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Region HANÁ v roce 2014 fungoval poprvé v novém, rozšířeném území 48 obcí. V roce 2014 
došlo ke schválení transformace občanského sdružení na zapsaný spolek. 
 
Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 426,23 km

2
 v rovinaté oblasti Hané západně 

od města Olomouce a v navazující kopcovité krajině východního cípu Zábřežské vrchoviny Zahrnuje 
celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO (obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín 
Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu Litovelsko (obce Náměšť na Hané, 
Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička a Olbramice), území Mikroregionu Kostelecko 
(obce Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, 
Lešany, Pěnčín, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín), a od roku 2009 i Mikroregion Konicko 
(Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Kladky, 
Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, 
Jesenec).  
Významnými vrchy v regionu jsou Velký Kosíř s 442 metry nad mořem, významná hanácká hora, a dále 
vrchy Rampach, Stráň a vrch Na Skalách (564 m.n.m.). Regionem protékají potoky Blata, Slatinka, 
Zlatá Stružka, Šumice, Deštná, Pilavka a Špraněk. 
 
 
Region HANÁ tvoří 48 obcí a žije zde 40 137 obyvatel (stav k 1.1.2012). Největšími obcemi podle 
počtu obyvatel jsou Lutín, Kostelec na Hané, Konice, Náměšť na Hané, Senice na Hané, a 
Drahanovice. V devíti obcích žije méně než 250 obyvatel, ve dvaceti dvou obcích žije méně než 
500 obyvatel. 
 
V čele spolku stojí předseda a dva místopředsedové. Základními orgány spolku  jsou: valná hromada, 
rada spolku, revizní výbor a výběrová komise.  
 
 

I. Základní informace o RH 
 
Region HANÁ byl registrován jako občanské sdružení pod č.j.:VS/1-1/567469/04-R u Ministerstva vnitra 
ČR. Na Valné hromadě 2/2013 v Čelechovicích na Hané v prosinci byla schválena změna stanov ve 
smyslu přejmenování dle nového občanského zákoníku – na zapsaný spolek, tedy Region HANÁ, z.s. 
V roce 2014 byla podána registrace na Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc, kde jsme byli 
zaregistrováni jako zapsaný spolek pod spisovou značnou L6271.  
 
 
Kontakty 
IČ: 26656426 
Jméno: Region HANÁ, z.s. 
Adresa: Náměstí T.G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané 
Právní forma: zapsaný spolek 
Datum vzniku: r. 2004 
Telefon: +420 585 754 622 
e-mail: region.hana@seznam.cz 
internetové stránky: www.regionhana.cz 
 
 
 

II. Území Regionu HANÁ 
 
Od 1.1.2014 došlo k rozšíření území MAS až na současných 48 obcí. Tím byl dokončen proces 
přistoupení zbývajících obcí mikroregionů Konicko a Kostelecko, které ještě doposud nebyly členy 
Regionu HANÁ. V této podobě se připravujeme na nové plánovací období a pro toto území je 
připravována nová integrovaná strategie rozvoje území MAS. 
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Přehled obcí a jejich zástupců Regionu HANÁ: 

 

Obec Obyvatel Starosta obce, zástupce v RH 

Bílovice - Lutotín  508 Miroslav Hochvald 

Bílsko 215 Jaroslav Žák 

Bohuslavice 456 Roman Jedlička 

Brodek u Konice  913 Radomír Novák 

Březsko  211 Jiří Zajíček 

Budětsko  417 Jiří Sedláček 

Čechy pod Kosířem 1055 Milan Kiebel 

Čelechovice na Hané 1266 Jarmila Stawaritschová 

Drahanovice 1689 Ivo Richter 

Dzbel  262 Jana Konečná 

Hačky 103 Josef Vychodil 

Hluchov 350  Vladimír Dvorský 

Hněvotín 1605 Jaroslav Dvořák 

Horní Štěpánov 957 Vladimír Svoboda 

Hvozd 633 Josef Šmíd 

Jesenec  285 Jan Kvapil 

Kladky 361 Josef Hofman 

Konice  2857 František Novák, Jaroslav Procházka 

Kostelec na Hané 2898 Ladislav Hynek 

Laškov 572 Ladislav Jedlička 

Lešany 399  Stanislav Faltýnek 

Lipová  744 František Šustr 

Loučany 635 Josef Kurfürst, Petr Kohoutek 

Loučka 194 Leo Kordas 

Luběnice 444 Jan Blaho 

Ludmírov  575 Jana Grézlová 

Lutín 3211 Antonín Bábek 

Náměšť na Hané 1988 Marta Husičková 

Ochoz 196 Martin Bílý 

Olbramice 232 Vítězslav Bednář 

Olšany u Prostějova 1630 Milan Elfmark 

Pěnčín 757 Ladislav Popelář 

Polomí 148 Stanislav Pišťák 

Ptení  1102 Jiří Porteš 

Raková u Konice 205 Petr Hajkr 

Rakůvka 105 Josef Mikulka 

Senice na Hané 1816 Michal Tichý 

Senička 348 Jiří Matoušek, Veronika Doleželová 

Skřípov  344 Miroslav Kadlec 

Slatinice 1538 Ondřej Mikmek 

Slatinky 584 Jaromír Crha 

Smržice 1679 Hana Lebedová 

Stařechovice 553 Pavlína Menšíková 
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Stražisko 438  Jaroslav Kröner 

Suchdol  623 Jitka Zahálková 

Těšetice 1330 Hana Rozsypalová, Alena Mašláňová 

Ústín 401 Jana Chalupová 

Zdětín  305 Robert Kříž 

Region HANÁ 40 137  
Stav k 1.1.2012 

 
 
III. Valná hromada Regionu HANÁ 
 
V roce 2014 se uskutečnily 2 zasedání Valné hromady Regionu HANÁ: 

1) VH 1/2014 – Pěnčín, 27.3.2014 
 Hlavní body:  - rozšíření MAS 
   - schválení Výroční zprávy, zprávy revizního výboru 
   - změna stanov 
 
2) VH 2/2014 – Náměšť na Hané, 30.9.2014 
 Hlavní body:  - Změna stanov a změna sídla 
   - Příprava nové strategie 

 
 

IV. Rada Regionu HANÁ 
 
V roce 2014 pracovala Rada ve složení stejném, jako rada v roce 2013, v roce 2014 neprobíhaly volby 
do orgánů MAS. 
 
Předsedkyně:  Mgr. Marta Husičková,  
Místopředsedové: Ing. Miroslav Mačák, Jarmila Stawaritschová,  
Členové rady ostatní: Mgr. Petr Vařeka, Jaromír Crha, Ing. Pavel Solovský, Ing. Jan Tichý, Zdenka  

Žáková, Ing. Milan Kubíček. 
 
V roce 2014 proběhlo deset zasedání Rady Regionu HANÁ. Usnesení z Rady jsou vyvěšovány na 
stránkách www.regionhana.cz, v sekci dokumenty. 
 
 
 

V. Revizní výbor Regionu HANÁ 
 
V roce 2014 pracoval Revizní výbor ve složení stejném, jako výbor v roce 2013, v roce 2014 
neprobíhaly volby do orgánů MAS.   
 
Předseda:   Ing. Josef Vyroubal 
Členové RV ostatní: Ing. Iveta Botková, Zdena Tomková, Ing. Josef Šmíd, Ing. Eliška Dostálová. 
 
 

VI. Výběrová komise Regionu HANÁ 
 
V roce 2014 pracovala Výběrová komise ve složení stejném, jako v roce 2013, v roce 2014 neprobíhaly 
volby do orgánů MAS. 
 
Členové VK: Ing. Jan Tichý, Ing. Pavel Solovský, Ing. Milan Kubíček, František Vychodil, Zdenka 
Koppová, Ing. Miroslav Mačák, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav Dvořák, Lubomír Mader, Jaroslav 
Kröner, Michal Sirotek.   
 

http://www.regionhana.cz/
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Poslední jednání Výběrové komise proběhlo v Těšeticích dne 19.2.2014, kdy komise hodnotila projekty 
15. výzvy programu LEADER. Na Valné hromadě v Pěnčíně část členů Výběrové komise (Tichý, 
Solovský, Kubíček, Mačák, Husičková) odstoupila z důvodu neslučitelnosti členství ve 2 orgánech MAS, 
pro potřeby certifikace MAS. Noví členové Výběrové komise budou zvoleni na nejbližší Valné hromadě 
Regionu HANÁ. 

 
 
VII. Sekretariát RH  
 
V roce 2014 pracoval sekretariát Regionu HANÁ v následujícím složení: 
 
Manažer Regionu HANÁ: Ing. Jaroslav Brzák 
Projektový manažer:   Bc. Nela Kalábová  
Účetní:                      Ing. Ivana Bartelová  
 
Pracovníci kanceláře MAS zapojení do projektů SMS a SMO (zaměstnanci jiných subjektů – MR) 

 
Ing. Ludmila Solovská 
Ing. Ludmila Navrátilová 
Bc. Petr Husička 
Bc. Kateřina Vičarová 

 
 
VIII. Činnost RH v roce 2014 
 

Rok 2014 byl pro činnost Regionu HANÁ zásadní. Dokončují se aktivity a projekty v programu LEADER 
z období 2007 – 2013, a naplno se rozjela příprava nového období 2014 – 2020. Předpoklad, že se 
ihned začne s realizací projektů z nového plánovacího období EU, se nenaplnil. Příprava ze strany 
řídících orgánů (ministerstev) nabrala výrazné zpoždění, k čerpání zřejmě nedojde ani ještě v průběhu 
roku 2015. Aktivity realizovatelné v programu LEADER v novém období doznají velmi výrazných změn, 
podporovány budou úplně nové oblasti. Stávající, osvědčené, se bohužel, z valné většiny do podpory 
zřejmě nedostanou. 

Region HANÁ zejména realizoval započaté projekty, během celého roku se realizovaly aktivity projektu 
mezinárodní spolupráce v oblasti mladých hasičů (podrobnosti viz níže). V rámci plánování nové 
strategie začaly fungovat nové pracovní skupiny, začali jsme se podrobně zabývat jednotlivými oblastmi 
(školství, sociální oblast, zemědělství, sociální podnikání apod.). 

Region HANÁ je veřejno-soukromé partnerství pracující na principech LEADER. Od svého založení se 
snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je dokončení realizace 
programu LEADER, o kterém pojednává samostatná kapitola této zprávy. 

 

Z dalších aktivit Regionu HANÁ v roce 2014: 

 
 
Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ 

Od roku 2012 projektový tým pod vedením Ing. Jana 
Tichého pracoval na projektu mezinárodní spolupráce 
„Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“. Cílem 
projektu bylo podpořit sbory dobrovolných hasičů, 
zejména jejich práci s dětmi a mládeží, v partnerských 
regionech MAS Region HANÁ, MAS Bystřička a MAS 
Požitavie – Širočina ze Slovenska. Projekt byl 
realizován v rámci programu Leader IV. osy Programu 
rozvoje venkova, celková dotace činila 3 590 tis. Kč.  
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Od roku 2014 se realizovala řada akcí, mimo jiné oblíbené hasičské ligy dovednostní, čtyřdenní tábor 
pro děti a mladé hasiče ve Vojtěchově, Dny dobrovolných hasičů, workshopy a exkurze s hasičskou 
tematikou. Všechny akce byly realizovány ve spolupráci s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů. Do 
projektu se zapojilo téměř 40 SDH z partnerských MAS. V Regionu HANÁ bylo díky projektu podpořeno 
15 SDH nákupem techniky a sportovního vybavení pro mladé hasiče. Pro hasiče byla také vybudována 
dráha na 100 m pro trénink. 

Díky zkušenosti z projektu byla zpracována, pod odborným dohledem Františka Vyhlídala, publikace 
„Metodika práce s dětmi a mládeží v SDH“. Metodika slouží pro vedoucí mládeže SDH, kde naleznou 
schémata a návody soutěží, inspirace k pořádání táborů a další.  Metodika je ke stažení na 
www.regionhana.cz. 

Projekt byl slavnostně ukončen hasičským workshopem v Čechách pod Kosířem s aktivitami na 
rozhledně na Kosíři. Dne 17. 6. 2015 byla podána žádost o proplacení. 

http://www.regionhana.cz/cs/spoluprace/projekty-spoluprace/dobrovolni-hasici-historie-budoucnost/ 
 
 
Zapojení do projektu Svazu měst a obcí – Obce sobě 

Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností" (dále jen PMOS) 
 

             
 
 

V průběhu celého roku 2014 se Mikroregion Konicko, jako člen MAS Region HANÁ, zapojil do projektu 
PMOS.  Realizační tým, ve složení dvou pracovníků MAS RH a pět pracovníků z Mikroregionu Konicko, 
za podpory motivujících starostů z města Konice a obce Suchdol, vytvořil souhrnný strategický 
dokument jako jeden z výstupů projektu. 

Stejný projekt se realizoval na území ORP Prostějov ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou. Do 
projektu byli zapojeni dva pracovníci z MAS RH a zbylý projektový tým se skládal z pracovníků z města 
Prostějov, z MAS Na cestě k prosperitě a z MAS Prostějov venkov.  

Zadavatelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.  

V rámci realizace projektu PMOS v ORP Konice a ORP Prostějov dochází k přímé spolupráci s MAS 
Region Haná, z.s. (předání informací o projektu, informace o podkladech k tvorbě analýz, informování 
starostů při setkáních a jednáních MAS o projektu aj.). Při realizaci projektu existuje také vzájemná 
spolupráce a informování se sousedními ORP  a s jejich realizačními týmy. 

Souhrnné dokumenty za obě ORP realizují Strategii území správního obvodu v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu. Jedná 
se o místní strategii tematického charakteru. Strategie se zpracovávala v průběhu let 2014 – 2015, 
realizována bude v letech 2014 – 2023. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci v rámci území 
správního obvodu.  

V rámci projektu byly zpracovány 2 souhrnné dokumenty za jednotlivá ORP, které obsahují dílčí 
strategie ve 4 oblastech (3 povinné a 1 volitelná): 

1. Předškolní výchova a základní školství 

2. Sociální služby 

3. Odpadové hospodářství 

4. Neziskový sektor na venkově a jeho role v podpoře kvality života na venkově a v oblasti 
sociální (volitelné téma ORP Konice), Životní prostředí (volitelné téma ORP Prostějov) 

 

Souhrnný dokument se skládá z analytických a návrhových částí ve všech 4 oblastech.  
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Analytické části byly zpracovávány od ledna do května 2014.  

V lednu byl zástupcům obcí ORP a správním radám mikroregionů zaslán informační e-mail o projektu 
představující jeho cíle, poslání, realizační tým, harmonogram projektu, s prosbou o spolupráci na 
projektu. 

V průběhu února probíhala, v rámci individuálních pohovorů při vyplňování dotazníků (1. část), osobní 
setkání se starosty převážně v jejich obcích, kdy kromě předání informací o projektu a o jeho smyslu 
byly získány cenné informace umožňující realizačnímu týmu lépe pochopit a znát vazby a vztahy v 
daném území včetně získání informací využitelných při zpracování analýz. 

V březnu 2014 spolupracovaly obce s realizačním týmem při zpracování dat do připravovaných analýz 
(především v oblasti odpadového hospodářství a školství), starostové vyplnili 2. část dotazníku  

do systému Svazu měst a obcí, obcím byly předány aktuální informace o pokračující realizaci projektu a 
o stavu zpracování analýz. 

V průběhu dubna a května došlo k finalizaci analytických částí v prvních třech oblastech. Během měsíců 
července až září vyplnili starostové ORP Konice metodické listy, díky kterým došlo k úpravě a 
zpřesnění stávajících stanov mikroregionu. Byly vypracovány analytické části v oblasti volitelného 
tématu.  

Návrhové části tohoto strategického dokumentu byly zpracovány od září do prosince 2014.  

Od ledna do května 2015 probíhala finální úprava dokumentu (korekce, zpřesňování, opravy, 
oponentury) a další práce v rámci projektu. Při tvorbě spolupracovali členové realizačního týmu, 
motivující starostové, zástupci obcí a školských zařízení v ORP Konici a ORP Prostějov, členové 
komunitního plánování Konicka, externí pracovníci Regionu Haná a jiné zainteresované osoby. Byl 
formulován slogan a souhrnná vize pro všechny oblasti strategického dokumentu. Členové realizačního 
týmu stanovili ve všech 4 oblastech problémové okruhy, cíle, indikátory výsledku a výstupu, systém 
monitorování a hodnocení strategie a systém změn strategie. Tyto dílčí části návrhové strategie byli 
konzultovány, upřesňovány a finalizovány na pracovních skupinách a na valných shromážděních 
starostů.  

Pokračování projektu  

Projekt bude dále pokračovat od června do října 2015 pod názvem EMOS (Efektivní meziobecní 
spolupráce) tvorbou akčních plánů jako důsledek rozpracování 5 cílů v jednotlivých oblastech a 
administrativní podporou malých obcí.  

Oba finální strategické dokumenty, včetně závěrů analytických a návrhových částí jednotlivých oblastí 
naleznete na našich stránkách – odkaz: http://www.regionhana.cz/cs/spoluprace/realizovane-
projekty/projekt-podpora-meziobecni-spoluprace/realizace-projektu/ 

 
 
 
Zapojení do projektu Sdružení místních samospráv – „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů“ 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. V našem regionu „MAS Region 
HANÁ“ byl od 1. 9. 2014 zahájen projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 
chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo 
finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) „Region HANÁ“ je partnerem. Sdružení místních 
samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 
12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj 
venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 
krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Cílem projektu je získat 
představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS a hledat nová řešení v oblasti veřejné 
správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení 
kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat 
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spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a 
vypracované strategie MAS Region HANÁ, byla vybrána 3 nejdůležitější.  

Jde o:  

 Regionální školství 

 Odpadové hospodářství 

 Doprava 

 

Během projektu vznikne:  

• Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu 
formou spolupráce.  

• Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.  

• Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Region HANÁ  

• Dodatek Strategie MAS Krásný svět  

• Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Krásný svět  

• Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS  

 

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. 

 
 
Příprava Integrované strategie území Regionu HANÁ 

 
V roce 2014 naplno začala příprava nové strategie MAS – pro období 2014 – 2020. Příprava strategie 
byla podpořena z programu OPTP v projektu z OP Technická pomoc, název projektu: „Podpora vzniku 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Region HANÁ“, č. 
CZ.1.08/3.2.00/14.00304, žadatele Region HANÁ, o.s. V rámci projektu byla zpracována podrobná 
analytická část. 
 
 
 
 
 
Analytická část strategie byla zpracovávána dle následujících oblastí: 
 
1) Obce a místní samospráva  
2) Infrastruktura 
3) Doprava  
4) Kultura, památky, historie 
5) Cestovní ruch 
6) Spolky a neziskové organizace  
7) Podnikání, zaměstnanost, práce 
8) Zemědělství 
9) Životní prostředí 
10) Školství 
11) Sociální oblast 
 
Horizontální témata 
1) Inovace  
2) Mládež a děti 
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Pro návrhovou část strategie byla zvolena nová struktura, lépe odrážející podporované oblasti v novém 
plánovacím období: 

I. Rozvojová oblast 1 – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU 

II. Rozvojová oblast 2 – ROZVOJ OBCÍ 

III. Rozvojová oblast 3 – KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ 

IV. Rozvojová oblast 4 – SOCIÁLNÍ KOHEZE 

V. Rozvojová oblast 5 – KVALITA VZDĚLÁNÍ 

 
V rámci plánovaných oblastí byly utvořeny pracovní skupiny, které projednávají a připravují části 
strategie – dle jednotlivých oblastí.  
 

Aktuální informace o přípravě strategie (ISU), včetně informací z pracovních skupin, jsou 
zveřejňovány na webových stránkách www.regionahana.cz – v části MAS 2014 – 20. 

 
http://www.regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/ 
 
 

Podpora MAS z Olomouckého kraje 

Vzhledem k přechodnému období, kdy řada MAS již nemá prostředky z minulého a ještě nejsou 
z nového plánovacího období, se rozhodl místní akční skupiny podpořit i Olomoucký kraj. Podpora byla 
prostřednictvím krajského Programu obnovy venkova. Region HANÁ využil podporu ve výši 115 000 Kč 
na pořízení nábytku a vybavení pro nové kancelářské prostory, kam se v polovině roku přestěhoval.  

 

XI. ročník Hanáckého cestovatele  

Zahájení této aktivity proběhlo dne 26. 4. 2014 v rámci III. ročníku soutěže „Ústínské 
kolečko“. Součástí zahájení bylo vystoupení taneční skupiny, dětí z MŠ, šermu Sarras, 
triatlon zblízka a prezentace SDH Ústín,  Hébem se, o. s. Region HANÁ prezentoval 
svoji činnost a prodával pasy Hanáckého cestovatele. 

Ukončení Hanáckého cestovatele proběhlo na hřišti v Bílsku 28. 9. 2014 ve spolupráci s 
obcí Bílsko, TJ Sokol Bílsko a SDH Bílsko. Účastníci XI. ročníku získali certifikáty. 
Součástí zakončení bylo i hodnocení fotosoutěže, komentovaná prohlídka kostela 
Božského Srdce Páně či nohejbalový turnaj. XI. ročníku Hanáckého cestovatele se 
zúčastnilo na 70 cestovatelů, opět se vyhlašovali kategorie nejstarší a nejmladší 
cestovatel, nejvzdálenější cestovatel a cestovatel, který navštívil nejvíc míst. Také se 
oceňovali cestovatelé, kteří nasbírali zvláštní víza. Pas Hanáckého cestovatele platí do 
roku 2015.   

„Nélepši hanácké vdolek 2014“ 

Tradiční soutěž „O nélepši hanácké vdolek“ proběhla dne 6. září 2014 ve spolupráci s obcí Čelechovice 
na Hané při příležitosti Zahradní slavnosti. Titul soutěže opět po roce putoval do Prostějova Ludmile 
Drmolové. Celkem se zapojilo 5 soutěžících. Vítězný vdolek musel splňovat různá kritéria, např. 
vynikající vzhled, chuť, vůni a nápaditost.  

 

Propagační materiály 

V roce 2014 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře na rok 2015 
byla příroda Regionu HANÁ. Nezbytnou součástí kalendáře byl i přehled kulturně-společenských akcí 
v jednotlivých obcích. 

Drobné propagační materiály (vč. složek, bloků, propisek) jsou k dispozici v kanceláři MAS, v určitém 
množství i pro potřeby všech členů MAS. V případě potřeby lze kontaktovat pracovníky MAS. 
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Nové www stránky 

V roce 2014 Region HANÁ pořídil nový systém webové prezentace. Na nové stránky byly překlopeny 
stávající informace, a vytvořena řada nových. Nový systém umožní lepší rozšiřování funkčnosti stránek 
v budoucnu.  

www.regionhana.cz 

 

Akce pro ženy 

V pátek 21.3.2014 uspořádala Pracovní skupina ženy Regionu HANÁ v lázních Slatinice již tradiční 
Pohodové odpoledne pro všechny dívky, maminky a babičky.  Tuto akci navštívily i starostky z 
partnerské slovenské MAS Požitavie-Širočina. Program byl sestaven opravdu tak, aby se ženám líbil. 
Proběhla módní přehlídka oděvů Moděva Konice a italské módy Angel Boutique a nejen to, šikovné 
manekýnky předvedly i krásné šperky Swarovski. Aby odpoledne bylo opravdu pohodové, připravily 
Lázně Slatinice i nabídku lázeňských procedur, které mohly ženy z regionu po celé odpoledne využít. 

 

Projekt "Tvořivá dílna tradičních řemesel" 

Tvořivá dílna tradičních řemesel se uskutečnila dne 15. 6. 2014 na nádvoří zámku v Náměšti na Hané. 
Tvořivých dílen se zúčastnilo 12 lidových řemesel. Akci navštívilo cca 250 návštěvníků. A 32 z nich si 
vyzkoušelo tradiční výrobu. Každý návštěvník, který si přišel vyzkoušet tradiční řemeslo, mohl si také 
svůj výtvor odnést zdarma domů.  O každé řemeslo byl velký zájem. Účastníci si mohli vyzkoušet 
řemeslo pod vedením odborníků – řemeslníků, kteří jim pomáhali metodicky při výrobě. 
 
Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem ve výši 20 000,- Kč. 

 

Exkurze MAS na Slovensko 

Ve dnech 15 – 18.5. 2015 Uspořádal Region HANÁ Exkurzi pro své členy do regionů Slovenska. 
V rámci exkurze jsme navštívili území několika slovenských MAS: 

 MAS Požtavie-Širočina 

 MAS Vršatec 

 MAS Kras 

 MAS Horný Liptov 

Exkurze byla nesmírně bohatá na inspirativní projekty. Viděli jsme řadu aktivit obecních a spolkových, 
ale i zajímavé příklady drobných podnikatelů, zejména v oblasti zemědělství a diverzifikace. Informace 
k cestě a fotodokumentace je na webových stránkách Regionu HANÁ. 

 

Certifikace – standardizace 

Místní akční skupiny, pokud chtějí obdržet prostředky pro nové období 201 – 2020, musejí projít 
systémem certifikace (standardizace). Region HANÁ v druhé polovině roku připravil všechny podklady a 
dokumenty pro potřeby certifikace, a v prosinci 2014 požádal o udělení certifikace. Certifikát by měl být 
udělen v roce 2015, před podáním nové strategie. 
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Stěhování MAS do Náměště na Hané 

Vzhledem k rozrůstajícím se aktivitám MAS Region HANÁ se ukázaly jako příliš malé stávající prostory 
kanceláře v Těšeticích. Přibylo pracovníků, často na MAS pracovali stážisti a studenti, a také se 
rozrostlo technické zázemí MAS. Pro potřeby pracovních skupin a různá zasedání vznikla potřeba 
vlastní zasedací místnosti, kapacitnější než v kanceláři v Těšeticích. Nové vhodné prostory byly 
nalezeny v Náměšti na Hané, v samostatném domě na náměstí. V polovině roku 2014 došlo 
k přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor. Rekonstrukci prostor hradil majitel nemovitosti 
(Městys), Region HANÁ pořídil část nového nábytku. Řada prací byla provedena dobrovolnou prací 
zaměstnanců MAS. 
V nových prostorech máme k dispozici společnou kancelář, zasedací místnost, kuchyňku, archiv se 
skladem a druhý sklad technického vybavení. Prostory disponují vlastním sociálním zařízením. 
 
Účast na konferencích, prezentace MAS 

 
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších 
významných akcích, seminářích a konferencích. Řadu takových propagačních akcí MAS přímo 
pořádala nebo spolupořádala. Šlo například o: 
 
- leden  školení Svazu měst a obcí – pro zapojené MAS do projektu  
 
- březen   Valná hromada NS MAS ČR Týnec nad Sázavou 13. března 2014 – předávání 

zkušeností mezi MAS ČR, informace z aktuálního dění v programu LEADER 
 
 Seminář k zapojení do projektu Operačního programu Technická pomoc 
 
  Setkání Celostátní sítě pro venkov - Olomouc   
  
 Akce pro ženy – Slatinice 
 
- duben   Krajské sdružení NS MAS a Setkání regionálních aktérů v Olomouci - předávání 

zkušeností mezi manažery MAS Olomouckého kraje 
  
- květen  Setkání aktérů venkova Olomouckého a Zlínského kraje Slatinice - Setkání 

s workshopem, ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov Olomoucký kraj ve spolupráci 
s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky (12. – 13. května 2014) 

  
 Starostenské sezení 13.5.2014 ve Smržicích 
 
 Exkurze Regionu HANÁ na Slovensko 
  

Seminář k zapojení do projektu Operačního programu Technická pomoc, setkání NS 
MAS - Pozlovice 

 
- červen  Seminář Celostátní sítě pro venkov v OK 
  
  Konference Zaměstnanost v Olomouckém kraji 
 
 Tradiční dílna řemesel – Náměšť na Hané 
 
  Setkání aktérů venkova Teplice nad Bečvou 
 
- červenec Pracovníci se v červenci zúčastnili semináře „Změny v občanském zákoníku a 

standardizace MAS“ – v Brně, kde se dozvěděli aktuální problémy ohledně chodu MAS 
v návaznosti na nově platný občanský zákoník. 

  
  Den dobrovolných hasičů Velká Bystřice – prezentace MAS 
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- srpen  Region HANÁ prezentoval svoji činnost a program LEADER v srpnu na veletrhu 
Agrokomplex v Nitře. Prezentace byla společně s MAS Bystřička a MAS Požitavie-
Širočina. 
 
Region HANÁ prezentoval svoji činnost a program LEADER v srpnu v Českých 
Budějovicích na Zemi Živitelce. Prezentace byla společně s MAS Bystřička a MAS 
Požitavie-Širočina. 

 
Dětský hasičský tábor ve Vojtěchově – v rámci projektu „Dobrovolní hasiči – historie a 
budoucnost“   

  
- září  Den dobrovolných hasičů v Náměšti na Hané – prezentace MAS 
 
 Zakončení Hanáckého cestovatele 
 
 
 Setkání MAS Olomouckého kraje 
 
- listopad Starostenské sezení 26.11.2014 ve Slatinicích. 
  
  Konference Národná sieť rozvoja vidieka Nitra 20. - 21. listopadu 2014 – prezentace 

naší MAS, činnost, soutěž – ocenění projektů spolupráce 
 
 Seminář Celostátní sítě pro venkov Slatinice 
 
 
Další aktivity MAS Region HANÁ: 

 
- Účast na aktivitách systému regionálního značení HANÁ regionální produkt, certifikace regionálních 
producentů. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Místopředseda Ing. Miroslav Mačák pracoval jako 
předseda certifikační komise. 
 
- Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci. 
 
- Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina), proběhlo 
několik setkání. 
 
Starostenské sezení 

V roce 2014 proběhla 2 setkání starostů Regionu HANÁ pod názvem „Starostenské sezení“. Starostové 
vždy byli informováni o nejdůležitějších aktivitách MAS pro nejbližší období. První setkání se 
uskutečnilo 13.5.2014 ve Smržicích, druhé setkání bylo 26.11.2014 ve Slatinicích. Druhé setkání také 
sloužilo jako seznamovací, s prvotními informacemi pro nové starosty po komunálních volbách.  
  
Ocenění za projekty spolupráce.  

V listopadu 2014 jsme se zúčastnili konference, kterou v Nitře pořádala Národná sieť rozvoja vidieka 
SROV. Zde také proběhlo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů česko-slovenské spolupráce. 
V rámci soutěže jsme s partnerskou MAS Požitavie-Širočina obdrželi ocenění za nejlepší projekt 
v oblasti české a slovenké kulturní spolupráce – za projekt Spojují nás tradice. Taktéž jsme obdrželi 1. 
místo za projekt „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ 
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IX. LEADER 2014 
 
Region HANÁ v roce 2014 realizoval poslední (patnáctou) výzvu v programu LEADER. V rámci této 
výzvy byly k realizaci schváleny 3 projekty, které dočerpaly celou zbytkovou alokaci na LEADER. 
Dále byly v tomto roce administrovány projekty schválené již dříve. Tyto projekty byly postupně 
dokončovány, připravovány žádosti o proplacení a postupně propláceny.  
 
15. výzva LEADER 2014 
 
Vyhlášení výzvy (= zahájení příjmu žádostí): 24 ledna 2014 
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. února 2014 
První – předběžné schválení (výběrovou komisí): změna 19. února 2014 
Podpis dohody s úspěšnými žadateli: červen 2014  
Max. délka realizace projektu: 24 měsíců, nejpozději však do 30.6.2015 
Vyhlášena Fiche č.3  
Celkem 4 podané projekty 
Jeden projekt byl ukončen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. O vyloučení byl žadatel informován, 
ostatní projekty prošly kontrolou přijatelnosti s výsledkem: bez výhrad. 
Rozděleno 481 953,- Kč dotace 
90% dotace, 10% kofinancování neziskových projektů,  
 
 
Přehled podpořených projektů v 15. výzvě: 

reg.č. název žadatel požad.částka bodů návrh dotace 

2-L-
2014/15 

Revitalizace návsi 
obce Ospělov 

Občanské 
sdružení 
Ospělov 

198 864 Kč 323,00 198 864 Kč 

1-L-
2014/15 

Výstavba lávky 
přes potok a 
výsadba zeleně 

Obec 
Stařechovice 

124 689 Kč 284,43 124 689 Kč 

3-L-
2014/15 

Úprava veřejného 
prostranství v 
místní části 
Maleny 

Obec Stražisko 158 400 Kč 275,86 158 400 Kč 

CELKEM 481 953 Kč  481 953 Kč 
 
 

 
X. Technické vybavení Regionu HANÁ 
 

Region HANÁ v posledních letech pořídil různé technické vybavení. Konkrétně se jedná o následující 
technické vybavení.  

Velkoprostorový stan 16x8m je čtyřmodulový. Tento stan je zapůjčován obcím a členům RH. Cena za 
jeho zapůjčení je pro člena pouze za náklady 5 000 Kč. V ceně půjčovného je odborná obsluha stanu, 
dovoz a odvoz na místo postavení. Důležité je asistence 4 osob ze strany objednavatele, které 
pomohou s jeho stavbou. Podmínka dalších 4 osob pro stavbu, ale i demontáž je nezbytná, kvůli 
rychlosti postavení tohoto stanu a v neposlední řadě kvůli bezpečnosti osob stavějících stan. 

Dalším vybavením ve vlastnictví Regionu Haná je historický stan (typ templ), který má velikost 11x5,7m. 
Stan je vyroben z plátna. Jedná se pouze o jeden velký modul. Pro stavbu tohoto stanu je potřeba 
minimálně 4 osob. Stavba stanu a jeho vyzvednutí je řešena vždy osobou, která si tento stan vypůjčuje. 
Cena pro zapůjčení je pro člena RH stanovena na 500 Kč a pro ostatní je cena stanovena ve výši 1 000 
Kč.  
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Doplňkovým vybavením k těmto dvěma stanům je jak dřevěné podium, které je ve velikosti historického 
stanu tak hudební aparatura. Podium se skládá z několika modulů, které do sebe vzájemně zapadají. 
Vypůjčení podia je zadarmo pro členy RH. Vypůjčitel si však pro podium musí přijet do kanceláře MAS. 
Stavbu podia si zajišťuje každý vypůjčitel samostatně a to i jeho odvoz a dovoz zpět do skladu MAS. 
Spolu s podiem je možné vypůjčit si i hudební aparaturu, kterou může obsluhovat jen odborně 
proškolená osoba. Cenou za vypůjčení aparatury je zaplacení proškolené obsluhy plus cestovních 
nákladů. Hudební aparatura se skládá ze 4 reproduktorů, stageboxu, 4 bezdrátových mikrofonů, 4 
náhlavních souprav a 6 drátových mikrofonů. 

V případě zájmu je možné se po telefonické, či e-mailové komunikaci domluvit na výpůjčce daného 
vybavení, výpůjčku schvaluje Rada MAS. Více informací vč. fotografií naleznete na stránkách 
www.regionhana.cz – záložka naše aktivity – vybavení k zapůjčení. 

 
 
XI. Zpráva Revizního výboru za rok 2014 

V roce 2014 provedl Revizní výbor dvě významné kontroly. První kontrola se týkala přesunu sídla MAS 
do Náměště na Hané a toho, zda vynaložené prostředky byly účelně vynaloženy. Komise konstatovala, 
po překontrolování účetních dokladů, že celková výše investice pro MAS činila 445 671,90,- Kč. Z POV 
Olomouckého kraje na tuto investici získala MAS 115 000,- Kč, zbývající částku (330 671,90,- Kč) 
hradila MAS z vlastních zdrojů.  

V roce 2014 probíhal projekt „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“. Jednalo se o projekt 
spolupráce s MAS Bystřička a MAS Požitavie – Širočina. Na území MAS Region HANÁ se zapojilo do 
projektu 10 organizací sboru dobrovolných hasičů. Členové revizního výboru provedli kontrolu dokladů 
– soupis techniky, výpis z majetkové evidence organizace a zároveň byla provedena kontrola u 
jednotlivých sborů dobrovolných hasičů, kteří mají nakoupenou techniku ve výpůjčce na základě 
smlouvy o výpůjčce mezi sborem a RH. Kontroly na místě proběhly v Senici, ve Střížově, Ratajích a 
Náměšti na Hané (I. etapa). V rámci druhé etapy kontroly se kontroloval majetek u SDH Brodek u 
Konice, Pěnčín, Laškov, Služín, Suchdol a Čechy pod Kosířem.  

Ke konci roku 2014 se členka revizního výboru Ing. Eliška Dostálová a Ing. Iveta Botková účastnily 
inventur majetku Regionu HANÁ.  

Závěr: 

Veškeré provedené kontroly byly provedeny se závěrem bez závad. Pouze u telefonů pro zaměstnance 
bylo doporučeno, aby zaměstnanci podepsali předávací protokoly. Tato závada byla po kontrole 
neprodleně odstraněna. 

 
Za revizní výbor členka revizního výboru Ing. Iveta Botková.  

 
 
XII. Přílohy: 
 
Příloha č. 1  Výsledovka 2013 
Příloha č. 2  Příloha k účetní uzávěrce 2014 
Příloha č. 3  Rozvaha 2014 
Příloha č. 4  Fotodokumentace 
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Příloha č.1 – Výsledovka 2014 
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Příloha č.2 – Příloha k účetní uzávěrce 2014 
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Příloha č.3 – Rozvaha 2014 
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Země živitelka – prezentace Regionu HANÁ 

Hasičský tábor Vojtěchov Den dobrovolných hasičů Regionu HANÁ 

Setkání školství Regionu HANÁ Starostenské sezení II - Slatinice 

Příloha č. 4 - Fotodokumentace 

Pohodové odpoledne – akce pro ženy Exkurze Regionu HANÁ na Slovensko – MAS Kras 


