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REGION HANÁ

Na území Regionu HANÁ se v současné době buduje 6 komunitních center (Bílovice-Lutotín, Laškov, Raková u Konice, Suchdol, Těše-
tice-Rataje, Konice), 2 komunitní centra jsou hotová (Olšany, Ústín) a minimálně 2 obce projekty na vybudování centra připravují (např. 
Náměšť na Hané, Služín). Od září 2019 bude současně probíhat projekt Regionu HANÁ, jehož cílem je zahájení a podpora smysluplné 
činnosti v celkem 11 komunitních centrech.

KOMUNITNÍ CENTRA - NOVÁ MÍSTA K SETKÁVÁNÍ

Lidé se odjakživa rádi scházeli, sdíle-
li dobré i zlé. V  obcích Regionu Haná se 
děje mnoho rozličných akcí - nestačí tedy 
zajít na všechny ty události, co se nabízí 
nebo do hospody? Co mohou komunitní 
centra ještě nabídnout? V  tom to možná 
spočívá  - vždycky se dá společně něco 
tvořit, prožít, dozvědět se, dělat a zlepšit, 
někomu pomoci nebo jen povzbudit. A po-
kud se vám nelíbí název „komunitní cent-
rum“, můžete si takové „místo setkávání“  
nazvat libovolně. V  tom místě se dá pak 
dělat to, co lidé považují za přínosné a co si 
sami zvolí a potřebují. A jako bonus, něco  
navíc (a třeba nečekaného) se při tom sta-
ne, zlepší nebo se lidé „jen“ potkají. 
Komunitní centrum může mít mnoho 
forem, které se odvíjí od toho, co je pro 
dané společenství (komunitu) důležité. 
Neexistuje daný model, co je komunit-
ní centrum. Je to ale určitě místo, které  
(i když může být konkrétně na někoho 
zaměřené - např. na mládež nebo rodiny 
s  dětmi), má být otevřené všem. Lidé se 
zde mohou např. při příležitosti nějakého 
programu nebo akce (vzdělávací, kulturní, 
sportovní atd.) setkat, společně něco vy-
tvořit, ale také například vyřešit problém 
a tím se poznat nebo lépe poznat a takto 
přirozeně podpořit vzájemné vztahy. Ko-
munitní centrum by mělo být jakousi líhní 
pro nápady a možné služby s cílem zlepšit 
situaci lidí, kteří to potřebují - zároveň by 
ale komunitní centrum nemělo být pouze 
kulturním centrem. 
V komunitních centrech se kromě běžné-
ho setkávání a obvyklých akcí obce nebo 
spolků mohou konat aktivity, které pod-
poří dovednosti a zlepší situaci lidí v da-
ném společenství, kteří o to budou mít 

zájem (např. to může být vzdělávání mířící 
na finanční gramotnost a schopnost lidí 
předcházet zadluženosti,  umět finance 
plánovat a zadluženost řešit nebo aspoň 
vědět, kam se obrátit). V  komunitním 
centru mohou lidé získat prostřednictvím 
vzdělání lepší právní povědomí, zlepšit se 
v  jazycích, komunikaci nebo v  počítačo-
vých a jiných dovednostech. V centrech se 
lze také zaměřit na zlepšení vztahů v ro-
dině formou vhodných programů a akcí 
nebo akvitit pro rodiče s dětmi. Z kultur-
ních aktivit může KC zvolit např. divadelní 
představení nebo výstavu fotografií zamě-
řenou na téma, které chtějí lidé řešit nebo 
zlepšit – výběr povolání, vztahy mezi lidmi 
apod. V komunitním centru může probíhat 
např. i doučování nebo semináře pro mlá-
dež, mohou zde lidé prezentovat a roze-
bírat občansky vedené procesy a projekty. 

Při KC může vzniknout komunitní zahra-
da nebo dílna. Lidé v centru mohou řešit, 
jak lze zajistit péči spoluobčanům, kteří 
to potřebují, na základě sousedské nebo  
generační výpomoci, navrhnout akce 
podporující setkávání mezi generacemi, 
soužití a spolupráci, sousedský jarmark, 
bazar, komunitní kavárnu atd. Lidé pros-
tě nemusí čekat na to, až někdo navrhne, 
co se bude v centru dít a konat, mohou se 
přímo zapojit, když se dění v centru bude 
tvořit nebo navrhnout, co by si přáli. 
V  Regionu Haná se podařilo nabídnout 
obcím a sdružením finanční podporu  
vytvoření komunitních center jak po 
stránce investiční - v rámci výzev MAS 
Region Haná z Integrovaného operačního 
programu (IROP), tak po stránce náplně 
těchto center, a to z  Operačního progra-
mu Zaměstnanost (OPZ).
Investiční podporu ve výši 1  073 500 Kč 
z  IROP dosud získala komunitní centra 
v obcích Bílovice-Lutotín, Laškov, Olšany, 
Raková u Konice, Suchdol, Těšetice-Rata-
je. A další projekty na vybudování komu-
nitního centra jsou plánovány v  Náměšti 
na Hané, ve Služíně. Podstatou těchto 
projektů je připravit, rekonstruovat nebo 
stavebně upravit místa, která budou slou-
žit jako komunitní centrum. 
Nastartování činnosti celkem v  11 
komunitních centrech bylo v  tom-
to roce podpořeno projektem Komu-
nitní centra v  Regionu Haná Minister-
stvem práce a sociálních věcí z  OPZ  
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ve výši 5 360 000 Kč.  Projekt bude zahájen 
1.9.2019 a skončí v únoru 2022. U této pří-
ležitosti bychom vám chtěli představit ty, 
kteří realizaci projektu jako zaměstnan-
ci Regionu Haná, z.s., budou zajišťovat.  
Na pozicích koordinátor projektu pro cí-
lovou skupinu a sociální pracovník přiví-
táme 2 nové kolegyně - Janu Dostálkovou 
Baciak a Pavlínu Fojtíkovou.

Jana Dostálková Baciak má zkušenosti 
z práce se sociálně ohroženými skupina-
mi v  Charitě Přerov, kde pracovala jako 
sociální pracovnice a dále s  mnoha pro-
jekty zaměřenými na dětská a mateřská 
centra. Pavlína Fojtíková jako sociální 
pracovník projektu má potřebné vzdě-
lání i zkušenosti pro sociální práci v  11 
komunitních centrech, které načerpala 
při předchozí práci sociálního pracov-
níka v  domově pro seniory, jako vedoucí 
chráněného bydlení nebo jako sociální 
pracovník v  azylovém domě. Manažerem 
projektu je Ludmila Navrátilová, finanční 
manažerkou projektu je Iveta Botková, 
obě z  Regionu Haná, z.s. Velmi důležitý-
mi spolupracovníky budou v projektu tzv. 
místní koordinátoři pro cílovou skupinu 
v jednotlivých komunitních centrech, kteří 
budou v  rámci malého úvazku zajišťovat 
kontakt s lidmi v daném místě, podílet se 
na průzkumech potřeb v těchto místech a 
v  neposlední řadě podílet se na zajištění 
zvolených činností v centrech.

Projektový tým komunitních center 
Regionu HANÁ

Místní koordinátoři jednotlivých center:

Se všemi uvedenými novými kolegyněmi 
a se všemi  lidmi, kteří se zapojí do dění 
v komunitních centrech v Regionu Haná, 
se těšíme na spolupráci. 

Na spolupráci a předávání podnětů se 
chce zaměřit Region Haná,z.s. i  s   ko-
munitním centrem v Konici, které vzniká 
v  rámci samostatného většího projektu. 
Kapacitně velké KC je rovněž vybudováno 
v Ústíně – centrum je zaměřené na pomoc 
rodinám s autistickými dětmi.
Především se ale těšíme a doufáme v to, 
že ve všech  připravovaných nebo dokon-
čených komunitních centrech si opravdu 
lidé zvolí a navrhnou takovou náplň, která 
bude užitečná a přispěje k  podpoře po-
třebných osob a k semknutí lidí, kteří sdílí 
stejné místo k životu a často i stejné pro-
blémy, jež třeba společně lépe vyřeší nebo 
si nabídnou pomoc.

Ludmila Navrátilová
Manažer projektu 

Komunitní centra Regionu HANÁ

/ Pozn. použité fotografie jsou z fotobanky 
a Regionu HANÁ, z.s./

Komunitní centrum Laškov 

Marta Jedličková

Komunitní centrum Služín

František Vyhlídal

Komunitní centrum Pěnčín   

Marta Popelářová

Komunitní centrum Skřípov  

Eva Hantáková

Komunitní centrum Náměšť na Hané  

Iveta Botková

Komunitní centrum Bílovice –Lutotín

Petra Minářová 

Komunitní centrum Těšetice  

Jitka Opravilová

Komunitní centrum Raková u Konice  

Marcela Hajkrová

Komunitní centrum Ústín 

Kateřina Coufalová

Komunitní centrum Suchdol   

Kateřina Čépe

Komunitní centrum Olšany

Kateřina  Konečná

Hlavní manažer projektu:

Ludmila Navrátilová

Koordinátor projektu pro cílovou 
skupinu:

Jana Dostálková Baciak

Sociální pracovník:

Pavlína Fojtíková

Odborný garant komunitních center 
Regionu HANÁ:

Jaroslav Brzák

Předsedkyně MAS:

Marta Husičková
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O ČLENSKÝCH OBCÍCH REGIONU HANÁ

Obec ležící ve východní části mikroregio-
nu se poprvé připomíná roku 1276. Děkan 
Alexius spolu s  olomouckým arcijáhnem 
tehdy rozsoudili spor mezi Budislavem 
z Lubojat a Budišem, opatem kláštera na 
Hradisku. Mezi svědky se na listině uvá-
dí také Ješitbor z  Rakové (de Racowe). 
Když se tedy po vesnici psal, znamená to, 
že zde sídlil a vesnice tedy již existova-
la. Raková byla založena několik desítek 
let před první písemnou zmínkou kolo-
nisty pocházejícími z  německých zemí. 
O původu kolonistů vypovídá název obce  
ve 14. století – Německá Raková (in Ra-
cowe theutonico), jenž byl užíván pro odli-
šení sousední slovanské Moravské Rakové 
(dnes Rakůvka). Po asimilaci německých 
kolonistů sousedním slovanským osíd-
lením se pro odlišení od Rakůvky (Horní 
Raková, Malá Raková) ujímá název Velká 
Raková nebo Hrubá Raková. Od roku 1922 

se obec nazývala Rakovou a od roku 1945 
až do současnosti Rakovou u Konice.
Ve 14. století byla obec majetkově rozdro-
bena na několik částí. Někteří majitelé se 
také po Rakové psali, ale jejich vzájemnou 
příbuznost nelze pro nedostatek pramenů 
dokázat. Před rokem 1464 celou vesnici 
získal Václav II. z rodu tzv. nepravých Švá-
beniců. Tento rod vesnici držel až do roku 
1591, kdy Matyáš Laškovský ze Švábe-
nic pro své dluhy o vesnici přišel. Rod se  
do dějin obce zapsal výraznou měrou, pro-
tože osobou Beneše ze Švábenic a Rakové 
vybudoval v první polovině 16. století ve vsi 
tvrz. Ta byla zničena při švédském útoku 
na vesnici roku 1643.
Po rytířích ze Švábenic získala Rakovou 
Barbora Zoubkovna ze Zdětína s manže-
lem Janem Staroveským ze Staré vsi. Před 
třicetiletou válkou stál v obci kromě tvrze 
také pivovar, „vinopálenice“, dvě hospody, 

panský dvůr a připomíná se také svobodný 
mlýn „jež slove Pilavskej“. Je možné, že 
se jedná o předchůdce pozdějšího mlýnu 
nacházejícího se na katastru sousedního 
Budětska. Janův syn, Adam Staroveský po 
sobě kromě sirotků zanechal také značné 
dluhy. Moravský zemský hejtman kardi-
nál František z Ditrichštejna tedy Velkou 
Rakovou prodal, aby zaopatřil sirotky  
a splatil dluhy. Po manželích Besových  
a Lidmile Františce Hamzové zakoupil 
vesnici Ondřej Orlík z  Laziska, olomouc-
ký kapitulní děkan a probošt augistinán-
ského kláštera Všech svatých v Olomouci, 
jenž vesnici klášteru odkázal.
Od roku 1885 působí v  obci hasičský  
spolek. Roku 1897 se začalo vyučovat  
ve zdejší škole. Vyučování bylo ukončeno 
v roce 1969. V  letech 1984–1987 proběh-
la rekonstrukce budovy, v  níž od té doby 
sídlí mateřská škola. V  roce 1958 zde 
vzniklo samostatné JZD, roku 1970 slou-
čené s JZD Rakůvka a o dva roky později 
s JZD Bohuslavice. Agropodnik v součas-
nosti působí pod názvem ZS Bohuslavice.  
V  letech 1980–1989 byla Raková místní 
částí obce Bohuslavice. Po revoluci se 
opět osamostatnila. Od roku 2010 působí 
v  lokalitě zvané Habrůvka fotovoltaická 
elektrárna firmy Rekman s. r. o.
Návrh obecních symbolů byl zpracován 
heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů v roce 
2001. Ve znaku je v zeleném štítě se stří-
brnou hlavou se třemi utrženými černými 
vlčími hlavami  s červenými jazyky stří-
brno-červeně polcený rak. V praporu list 
tvoří bílý žerďový pruh, široký jednu čtvr-
tinu listu se třemi utrženými černými vlčí-
mi hlavami s červenými jazyky nad sebou,  
a zelené pole s bílo-červeně polceným  
rakem.
V obci Raková u Konice žije v  současné 

RAKOVÁ U KONICE – SÍDLO VELKORAKOVSKÉHO MINIPIVOVARU



5

době 198 obyvatel. Velikost katastru obce 
je 420ha. V obci je zajištěn v rámci služeb 
provoz obchodu smíšeného zboží, pohos-
tinství i knihovna. Dále je v obci dvoutřídní 
mateřská škola. V současné době dochází 
do mateřské školy 28 dětí. Je tedy otevře-
na pouze jedna třída. Kapacita je větší, ale 
dětí málo. Obec nemá místní části, pouze 
chatovou lokalitu „Na Dolech“, která je 
pouze polohově oddělena o obce. V  obci 
jsou funkční spolky SDH, mateřské cent-
rum Rakováček a neoficiální klub seniorů 
(občasné posezení a společné výlety). 
Mezi historické památky patří   nejstarší 
památka pivovarský sklep z  druhé po-
loviny 16. Století,  dále  boží muka z  roku 
1661,  budova  školy z  roku 1896  a  kaple 
se zbrojnicí 1927 – 1935. Rakovou ze tří 
stran obklopují krásné hluboké lesy, které 
jistě stojí za to projít. Například procház-
ka Rakovským údolím, které navazuje  
na Rakovský žleb a Ochozskou kyselku 
je krásnou procházkou.  Navíc v  této lo-
kalitě po hranici katastru protéká známý  
potok Pilávka. 
V  rámci investičních akcí právě dokon-
čujeme výstavbu komunitního centra.  
A v  rámci současného volebního období 
bude v obci probíhat příprava projektu od-
kanalizování obce, dále zřízení lokality pro 
výstavbu trvalého bydlení (12 parcel), ob-
nova polních cest a výsadba stromořadí, 
obnova dětského hřiště na návsi  i oprava 
dvou křížů. 
Jako zajímavost z  obce bych rád zmínil, 
že v  katastru obce je umístěná od roku 
2010 FV elektrárna o výkonu 6,5 MW, kte-
rá byla v  době výstavby sedmou největší 
v  republice. Pro některé je tento způsob 
výroby energie zatracován, pro někoho je 
to pokrok. Je to věc úhlu pohledu.  Dal-
ší zajímavostí je, že objekt  obecní kaple  
sv. Anny v obci je postaven společně s ha-
sičskou zbrojnicí jako jeden objekt. Hasiči 
při stavbě v roce 1927 tak zřejmě z úspor-
ných opatření a také z důvodu, že původní 
dřevěná kaple shořela, postavili stavbu 
společnou. Poslední zajímavostí je na po-
čátku myšlenka a nyní skutečnost obno-
vy tradice pivovarnictví v obci, která sahá  
do dob renesance. V obci má nově od roku 
2018 sídlo Velkorakovský minipivovar, 
který nese název po dřívějším názvu obce 
Velká Raková. I když provozovna pivovaru 
musela vzniknout v Prostějově, myšlenka 
přemístění do Rakové je stále velkým cí-
lem tohoto projektu. Zatím si kolemjdoucí 
mohou alespoň v místě sídla pivo zakoupit 
a posoudit, jestli se myšlenka pomalu daří 
realizovat.   

Petr Hajkr, 
starosta obce



6

Obec Ptení leží na rozhraní Hané a Dra-
hanské vrchoviny. Ze severozápadní stra-
ny je obklopena krásnými lesy a z jihový-
chodní strany úrodnými zemědělskými 
pozemky.  Nejstarší dochovaná písemná 
zmínka o existenci obce se nachází v sou-
pisu majetku olomoucké kapituly - sboru 
kněží při biskupském kostele sv. Václava. 
Listina vznikla z popudu biskupa Jind-
řicha Zdíka v roce 1141 (do nedávna byl 
uváděn rok 1131). Podle ní zde patřila ka-
pitule tři popluží. Ves je uvedena v listině 
pod názvem „Napteni“. Jméno obce se 
později vyskytuje v mnoha variantách a je 
odvozeno od staroslovanské podoby pod-
statného jména pták.
Obec Ptení má tři části: Ptení se nachází 
v  nadmořské výšce 320 – 350 m, místní 
část Ptenský Dvorek v  nadmořské výš-
ce 310 – 340 m a místní část Holubice 
leží zhruba 415 m nad mořem. K Ptení 
také patří osada Pohodlí. V  současnosti 
žije v  obci necelých 1100 obyvatel. Sídlo 
obecního úřadu je Ptení. Katastr obce se 
rozkládá na ploše 1852 hektarů, z  nichž 
zemědělská půda zabírá plochu 636 ha  
a lesní půda má rozlohu 1094 ha. Ptení je 
vyhledávanou rekreační oblastí a ve svém 
katastru čítá 380 čísel evidenčních.  
Spolková činnost v  obci je velmi bohatá. 
Nejpočetnějším spolkem v  obci je SDH 
Ptení, který má v  současnosti přibližně 
140 členů a příští rok oslaví 140. výročí  
od svého založení. Zásahová jednotka je 
zařazena do kategorie JPO III.  Nelze opo-
menout ani Fotbalový klub Ptení, TJ Sokol 
a Myslivecké sdružení Ptení, organizace, 
které mimo své vlastní činnosti pořádají 
každoročně společně s  obcí mnoho kul-
turních a společenských akcí.

Vzdělání v obci je zajištěno na úrovni ma-
teřské a základní školy.  Základní školu 
navštěvuje 210 dětí, mateřská škola má 
tři třídy s kapacitou 85 dětí.
V budově nynější základní školy se začalo 
vyučovat 1. září 1949. Připomíná si tedy 
letos 70 let od otevření. Kromě vzdělání 
vytváří škola také nové tradice. Na dří-
vější ochotnické soubory působící v  obci 
navázal školní divadelní soubor, od roku 
1993 pod označením PĎĎ (Ptenské dětské  
divadlo). Každoročně hraje ve školní aule 
autorské divadelní pohádky dřívějšího  
ředitele školy Mgr. Karla Foltina pro širo-
kou veřejnost a školy v okolí. Velmi úspěš-
ně se od roku 1973 rozvíjí i činnost zájmo-
vého kroužku, později i sportovního oddílu 
orientačního běhu. Zajímavostí školy je  
i „Zlatá kniha cti“, která je vedena od roku 
1837. Do ní se dodnes na konci školního 
roku podepisují nejlepší žáci. 
V posledních desetiletích prodělala budo-
va školy kompletní rekonstrukci vnitřních 
prostor, pro optimální možnost moder-
nizace byla přístavbou rozšířena kuchyň 
a jídelna, její kapacita 450 obědů je dnes 
plně využita. Celá budova byla také zatep-
lena a dostala novou fasádu. Díky projek-
tu EU peníze do škol se podařilo zásadně 
zmodernizovat i technické vybavení školy 
včetně interaktivních tabulí, projektorů  
a nové učebny výpočetní techniky. 
Dominantou obce na kopci Horka, je 
opuštěný čtyřkřídlý renesanční zámek 
s okrouhlými věžemi v nárožích. Původně 
jednopatrový renesanční zámek postaven 
počátkem 16. století snad na místě star-
ší tvrze Jakubem Šárovcem a jeho rodi-
nou. K objektu ve tvaru čtverce přiléhalo  
od západu hospodářské nádvoří. Ve vý-
chodním křídle zámku byl od r. 1580  
po více než tři sta let panský pivovar. Kvů-
li jeho provozu se zde pěstoval chmel  

a později i vinná réva. Pozdější majitelé  
Miniatiové proměnili úbočí kolem zámku 
na okrasný park, se kterým na východě 
sousedila oranžerie a skleníky. Po od-
chodu poslední vrchnosti ze zámku v něm 
měli panští úředníci kanceláře a byty. Po-
žárem na velikonoční pondělí v r. 1771 bylo 
nejvíc poškozeno první patro, vyhrazené 
majitelům, kde se nacházela také zámec-
ká kaple. Chátrající objekt byl kolem roku 
1790 upraven na přízemní a rohové věže 
sníženy. Poté patřil olomouckým klaris-
kám, Saint Genoisům a Liechtensteinům.  
Od roku 1936 patří městu Prostějov.  
V zámku, který inspiroval Petra Bezruče 
k veršům básně „Ptení“ (1899), byly ještě 
ve druhé polovině 20. století byty pro za-
městnance státních lesů, nyní už je po pěti 
stoletích neobydlený, a i když před něko-
lika lety dostal novou střechu, v podstatě 
chátrá. 
Další dominantou obce je kostel svaté-
ho Martina, pocházející z  přelomu 14.  
a 15. století. Kostelní loď byla přestavbami 
prodloužena západním směrem a zvýše-
na. Rozšířením o boční kaple získal jeho 
půdorys tvar kříže. Kaplička na Ptenském 
Dvorku byla postavena v r. 1851, na Holu-
bicích v r. 1938. Sokolovna byla postavena 
v roce 1936 a v současnosti je majetkem 
obce. Ptení je i největším zaměstnavate-
lem konického regionu a širokého okolí. 
Na jeho katastru ve Ptenském Dvorku 
byl postaven rozsáhlý komplex, kde se 
nacházejí velké dřevozpracující firmy,  
a to Javořice, a.s. a Agrop Nova, a.s., které 
celkem zaměstnávají zhruba 500 pracov-
níků. Železniční trať z Prostějova do Chor-
nic (provoz na ní byl zahájen v září 1889) 
je využívaná nejen pro nákladní dopravu 
svozu dříví, ale i turisty, kteří navštěvují 
zdejší lokality. Kolem obce se rozkláda-
jí rozsáhlé lesní porosty, chatové oblasti, 

PTENÍ – OBEC VÝZNAMNÝCH RODÁKŮ
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nivy a potoky, lákající k zajímavým vycház-
kám do blízkého okolí či k cyklo výletům.
Na návsi v centru obce je kromě kostela 
s farou také pošta, budova obecního úřa-
du, prodejny potravin a smíšeného zboží, 
opodál pohostinství. V  obci je zajištěna 
základní zdravotní péče obvodním léka-
řem a dětským lékařem. Je zde vybudo-
vána všechna infrastruktura – vodovod, 
plynovod, splašková kanalizace, území je  
pokryto signálem všech tří mobilních 
operátorů i bezdrátovým internetem. Po-
řádání větších kulturních akcí je možné ve 
dvou krytých sálech (v aule školy a v so-
kolovně), případně na vnějším nezastře-
šeném prostoru s odpovídající vybaveností 
za sokolovnou. Rodinné oslavy a svatby lze 
pořádat ve společenské budově v majetku 
obce.  V obci je vybudováno i zavlažované 
fotbalové hřiště.
V ptenských školách získali základy vzdě-
lání i nejznámější rodáci: 
Profesor MUDr. Karel Výmola (1864-1935) 
po studiu na Karlově univerzitě působil  
na tamní poliklinice, stal se přednostou 
jejího oddělení a v r. 1913 dosáhl profesu-
ry. V Praze - Radlicích, kde založil první 
ústav pro hluchoněmé děti, se nachází  
Výmolova ulice. Ve své rodné obci založil 
nadaci pro nadané žáky a pro obecní chu-
dé, zasloužil se o stavbu sokolovny, byl  
jejím hlavním mecenášem.
Gracián Černušák (1882-1961) dosá-
hl uznání jako hudební kritik, pedagog 
a vědec. Z jeho prací jsou nejznámější  
a současníky nepřekonané Dějiny evrop-
ské hudby. Za celoživotní dílo obdržel 
státní vyznamenání. 
Z  dalších jsou to například Jan Výmola, 
který vynikl v oboru konstrukce varhan  
a jehož dílo je považováno za vrchol ba-
rokního varhanářství na Moravě, profesor 
Dr. Josef Švéda se věnoval analytické che-
mii, přednášel na Karlově univerzitě, řídil 
výzkumný chemický ústav a působil jako 
soudní znalec. JUDr. Antonín Hrazdil, od-
borný rada ministerstva školství a národní 
osvěty, přispěl ke stabilitě hospodářského 
života Ptení, bez jeho přičinění by vel-
ké množství informací o minulosti obce  
zůstalo nenávratně ztraceno.
Z  investičních akcí, které se podařilo 
uskutečnit v posledních letech, je to pře-
devším vybudování splaškové kanaliza-
ce a ČOV ve Ptení a Ptenském Dvorku.  
Na návsi byla opravena a zateplena bu-
dova obecního úřadu a stávající budova 
mateřské školy. Pro jednotku SDH bylo 
pořízeno nové vozidlo Scania. V  letošním 
roce jsme se dali do rozsáhlejších oprav 
komunikací, za zmínku stojí celková  
rekonstrukce komunikace před základ-
ní školou. Nad obecní společenskou bu-
dovou také vyrostla nová třída mateřské 
školy, která v letošním roce poprvé přivítá 

nové předškoláky. I tato budova dostala 
nový kabát.  
A přání ptenských občanů? Fantazie se 
někdy ubírá neočekávaným směrem. 
Místo čím dál realističtějšího naplňová-
ní obavy, že “ …kdysi před lety stával ve 
Ptení zámek ...“, bychom rádi, aby  někdy  

v budoucím turistickém průvodci vyznělo 
heslo P t e n í: „… nápaditě restaurovaný 
zámek v obnoveném zámeckém parku rok 
od roku láká stále více návštěvníků“!

 Jiří Porteš, 
starosta obce
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Obec Přemyslovice se rozprostírá v  jižní 
části Zábřežské vrchoviny v údolí Přemys-
lovského potoka asi 16 km severozápadně 
od Prostějova a 8 km východně od Konice. 
Obec je tvořena Přemyslovicemi a Štarno-
vem, který se stal jejich součástí v rámci 
územních změn v roce 1960. Nejvýše po-
loženými body jsou kopce U Bučku s nad-
mořskou výškou 483 m a Strážná 427 m.
Přemyslovice patří mezi nejstarší obce  
na Moravě. První zmínka pochází z  roku 
1309 a původně patřily k  panství konic-
kému. Obec dostala jméno po zakladateli 
staré slovanské vsi Přemyslovi. K Přemy-
slovicím patří osada Štarnov, která byla 
založena roku 1786 po rozdělení panství 
dvora přemyslovického. Název vznikl po-
češtěním německého názvu „U Modré 
hvězdy“ Sternhaim. Katastrální výměra 
obce Přemyslovice činí 18,04 km2 a počet 
obyvatel ke konci roku 2018 byl 1271. 
V obci je několik významných staveb, mezi 
které bych zařadila kostel Všech svatých. 
První zmínka o existenci kostela a fary 
v  Přemyslovicích je doložena roku 1386. 
Nová fara byla postavena kolem roku 
1787 a v  současné době se řeší její re-
konstrukce. Další stavbou je zámek, který 
roku 1825 postavil Karel Příza původně 
jako letohrádek a v  letech 1880-1883 ho 
přestavěl Edmund Bochner do podoby go-
tického zámku. Areál zámku je v součas-
nosti využíván pro soukromé účely. Větrný 
mlýn pochází z roku 1842. Mlýn je zděný, 
holandského typu a nachází se na soukro-
mém pozemku. Je ve velmi dobrém stavu 
a byl prohlášen kulturní památkou. V Pře-
myslovicích se nachází dvě kapličky, svaté 
Barbory a svatého Floriána. Na Štarnově 
jsou také dvě kapličky, které prošly rekon-
strukcí.
V  obci máme 4 obchody, pohostinství, 
sportovní halu s klubovým zařízením, dět-

ského lékaře, zubního lékaře, lékaře pro 
dospělé, kadeřnictví, masáže a další sou-
kromé firmy. Ve spodní části obce máme 
ZŠ a MŠ, ve které je i kuchyň a jídelna. 
Obědy jsou rozváženy občanům Přemy-
slovic a Štarnova. V obci Štarnov je další 
MŠ. Vedle školy je sokolovna, která slouží 
i pro kulturní akce a kuželkářská a bow-
lingová hala. Za školou je fotbalové hřiště, 
které patří sokolům. Ve Štarnově je spor-
tovní areál, kde jsou mimo jiné tenisové 
kurty a dětské hřiště.
Spolková činnost má v  naší obci velkou 
tradici. Sokol zajišťuje sportovní činnost, 
tj. cvičení pro různé věkové kategorie, 
fotbal, kuželky, volejbal, šachy a jiu-jitsu. 
Také pořádá v  součinnosti s  obcí kultur-
ní akce nejen pro děti. Dalším spolkem, 
který v obci působí, je sbor dobrovolných 
hasičů, který také pořádá kulturní akce. 
Mimo sbor dobrovolných hasičů působí 

v obci i zásahová jednotka.
Minulé vedení vybudovalo v  obci kanali-
zaci s čističkou odpadních vod, kterou má  
ve správě obec. Dále sběrný dvůr a recyk-
lační linku na stavební odpad.
V  letošním roce jsme chtěli realizovat 
stavbu chodníků kolem silnice II. třídy, ale 
bohužel jsme nedostali dotace, tak to bu-
deme zkoušet příští rok znovu. Do konce 
letošního roku máme v plánu zabezpečit 
dvě místa v  obci kamerovým systémem. 
Mezi další akce, které bychom chtěli  
realizovat, jsou dětská hřiště jak v  Pře-
myslovicích, tak ve Štarnově. Dále pak  
odstavnou plochu u hřbitova, odpočinková 
a parkovací místa v obcích.  

Iveta Pořízková, 
starostka obce

PŘEMYSLOVICE,  OBEC PYŠNÍCÍ SE VĚTRNÝM MLÝNEM
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Polomí je obcí typu návesní silnicovky 
v údolí severního cípu Drahanské vrchovi-
ny. Nadmořská výška obce je 455 km, ka-
tastrální výměra činí 290 ha a v současné 
době zde žije 157 obyvatel. Náves obestu-
pují volně uspořádaná původní přízem-
ní stavení s  půdním polopatrem. Ta jsou 
většinou nově upravena k  bydlení nebo 
nahrazena plným poschodím. Obdobná 
zástavba pokračuje i podél průběžné ko-
munikace protínající údolí. Pravděpodob-
ně nejstarší zmínka o Polomí se objevuje 
na listině z 20. května 1301, která pojed-
nává o směně majetků mezi olomouckým 
klášterem sv. Kateřiny, který patřil řádu 
dominikánek a Miličem z  Citova. V  ní se 
poprvé setkáváme s  olomouckým sudím 
Kadoldem (Kadoltem) z  Polomí (Cadol-
dus, dictus de Polomey) z mocného rodu 
Švábeniců. Poslední majitelé Polomí byli 
Silvataroucové z  panství Čechy pod Ko-
sířem. Významní rodáci obce byli aka-
demický malíř Vojtěch Chytil (narozen 
v Polomí, poté se rodina přestěhovala do 
Kandie), který mezi dvěma světovými vál-

kami působil v Číně, kde vyučoval na aka-
demii a vytvořil největší sbírku čínského 
umění, kterou daroval národnímu muzeu 
v Praze. Dále Josef Pišťák, také mezi dvě-
ma světovými válkami ředitel zemědělské 
školy na Podkarpatské Rusi v  Mukačevu 
a kněz František Jedlička (1877-1966) 
působící ve Velké Bíteši jako  katecheta 
měšťanské školy, funkcionář místní školní 
rady, biskupský rada, člen výboru TJ Orel 
a archivář. 
V Polomí se dodnes nachází několik kul-
turně-historických památek, např. zvonice 
sv. Martina z konce 18. století, v jejíž věžič-
ce je umístěn zvon z roku 1807, kamenný 
kříž před zvonicí z roku 1922 či pískovcový 
kříž u silnice z  roku 1939. Lípy Svobody  
u silnice byly vysazeny 28. října 1928 u pří-
ležitosti 10. výročí vzniku Československa. 
Od roku 1990 je Polomí samostatnou obcí. 
Dne 26. ledna 2012 v Praze jí byly Parla-
mentem ČR uděleny obecní znak a vlajka. 
Dne 7.7.2012 při slavnosti výročí 710 let 
od první zmínky byly obecní znak, vlajka 

a hasičská vlajka požehnány váženým 
Mons. Janem Graubnerem. V obci aktivně 
pracuje Sbor dobrovolných hasičů Polomí, 
který se kromě požární ochrany věnuje  
i organizaci kulturních a společenských 
akcí. Každoročně se tu odehrává např. no-
voroční ohňostroj, dětský maškarní kar-
neval, Josefovské posezení, oslavy MDŽ, 
stavění máje a pálení čarodějnic, kácení 
máje, hasičské okrskové cvičení, dětský 
den Polomiáda, martinské hody, miku-
lášská nadílka a další. Máme také v obci 
členy mysliveckého sdružení Bohuslavice 
a těšíme se každoročně na nájemní guláš 
s bohatou tombolou. 
V  katastru obce působí soukromý země-
dělec nabízející své biopotraviny a soukro-
má stáj s koňmi umožňující dětem osedlat 
si hřbet koně a také zakusit činnosti, které 
doprovází chov koní. Dále je v obci několik 
drobných řemeslníků nabízejících např. 
truhlářské, tesařské a jiné práce.
V obci byla během několika posledních let 
provedena kompletní rekonstrukce elek-
trické sítě, plynofikace obce a rekonstruk-
ce všech místních komunikací včetně nové 
autobusové zastávky a  chodníku podél 
průtahu obcí. Zároveň byl rozšířen areál 
na hřišti včetně výstavby nového přileh-

lého parkoviště. Naším dalším nemalým 
cílem je vybudování kanalizační sítě, která 
se napojí na rozšířenou ČOV pod Bohusla-
vicemi a rekonstrukce požární nádrže. 
V obci funguje, jako v  jedné z mála okol-
ních obcí, klasická hospoda, která se 
nachází v  blízkosti veřejně přístupného  
hřiště, což umožnuje pronajímat celý areál  
na různé společenské a firemní akce. 
V současné době svépomocí rekonstruu-
jeme komunitní dům ve středu obce včet-
ně rekonstrukce prostor pro naši obecní 
knihovnu. Soukromý investor dokončuje 
na kraji obce zasíťování pozemků a bude 
od podzimu tohoto roku nabízet komplet-
ně vybavené stavební parcely k  rodinné 
výstavbě.
Ve vedlejších obcích mají svoje provozov-
ny a sídla i některé zavedené firmy, které 
se zabývají zemědělstvím, recyklacemi 
a jinými činnostmi a proto občané obce 
nemají, a v dobách minulých neměli, pro-
blém se zaměstnaností. Nesnažíme se 
proto budovat zóny na rozvoj podnikání, 
chceme zachovat klidný ráz obce, ale s   
plnou občanskou vybaveností a zázemím.

Stanislav Pišťák, 
starosta obce

POLOMÍ – OÁZA KLIDU NA KONCI SVĚTA
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Obec Pěnčín (v okrese Prostějov) leží pat-
náct kilometrů severozápadně od Prostě-
jova. Než Vás seznámíme se současností 
obce, připomeňme si úvodem alespoň ně-
které z nejstarších událostí, které v dávné 
minulosti zasáhly do života našich předků 
a měly podstatný vliv na vytváření dějin 
vesnice.
První písemná zmínka o obci pochází 
z  roku 1279. Nejstarší díl obecní kroniky 
začal psát tehdejší starosta obce Josef 
Mlčoch a její vznik je datován rokem 1891. 
Dle tohoto dokumentu se dovídáme, že 
koncem 15. a začátkem 16. století pat-
řil Pěnčín klášteru řeholních kanovníků 
olomouckých, později k  laškovskému 
velkostatku. Dle církevního rozdělení ná-
ležel Pěnčín až do roku 1784 do farnosti 
české. V roce 1784 byla v Laškově zříze-
na zvláštní duchovní správa a k této byl 
Pěnčín přifarněn, a tak je tomu doposud. 
K obci patřila osada Zastávka, založe-
na od velkostatkáře laškovského pana  
Koláře roku 1826. Dnes již toto rozdělení 
neplatí a obec je již jako celek pod jedním 
názvem Pěnčín. Půdorys vesnice má po-
dobu obdélníka. Tvoří jednu hlavní ulici 
a několik vedlejších, z nichž např. Fortna 
pozůstává již od nepamětných dob. Ostat-
ní vznikaly postupem času. Grunty i cha-
lupy byly v hlavní ulici. Domy stály těsně 
vedle sebe, většinou průčelím do ulice.   
Obyvatelé se většinou živili zemědělstvím. 

V dolní části obce se dodnes nachází kap-
le  zasvěcená „Navštívení Panny Marie“.   
O škole je zmínka již v roce 1804, avšak  
neměla v té době úřední potvrzení. Tato 
škola zde měla trvání až do roku 1856.  
V témže roce byla dostavěna škola v Laš-
kově, takže děti jak z Pěnčína, tak i ze  
Zastávky musely opět chodit do Laš-
kova, jak tomu bylo před rokem 1804.  
V roce 1862 byla školní budova v Pěnčíně 
opravena a obec dostala úřední povolení 
na  jednotřídní školu s jedním učitelským 
místem. Leč po dvaceti letech existence 
dne 1. 5. 1882 tato škola vyhořela. Dne  
l0.srpna toho roku započato se stavbou 
nové budovy na témže místě. Veškeré prá-
ce ukončeny 22. září 1883.
Hrůzný pro naše předky byl rok 1866, kdy 
přitáhlo  pruské vojsko a obsadilo okolí  
dědiny. Občané jim museli poskytnout 
obživu a to jak pro samé vojáky, tak i pro 
koně. Mnohdy vojáci vtrhli do vesnice a li-
dem pobrali, na co přišli. Kromě dranco-
vání a válečné hrůzy sebou přinesli chole-
ru, na kterou zemřelo 73 osob z Pěnčína 
a 29 osob ze Zastávky. Další část kroniky 
popisuje útrapy I. světové války a její do-
pad na naši dědinu. Bída, drahota, hlad  
a stálá vzpomínka na své blízké na frontě 
byly nejtěžší prožitky rodin, které zůstaly 
doma bez svých hospodářů. Od nás bylo 
odvedeno celkem 124 mužů. Na úvod jsme 
předeslali, že se zmíníme jen o těch nej-
starších zaznamenaných dějinách. Proto  
s jejich rekapitulací v tomto místě končí-
me a nyní se přenesme do dnešní doby.
Pěnčín se rozprostírá v nadmořské výšce 
334 m n. m.. Obcí procházejí komunika-
ce III. třídy. Obec leží v  oblasti Drahan-
ské vrchoviny. Severovýchodním směrem  
od obce je oblast přírodního parku Terez-
ské údolí a jihovýchodním směrem je pří-

rodní park Velký Kosíř. Obec se rozkládá 
na ploše o rozloze 532,1 ha a k 1. 1. 2019 
má 757 obyvatel. Obec Pěnčín nemá žád-
né místní části a skládá se pouze z jedné 
samostatné části obce - Pěnčín. Spádo-
vým sídlem je město Prostějov. 
V obci a okolí je možné široké sportovní 
vyžití občanů. Nachází se zde sportov-
ní areál, v  rámci kterého lze provozovat 
malou kopanou a hasiči využívají hřiště  
na trénink pro hasičský sport. V  letních 
měsících se v  tomto areálu pořádají hu-
dební akce, rodiče s dětmi hojně využívají 
dětské hřiště. Je zde možno cvičit na ven-
kovních cvičebních strojích, hrát volejbal, 
nohejbal, fotbal či ruské kuželky. 
V obci velmi dobře funguje sbor dobrovol-
ných hasičů, který má dlouhodobě vynika-
jící výsledky v hasičském sportu, vychová 
mladé sportovce, jezdí s nimi na soutěže 
a každoročně několik soutěží a tanečních 
zábav sám pořádá. Vedle SDH Pěnčín exi-
stují v  obci i jiné spolky a to Myslivecká 
společnost Hubert a Rybáři Pěnčín. Také 
rodiče dětí pořádají ve sportovním areálu 
každoročně několik kulturních akcí. Turi-
stický klub Pěnčín poskytuje již šestý rok 
uvolnění pro občany obce formou výšlapů 
a výletů do nejbližšího okolí.
V  obci je k  dispozici základní i mateřská 
škola se  stejným ředitelstvím a zřizova-
telem (obec Pěnčín). Technické vybavení 
škol je na výborné úrovni, přesto inves-
tiční potřeby i nadále existují. Škola je 
dobře vybavena školními pomůckami  
i potřebným softwarem (interaktivní tabu-
le, tablety a počítačová učebna). Pro žáky 
základní školy je k dispozici družina, škol-
ní jídelna a výdejna stravy. 
Z přírodních atraktivit lze uvést nebeský 
rybník „Močilka“, který nemá žádný pří-
tok ani odtok vody a je napájen jen z pod-

PĚNČÍN – OBEC, KTERÉ ZÁLEŽÍ NA ÚPRAVĚ 
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
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zemních pramenů a dešťovými vodami.   
Na katastru obce se nachází i několik kul-
turních památek. Za zmínku určitě stojí 
kostel sv. Cyrila a Metoděje a kaple Panny 
Marie Pomocné. Obec Pěnčín má skvě-
lou výchozí pozici pro návštěvu přírodního 
parku Velký Kosíř (4,5 km), přírodní rezer-
vace Malý Kosíř (10 km), Muzea kočárů,  
či empírového zámku v Čechách pod Kosí-
řem. V blízkosti se nachází přírodní rezer-

vace Terezské údolí s naučnou stezkou.
V  uplynulém volebním období se podaři-
lo zrealizovat projekt Rekultivace skládky 
inertního odpadu. Za pomoci dotace z POV 
Olomouckého kraje jsme opravili část 
obecní komunikace, vedoucí kolem míst-
ního rybníku, v ZŠ a MŠ Pěnčín proběhla 
rekonstrukce osvětlení ve všech třídách. 
K  oslavě výročí 100 let ČR byl opraven 
pomník padlých občanů naší obce v  prv-
ní sv. válce, umístěný v parčíku před ZŠ. 
Zásahové jednotce SDH byl pořízen nový 
dopravní automobil s přívěsným vozíkem, 
vybavení pro likvidaci obtížného hmy-
zu, nová motorová pila a další vybavení  
a prostředky osobní ochrany. Z programu 
na podporu provozu a údržby sportovních 
zařízení v  Olomouckém kraji jsme zís-
kali dotaci na nákup nového zahradního 
traktoru a bylo provedeno odvlhčení zdiva  
a oprava fasády budovy Obecního úřadu.  
V  tomto volebním období jsme za pomo-
ci dotace z  rozpočtu Olomouckého kraje 
z  POV Olomouckého kraje na rok 2019 
opravili obecní budovu dětské poradny, 
v  ZŠ Pěnčín v  období prázdnin proběhla 
1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení. 
Uspěli jsme s žádostí o dotaci na opravu 
kříže u hřbitova a pořízení elektrocentrály 
pro JSDH. V  současné době se soustře-
díme na přípravu vybudování hloubkové 
kanalizace-výběr dodavatele stavby a do-
pracování projektu domovních přípojek. 
V nejbližší době bude odstraněna vybydle-
ná budova č. p. 19 a na jejím místě vznikne 
prostor pro zájmové a volnočasové aktivity 
žáků ZŠ i našich občanů.

Ladislav Popelář, 
starosta obce
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Obec Olšany u Prostějova se nachází  
na půli cesty mezi městy Prostějov a Olo-
mouc. Název obce je odvozen od slova 
olše. Tyto stromy dříve hojně rostly kolem 
říčky Blaty, která obcí protéká. Rozloha 
obce je 1105 ha. První potvrzená písem-
ná zmínka pochází z  roku 1141. K  obci 
přísluší také obec Hablov. Obec má v sou-
časnosti 1771 obyvatel (stav k 1. 1. 2019). 
Průměrný věk obyvatel je 39,63 let, počet 
osob do 15 let představuje 19,3% z celko-
vého počtu obyvatel, index stáří obce je 
0,76. 
Dominantou obce je kostel sv. Jana Křti-
tele spolu s farním areálem z roku 1715. 
V  obci se nachází mateřská škola, kte-
rou v  současnosti navštěvuje 103 dětí  
a základní škola s první až devátou třídou 
se 180 dětmi. Sportovní vyžití nacházejí 
občané ve sportovním areálu Tělocvičné 
jednoty Sokol Olšany. Pro zájemce je zde 
připraveno fitnesscentrum, sauna, teni-
sové kurty, víceúčelové hřiště, venkovní 
cvičení a dětské hřiště s  lezeckou pyra-
midou. Hlavní sportovní náplní jednoty je 
gymnastika, fotbal, turistika a  zdravot-
ní cvičení. Kromě Sokolů působí v  obci  
i další spolky, Sbor dobrovolných hasičů 
v  Olšanech, Sbor dobrovolných hasičů 
v  Hablově, Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu v Olšanech, Mysli-
vecký spolek a Klub seniorů. Tyto spolky 
se starají o společenský a kulturní život 
v  obci. Oblíbené jsou zahrádkářské pod-
zimní výstavy, vánoční výstavy a podzimní 
koncerty duchovní hudby. Z  ekonomic-
kých subjektů je největším zaměstnavate-
lem v obci firma Mürdter-Dvořák – lisovna 
a nástrojárna. 

V posledních letech byla v obci realizována 
řada projektů s  cílem zlepšit infrastruk-
turu obce, životní prostředí a zajistit tak 
pro občany obce příjemné místo k životu.  
Ve farním areálu byly opraveny bývalé 
hospodářské objekty, z  jednoho vznikly 
dvě třídy pro základní školu a z druhého 
bylo vytvořeno komunitní centrum obce 
a v  současné době probíhají úpravy při-
lehlých zahrad a prostranství. Byly rozší-
řeny služby sběrného dvora, byla opravena 
komunikace v  centrální části obce. Obec 
také věnuje pozornost ochraně památek. 

V  posledních dvou letech byly v  kostele  
sv. Jana Křtitele opraveny varhany  
a restaurovány okenní vitráže, za přispě-
ní Regionu Haná opravena barokní fara 
se slunečními hodinami. V  letošním roce 
bude dokončen projekt Intenzifikace čis-
tírny odpadních vod, který je spolufinan-
covaný z evropských zdrojů, zahájili jsme 
za podpory Olomouckého kraje rozsáhlý 
projekt na odstranění staré ekologické 
zátěže, který spočívá v  sanaci spodních 
vod na území obcí Olšany u Prostějova, 
Hablov, Dubany, Vrbátky, Štětovice. Máme 
také připraveno několik dalších projektů: 
výstavba inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domů, cyklostezka mezi obce-
mi Lutín a Olšany u Prostějova, revitali-
zace sídelní zeleně v obci a další. Naším 
cílem je vytvořit v  Olšanech a v Hablově 
příjemné místo pro život našich obyvatel.

Milan Elfmark, 
starosta obce 

OLŠANY U PROSTĚJOVA – OBEC V ÚRODNÉ OBLASTI HANÉ
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Region HANÁ má za sebou v současné době 3 úspěšné výzvy z roku 2017, 2018 a 2019. V těchto výzvách bylo navrženo k podpoře  
52 projektů za téměř 20 mil. Kč, v nichž žadatelé vytvořili 6 nových pracovních míst.
Financemi, které nebyly vyčerpány v předchozích výzvách, budou podpořeny spolky a obecní projekty na podporu spolkové činnosti. 
V současné době je v přípravě nová Fiche č. 6, která podporu takovýchto projektů umožní. Fiche by měla být vyhlášena na začátku 
příštího roku, již nyní však mohou potenciální žadatelé započít s přípravou svých projektů. Vyzýváme tímto spolky či obce, které se 
budou o podporu v dané výzvě ucházet, aby v průběhu konce roku 2019 své záměry na MAS konzultovali. 
A co dalšího nás čeká v roce 2020? Především příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která přinese 
nové možnosti podpory pro zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a další. Na tyto výzvy se však můžeme těšit nejdříve v roce 
2022.

Hana Zacpálková

AKTUÁLNĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

V červnu 2019 jsme v první výzvě programu OPŽP prostřednictvím Regionu HANÁ přijali první 2 projekty. Jejich příprava již započala 
dříve, a proto se je podařilo úspěšně připravit pro toto první kolo podpory. Jedná se o projekty:
• Obec Lutín – Návrh sadovnických úprav parku v Třebčíně 
• Městys Náměšť na Hané - Obnova ploch veřejné zeleně Náměšť na Hané

Projekty v současné době probíhají následnými kontrolami a připravují se k předání k financování na Státní fond životního prostředí. 
Jejich realizace by měla proběhnout od jara roku 2020. Celkové výdaje obou projektů jsou 1 932 000 Kč, požadavek na dotaci je sou-
hrnně 1 112 000 Kč.

Pro potenciální žadatele z území Regionu HANÁ je důležitá informace, že jsou již v přípravě výzvy následující. Region HANÁ má k dis-
pozici celkem 10 mil. Kč, pokud tedy budou oba výše uvedené projekty podpořeny v plné výši, zbývá nám k rozdělení ještě téměř 9 mil. 
Kč. Nejbližší výzvy tedy budou opět 2: 
• Realizace sídelní zeleně
• Realizace ÚSES (krajinná zeleň)

Předpokládáme jejich vyhlášení na přelomu září a října, s konečným termínem předkládání žádostí do konce listopadu 2019. 
Pokud tedy máte zájem o přípravu projektů do těchto výzev, kontaktujte prosím v rámci konzultací pracovníky MAS 
(Ing. Jaroslav Brzák, Tel.: 605 174 701, jarek.brzak@regionhana.cz).

Jaroslav Brzák

PROJEKTY SÍDLENÍ ZELENĚ V REGIONU HANÁ 
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Chceme Vás upozornit a informovat, že MAS Region Haná vyhlásil v červnu 2019 pět výzev v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Příjem žádostí bude ukončen v září a říjnu 2019. Jedná se o následující výzvy:

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Z IROP

Výzva   Ukončení příjmu žádostí

výzva č. 9 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol   15.10. 2019, 16:00 hod

výzva č. 10 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy   4.10. 2019, 16:00 hod

výzva č. 11 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra   10.10. 2019, 16:00 hod

výzva č. 12 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání   15.10. 2019, 16:00 hod

výzva č. 13 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociálních služeb   4.10. 2019, 16:00 hod

Alokace výzvy MAS (CZV):  
8 000 000 Kč
Minimální výše CZV (celkových způsobi-
lých výdajů) na projekt: 
50 000 Kč
Maximální výše CZV na projekt: 
1 000 000 Kč

Typy podporovaných projektů: 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vyba-
vení odborných učeben za účelem zvýše-
ní kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových kom-
petencích (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírod-
ní vědy, technické a řemeslné obory).
Dále budou podporovány rekonstrukce  

a stavební úpravy stávající infrastruktury 
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Projekty také mohou být zacíleny na zvý-
šení kapacit škol ve vazbě na území se 
sociálně vyloučenou lokalitou, kde je pro-
kazatelný nedostatek těchto kapacit.
Jako doplňková aktivita bude podpo-
rováno zahrnutí zeleně v okolí budov  
a na budovách, např. zelené zdi a střechy 
a zahrady.

Upozornění: projektové záměry musí být 
vedeny ve Strategickém rámci projektu 
Venkovské školy  Regionu Haná společně 
- MAP II nebo v Strategickém rámci pro-
jektu Společně pro rozvoj školství – MAP II 
ORP Prostějov

Stručné informace k vyhlášeným výzvám MAS Region Haná v r. 2019:

a) výzva č. 9 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol

Alokace výzvy MAS (CZV):  
9 876 737,06 Kč
Minimální výše CZV (celkových způsobi-
lých výdajů) na projekt: 
50 000 Kč
Maximální výše CZV na projekt: 
600 000 Kč

Typy podporovaných projektů: 
Modernizace a výstavba komunikací pro 
pěší, které jsou přizpůsobeny osobám  
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace
- zvyšování bezpečnosti dopravy (bezpeč-
nost se týká realizace např. společných 
pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém 
prostoru silnic a místních komunikací 
včetně všech konstrukčních vrstev, opat-
ření pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, veřejné osvětlení, 
prvky inteligentních dopravních systémů, 
svislé a vodorovné dopravní značení, zpo-

malovací prahy, svodidla v nebezpečných 
úsecích, veřejné osvětlení komunikace 
hlavního dopravního prostoru, vychýlení 
jízdního pruhu, zúžení komunikace, dělící 
ostrůvky, zvýšení protismykových vlast-
ností krytu vozovky, opěrné zdi, násypy  
a svahy, nástupiště zastávek a další.)
- zlepšení bezpečnosti chodců v sídlech 
(bezpečnost se týká realizace např. chod-
níků a pásů pro chodce jako součástí 
silnice nebo místní komunikace, samo-
statných chodníků a stezek pro pěší včet-

ně všech konstrukčních vrstev, opatření  
pro osoby s omezenou schopností pohy-
bu a orientace, veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů, místa  
pro přecházení, přechody pro chodce, 
svislé a vodorovné dopravní značení,  
zábradlí na mostech a zábradlí jako bez-
pečností opatření, podchody, lávky, části 
mostních objektů a propustků, nástupiště 
zastávek a další.)
- zlepšení dostupnosti a bezbariérový  
přístup zastávek hromadné dopravy

b) výzva č. 10 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy

Projekt Základní škola a mateřská škola 
Kostelec na Hané, okres Prostějov 

- Vybavení odborných učeben

Projekt Stavební úpravy chodníků podél silnice II/37313 v obci Bílsko I. Etapa II. Část
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c) výzva č. 11 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra

Alokace výzvy MAS (CZV):  
4 520 000 Kč
Minimální výše CZV (celkových způsobi-
lých výdajů) na projekt: 
50 000 Kč
Maximální výše CZV na projekt: 
1 130 000 Kč

Typy podporovaných projektů: 
Podpora vzniku komunitních center. Jsou 
podporována veřejná víceúčelová zařízení, 
ve kterých se setkávají členové komunity  
s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců 
a komunity jako celku. Komunitní cent-
rum realizuje sociální, vzdělávací, volno-
časové aktivity, kulturní a zájmové akce, 
které vyplývají z tradic a zvyků komunity 
či krajové oblasti a jsou přístupné všem 
obyvatelům lokality. 
V době udržitelnosti projektu má žada-

tel povinnost zajistit minimálně jednoho 
pracovníka se vzděláním podle zákona  
o sociálních službách, který bude působit 
v rámci komunitního centra.
Cílem výzvy není budování kulturních cen-
ter nebo prostor pro masovou zábavu.
Rozvoj infrastruktury komunitních center 
bude zahrnovat stavby, stavební úpravy, 
pořízení vybavení a případné související 
úpravy venkovního prostranství (zeleň, 
parková úprava) za účelem vytvoření pro-
storu pro setkávání členů komunit ohro-
žených sociálním vyloučením:
- rekonstrukce a stavební úpravy existují-
cích objektů a zázemí pro poskytování ak-
tivit komunitních center včetně sociálních 
služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- pořízení vybavení pro objekty komunit-
ních center, budou-li součástí projektu 
další opatření (rekonstrukce a úprava 

objektů, či zázemí pro poskytování aktivit 
komunitních center).
- související úpravy venkovních prostor 
komunitních center
- jako doplňková aktivita bude podporová-
no zahrnutí zeleně v okolí budov

Alokace výzvy MAS (CZV):  
4 400 000 Kč
Minimální výše CZV (celkových způsobi-
lých výdajů) na projekt: 
50 000 Kč
Maximální výše CZV na projekt: 
1 000 000 Kč

Typy podporovaných projektů: 
Stavební úpravy a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a celo-
životní vzdělávání včetně pořízení vybavení 
budov a učeben. Hlavní zaměření projektů 
musí být ve vazbě na zvýšení nedostateč-
né kapacity pro zájmové, neformální nebo 
celoživotní vzdělávání v území. Účelem 
podporovaných aktivit je zvýšení kvali-

ty vzdělávání v klíčových kompetencích  
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce a sladění nabídky a poptávky na re-
gionálním trhu práce. 
Klíčovými kompetencemi jsou: komunika-
ce v cizích jazycích, přírodní vědy, technic-
ké a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi. 
Předmětem podpory nemůže být rekon-
strukce stávajících budov pouze z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu. 
Plánovaná výzva má za cíl podpořit  
infrastrukturu pro zájmové, neformální  
a celoživotní vzdělávání. Zaměření výzvy 
je na školy a školská zařízení, středis-
ka volného času, domy dětí a mládeže, 
školní družiny a školní kluby, vzdělávací 

a školící centra a další subjekty podílející 
se na realizaci zájmového, neformálního  
a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Pro-
jektové žádosti musí být v souladu s Míst-
ním akčním plánem vzdělávání nebo Kraj-
ským akčním plánem vzdělávání. 
Při přípravě projektů bychom vás chtě-
li upozornit na to, že podpořená infra-
struktura touto výzvou (Infrastruktura pro 
neformální vzdělávání) má v  případě ZŠ  
a MŠ sloužit pro budoucí vzdělávání mimo 
běžnou dobu vyučování - tj. např. zájmo-
vé vzdělávání v  odpoledních hodinách  
po skončení vyučování ve škole (nebo  
denním programu ve školce).

d) Výzva č. 12 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

Alokace výzvy MAS (CZV):  
1 633 100,46 Kč
Minimální výše CZV (celkových způsobi-
lých výdajů) na projekt: 
50 000 Kč
Maximální výše CZV na projekt: 
1 633 100,46 Kč

Typy podporovaných projektů: 
Bude podporován nákup objektů, zařízení 
a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociál-

ních služeb, obnovu a zkvalitnění materi-
álně-technické základny stávajících slu-
žeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příklady projektů:
- vybudování zázemí pro sociální služby
- vybavení zařízením sociálních služeb
- investice ke zlepšení terénních služeb
- investice pro zlepšení nevyhovujícího 
stavu objektů a zařízení stávajících posky-
tovaných služeb
- přestavby a adaptace objektů pobytových 

služeb nevyhovujících vysokou koncentra-
cí osob
- jako doplňková aktivita bude podporová-
no zahrnutí zeleně v okolí budov a na bu-
dovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, 
hřiště a parky do realizovaných projektů.

Cílovou skupinou v  této výzvě jsou osoby 
sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby se zdravotním postiže-
ním.

e) Výzva č. 13 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociálních služeb

Sledujte www.regionhana.cz, kde jsou uvedeny vyhlášené výzvy, prezentace ze semináře a další aktuální informace. 
Podrobné informace jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech pro jednotlivé výzvy (www.irop.mmr.cz).
V případě potřeby více informací nebo potřeby konzultovat projektové návrhy se neváhejte přihlásit a domluvit se na konzultaci.
V závislosti na vyčerpání alokací pro uvedené výzvy plánuje MAS Region HANÁ vyhlásit obdobné výzvy ještě v 1. polovině roku 2020.

Ludmila Navrátilová, projektová manažerka IROP

Projekt Komunitní centrum Olšany
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REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Milí příznivci projektu Venkovské školy 
Regionu HANÁ společně – MAP II. Při-
nášíme nové a aktuální informace spo-
jené s realizací projektu. Realizační tým 
projektu nezahálí. V současné době pilně 
pracujeme na plánování seminářů a vzdě-
lávacích akcí na příští školní rok, aktua-
lizujeme harmonogram implementačních 
aktivit, které jsou pod patronátem jed-
notlivých pracovních skupin, či postupně 
pracujeme na aktualizaci analytické části 
dokumentu.  
V  následujícím textu přinášíme souhrn 
aktivit, které proběhly v  měsících květnu 
a červnu.

Dne 19. 6. 2019 proběhl velice zajímavý 
seminář určený především pro vedoucí 
pracovníky škol: „Reforma financování  
regionálního školství od 1. 1. 2020  
a aktuální novely právních předpisů  
od 1. 1. 2019“. Lektory byli Pavel Zeman  
a Radka Šlegrová. Jak již ze samotné-
ho názvu vyplývá, hlavním cílem seminá-
ře bylo připomenout vedení škol novelu 
školského zákona a z něho vycházející re-
formu financování škol, dále novely práv-
ních předpisů a provádějících vyhlášek  
k 1. 1. 2019, seznámit účastníky s princi-
py rozpisu rozpočtu na základě PHmax, 
poskytnout podklady pro PH škol – vý-
kaz P1c-01 a ukázat na konkrétních pří-
kladech výpočet PHmax pro MŠ, ZŠ, SŠ  
a ŠD. Z diskuze s účastníky v průběhu i po 
skončení semináře vyplynulo, že pro ně 
byl seminář velkým přínosem. Ocenili ze-
jména možnost dotazovat se na konkrétní 
problémy, s kterými se v praxi setkávají.

PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v pří-
rodních vědách a EVVO
Hlavní pracovní náplní pracovní skupiny 
byla fotografická soutěž „Náš region, náš 
domov“. Soutěž probíhala od 1. dubna  
do 30. května 2019. Soutěže se mohli 
zúčastnit žáci škol v  území MAS Region 
HANÁ. Celkově se v  kategorii mladších 
(1. stupeň ZŠ) zúčastnilo 18 soutěžících  
a v kategorii starších (2. st. ZŠ) 33 soutěží-
cích. Slavnostní vyhlášení výsledků a pře-
dání cen proběhlo v lázních Slatinice dne 
15. 06. 2019. O týden později se pro výher-

ce v  každé kategorii uspořádal fotogra-
fický workshop, který vedl profesionální 
fotograf Jiří Vysloužil. Workshop probíhal 
v Terezském údolí a jednalo se o příjemné 
zakončení celé fotografické soutěže. 

PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání
V rámci pracovní skupiny pro polytechniku 
se uspořádal workshop „Sestavení jedno-
duchého el. obvodu – blikač“. Workshop 
proběhl 14. 06. 2019 na ZŠ v Náměšti na 
Hané. Školitelem byl Mgr. Ladislav Ha-
velka. Skupinka žáků se naučila základní 
dovednosti pří pájení a nakonec si domů 
mohl každý žák odnést fungující blikač. 
Ve školním roce 2019/2020 se počítá 
se stejným workshopem na jiných ško-
lách v  území MAS Regionu HANÁ, resp. 
v rámci projektu Venkovské školy Regionu 
HANÁ společně – MAP II. 

PS Mateřské školy
V  průběhu měsíce května a června pro-
běhly pod záštitou pracovní skupiny tři 
implementační aktivity.
První z  nich byla Environmentálně za-
měřená vycházka na Velký Kosíř, která 
se uskutečnila v  dopoledních hodinách 
dne 16. 5. 2019 a zúčastnilo se jí 29 dětí 
předškolního věku z MŠ Ludéřov a MŠ Ná-
měšť na Hané. Děti byly s pedagogickým 
doprovodem odvezeny vláčkem MiniTrans 
ze svých MŠ do Slatinek a poté je čekal 
pěší výstup na Velký Kosíř. Po cestě děti 
absolvovaly zastavení, jejichž cílem bylo 
poznávat okolní přírodu, všímat si změn  
v přírodě a získat nové zkušenosti, znalos-
ti i dovednosti. Mezi zastaveními bylo na-
příklad: rozpoznávání stromů, přiřazování 
plodů; biotopy a jejich zvířecí obyvatelé; 
párování plodů a květů; poznávání druhů 
zvířat; pozorování přírody a zaznamená-
vání výskytu prvků v přírodě. Na vrcholu 
Kosíře si děti společně vyhodnotily pro-
běhlé aktivity a jejich snaha byla oceněna 
dřevěnými památečními medailemi a dár-
kovými balíčky pro předškoláky.

Další implementační aktivitou byla Na-
učná ekostezka na lipovský hrádek Špa-
círštajn, která proběhla dne 24. května 
2019 v  Lipové. Ekostezka se uskutečni-

la ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lipová, MŠ  
Horní Štěpánov a MŠ Suchdol. Stezky 
se zúčastnilo 10 pedagogů a 65 dětí. Na 
startu dostaly děti brožurku s kartičkou.  
Ekologická stezka se skládala z osmi za-
stavení – několika stánků pod širým ne-
bem, na kterých na děti čekaly starší děti 
ze ZŠ Lipová s řadou zábavných edukač-
ních úkolů – třídily odpad, poznávaly růz-
né přírodniny pomocí hmatu, poznávaly 
ptáky a stromy na obrázcích, ale také 
poznávaly pomocí magnetu, který před-
mět je z hliníku nebo ze železa. Během 
stezky si děti všímaly nepořádku v přírodě  
a uklízely ho. Po absolvování stezky če-
kal na děti na hrádku skřítek Pořádníček. 

Všechny děti úkoly splnily, a tak si zaslou-
žily medaili „Malý ochranář“, omalovánky 
s lesní tématikou a lupy na pozorování  
v přírodě. Ekologická stezka byla zaměře-
na na ochranu naší Země a přírody. U dětí 
došlo k rozvoji všech klíčových kompeten-
cí. V přírodě děti zakusily spoustu smys-
lových vjemů – viděly odstíny barev, tvary, 
slyšely zvuky, cítily vůně atd. Zažily louku 
jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, 
v lese mohly zakopnout o pařez nebo ho 
přeskočit. Když si dřeply, viděly, kdo žije 
v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo 
žije pod kameny. To všechno vzbudilo je-
jich zvědavost a vyprovokovalo otázky. Děti 
tak poznávaly, že není jedno, v jakém pro-
středí žijí, uvědomily si, že se svým chová-
ním na něm podílí a že ho můžou ovlivnit.

Třetí implementační aktivitou byla akce 
s  názvem Poklad vodníka Česílka, která 
byla určena pro děti z MŠ Horní Štěpánov, 
MŠ Suchdol a MŠ Lipová a zúčastnilo se 
jí celkem 45 dětí. Probíhala ve spolupráci 
s SDH Pohora a to dne 18. 6. 2019. Cílem 
této implementační aktivity byla vzájem-

PROJEKT VENKOVSKÉ ŠKOLY REGIONU HANÁ SPOLEČNĚ – 
MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II) POMÁHÁ ŠKOLÁM
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ná spolupráce mezi MŠ v území a rozvoj 
kompetencí dětí v oblasti EVVO. Děti plnily 
úkoly zaměřené na tématiku vody a vodní-
ho prostředí (poznávání vodních živočichů 
a rostlin, koloběh vody v přírodě, třídění 

odpadu aj). Za splnění úkolů děti sbíraly 
drobné odměny. V samotném závěru je 
vodník odměnil medailemi a hrou Lovení 
rybiček. Děti se zábavnou formou naučily 
možnostem, jak chránit přírodu a vodní 
hospodářství.

PS Rozvoj kulturního povědomí dětí 
a vztah k místu 
Členové této pracovní skupiny finišují  
s přípravou soutěže se zaměřením  
na regionální historii, která bude určena 
třídním kolektivům druhého stupně ZŠ. 
Jejich úkolem bude prostřednictvím krát-
ké video-reportáže představit významná 
místa, rodáky či památky své obce. Vyhlá-
šení soutěže proběhne na podzim 2019. 

Další aktivitou je příprava divadelních 
představení pro žáky prvního stupně. 
Bude se jednat o tři krátká, cca15 minu-
tová představení, která budou divadelní-
mi soubory ze ZŠ Senice na Hané, ZUŠ 
Konice a ZŠ Náměšť na Hané odehrána 
v jednom cca. 45minutovém pásmu ostat-
ním žákům. Tématy divadelních předsta-
vení budou regionální dějiny, které budou 
zpracovány tak, aby byly zajímavé a pouta-
vé i pro mladší školáky. 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
Členové pracovní skupiny vypracovali pra-
covní listy k 5 různým publikacím pro roz-
voj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně 
ZŠ. Tyto pracovní listy ověřili na svých 
školách. Během června byly pracovní listy 
spolu s příslušnými knihami distribuová-
ny do všech škol zapojených do projektu. 
Na jednotlivé školy byly rozeslány dotaz-
níky o nákupu knih do školních knihoven. 
Dotazníky se do začátku července vrátily 
vyplněné. Byly vyhodnoceny a na jejich 
základě byla učiněna poptávka na ná-
kup knih do školních knihoven. Jedná se  
o 155 titulů a 721 knih. Během prázdnin 
se vyhodnocuje nabídka oslovených knih-
kupectví. Ta nejvýhodnější bude vybrána 
a knihy budou distribuovány na jednotlivé 
školy. 

4. června 2019 proběhlo autorské čtení 
se spisovatelkou Ilonou Březinovou na ZŠ 
Senice na Hané a ZŠ Náměšť na Hané, 
kterého se zúčastnilo 167 žáků a 13 uči-
telů. Ilona Březinová píše pro děti všech 
věkových kategorií od předškoláků po do-
spívající, některé knihy jsou napsané spe-
ciálně pro začínající čtenáře v první třídě. 
Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvor-
ba zahrnuje leporela, pohádky, příběhy 
ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. 
Některé texty zobrazují téma jinakosti  
a handicapu.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti 
V průběhu června byly na jednotlivé školy 
rozeslány elektronicky i v papírové podo-
bě pracovní listy mocniny, které členky 
pracovní skupiny vypracovaly a ověřily  
na svých kmenových školách. Členky  
vypracovávají pracovní listy Algebraické 
výrazy.

PS rovné příležitosti
V červnu zpracovali členové pracovní sku-
piny dotazníky mapující nastavení rovných 
příležitostí na školách. Nyní se budou do-
tazníky evaluovat.

Co náš čeká v nejbližší době?
Nadále plánujeme pořádat semináře  
pro ředitele a pedagogy.
Připravili jsme pro vás seminář Hodnoce-
ní a sebehodnocení žáků v  dnešní škole, 
který se uskutečnil dne 30. 8. 2019 v  ZŠ  
a MŠ Těšetice na Hané.

Dále nás čeká průběžné plnění aktivit 
implementace a aktualizace analytické  
a strategické části dokumentu MAP vzdě-
lávání. 

Doporučujeme Vám sledovat facebookové 
stránky projektu: https://www.facebook.
com/Venkovsk%C3%A9-%C5%A1koly-
-Regionu-HAN%C3%81-spole%C4%8D-
n%C4%9B-MAP-II-517833301952911/
a webové stránky projektu https://www.
regionhana.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-
-plany-rozvoje-vzdelavani-ii/venkovske-
-skoly-regionu-hana-spolecne-map-ii/, 
kde najdete aktuální informace o pláno-
vaných i proběhlých akcích. 

Realizační tým projektu Venkovské školy 
Regionu HANÁ společně – MAP II 

Hana Zacpálková 
(hlavní manažerka projektu), 

Marta Husičková 
(koordinátorka a facilitátor projektu), 

Pavla Valentová 
(analytik projektu), 

Filip Strážnický
 (koordinátor projektu), 

Milada Dosedělová 
(analytik projektu)
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Tak tu máme nový školní rok 2019/2020 
doprovázený projektem MAP II – ORP Pro-
stějov. První den v novém školním roce je 
významným dnem v celé škole. Předchází 
mu celá řada příprav a v daný den už musí 
být vše precizně nachystané. Významný 
den je to především pro prvňáčky. Děti, 
které usedají poprvé do školních lavic, 
jsou plné nových dojmů, pocitů i obav z ne-
známého, ale hlavně hrdosti, že už jsou  
školáky. V rámci projektu jsme chtěli nad-

šení prvňáčků podpořit a připravili jsme 
jim malé dárečky. Jednalo se o barevné 
boxy na svačinu a reflexní samonavíjecí 
pásky. Do škol v území projektu se rozda-
lo celkem 1 155 kusů boxů i pásek. Tímto 
přejeme všem žákům dobrý vstup do no-
vého školního roku a prvňáčkům přejeme,  
ať se jim ve škole líbí!

V projektu se dále můžete těšit na širokou 
škálu seminářů jak pro vedení škol, ostat-
ní pedagogy, tak i pro rodiče a širokou ve-
řejnost. V  měsíci září se budou průběžně 
setkávat členové pracovních skupin a bu-
dou nadále  pracovat na jednotlivých akti-
vitách spolupráce, které společně navrhli  
do Akčního plánu. Následně se ve spolu-
práci s realizačním týmem vybrané aktivity 
implementace zrealizují.

V  nejbližší době se budou moci základní 
školy se svými žáky zúčastnit autorského 
čtení v Městské knihovně v Prostějově. Pro 
tento školní rok jsou v plánu zatím násle-
dující autoři: Petr Stančík, Petra Brauno-
vá, Peter Stoličný, Lenka Rožnovská.

Pro mateřské školy se v  červnu pořídily 
putovní interaktivní sady Bee-Bot včelek, 
které budou od září putovat po jednotlivých 
školkách. Sada bude obsahovat šest včelek 
včetně dokovací stanice, základní podložky 
a materiály pro inspiraci, jak tuto inter-
aktivní hračku využít v rámci výuky v MŠ.  
Na tuto aktivitu bude také navázána série 
seminářů a workshopů s tématikou digi-
tální gramotnosti v MŠ.

Podrobnější informace o projektu, včetně 
aktuálních pozvánek a přihlášek na se-
mináře můžete nalézt na facebookovém 
profilu https://www.facebook.com/Společ-
ně-pro-rozvoj-školství-MAP-II-ORP-Pro-
stějov-225254538031878/ nebo webových 
stránkách projektu https://www.regionha-
na.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-roz-
voje-vzdelavani-ii/ .

Za realizační tým projektu 
Společně pro rozvoj školství 

– MAP II ORP Prostějov
Miroslava Zapletalová 

(hlavní manažerka projektu)

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S PROJEKTEM 
SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ MAP II – ORP PROSTĚJOV

Pracovní skupina mateřské školy iniciovala 
pořízení putovních sad programovatelných 
robotických hraček  Bee-bot. Jedná se o 
digitální interaktivní pomůcku rozvíjející u 
dětí v  MŠ logické myšlení, prostorovou 
představivost, plánování, algoritmické my-

šlení, matematické představy a slovní zá-
sobu dětí. V  rámci projektu bylo pořízeno 
celkem pět putovních sad; každá obsahuje 
šest včelek, dokovací nabíjecí stanici a zá-
kladní sadu podložek. Součástí každé sady 
je také soubor metodik, jak správně tuto 
pomůcku používat. Efektivní využití jed-
notlivých sad bude zabezpečeno zápůjční 
dobou dva týdny na MŠ. Rezervace termínu 
bude probíhat online. Důležitým prvkem 
této aktivity je realizace úvodních seminá-
řů, kde bude představena práce s touto po-
můckou a její využití ve výuce. Na realizaci 
seminářů se budou podílet pracovníci PdF 
UP Olomouc. Navazovat pak budou díl-
čí workshopy zaměřené na přenos dobré 
praxe s užíváním včelek v jednotlivých MŠ. 
Ty se budou konat lokálně dle zájmu vyu-
čujících. Touto aktivitou PS také plní jeden 
z cílů a to konkrétně: „začlenění oblasti di-
gitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdě-
lávání u dětí předškolního věku.“

Jaroslav Křivánek 
(patron PS mateřské školy)

VČELKA BEE-BOT



19

ZŠ BÍLOVICE-LUTOTÍN

Loučení před prázdninami
Ani jsme se nenadáli a je tu měsíc červen. 
A nastává čas loučení před prázdninami. 
Jsme jednotřídní mateřská škola a s dět-
mi trávíme většinou celé tři, někdy i čtyři 
roky. Pokaždé je pro nás těžké rozloučit 
se se všemi dětmi, ale především s těmi, 
které končí povinnou předškolní docház-
ku v  naší mateřské škole a nastupují do  
1. ročníku základní školy. Letos úspěšně 
absolvovalo poslední předškolní rok 6 dětí. 
Hned v prvním červnovém týdnu to začalo. 
Proběhlo slavnostní pasování našich před-
školáčků na školáky. Byla to pro všechny 
velká událost. V minulých letech bylo toto 
pasování pouze pro děti a jejich nejbližší, 
a konalo se na zahradě mateřské školy. 
Letos se ale naše děti představily celé ši-
roké veřejnosti.  Poprvé se totiž pasování  
konalo na bílovickém ,,Dětském dni“, kte-
rý tradičně pořádá SDH Bílovice ve spo-
lupráci s  obcí a naší mateřskou školou. 
Pro rodiče bylo do poslední chvíle velkým 
tajemstvím, jak celé pasování bude probí-
hat. Pro děti jsme zakoupili krásné taláry 
s  oxfordskými čepicemi, zelenou šerpu, 
stužku se jménem předškoláka. Děti pil-
ně trénovaly svoji předškoláckou písničku 
,,Plnit lehké úkoly, předškoláka nebolí…“. 
Pasování  zahájilo letošní  ,,Den dětí“ v Bí-
lovicích na hřišti. Pro děti byly připravené 
dobroty, spousta soutěží, skákací hrad.  
O to vše se jako každoročně vzorně po-
starali členové a členky místního SDH.  
Maminky přispěly ovocnými dobrotami,  
po kterých se jen zaprášilo. 
Naši předškoláci se představili ve slav-
nostních talárech a hrdě i s učitelkami 
nastoupili za doprovodu studentské hym-
ny ,,Gaudeamus igitur“. Slavnostně byli  
za přítomnosti všech svých blízkých paní 
ředitelkou pasováni zlatým mečem na 
školáky. Paní učitelkou byli dekorováni 
šerpou, stužkou s jejich jménem a byla jim 
předána kniha, jako upomínka na dobu, 
kterou prožili v  mateřské škole. Spolu 
s  knihou si školáci odnesli také diplom, 
upomínkový list a vysvědčení s velkou jed-
ničkou. Všechny děti si s  učitelkami při-
pravily kulturní vystoupení plné písniček, 

básniček a veselých tanečků. Pro všechny 
děti, jejich rodiče i prarodiče, blízké, zná-
mé a pro nás, pro učitelky, to byl velice 
silný emotivní zážitek. Ukáply i slzy dojetí. 
Vždyť dětem končí jedno důležité životní 
období, období, kdy se poprvé odloučily od 
maminek a přišly do nového neznámého 
prostředí. Seznámily se s kamarády, uči-
ly se spolu komunikovat, vycházet spolu, 
rozumět si. Vznikla nová přátelství, která 
jak doufáme budou pokračovat i nadále. 
A na zahradě naší mateřské školy přibyl 
nový originální obrázek. Tentokrát s leto-
počtem 2018 – 2019. To naši předškoláci 
tradičně namalovali na rozloučenou svůj 
obrázek i s podpisem. To abychom na ně 
nikdy nezapoměli. A my nezapomeneme. 
Tak hodně štěstí v nadcházející nové etapě 
života, naše děti!

 Jitka Studená, Hana Bašná

ZŠ ČELECHOVICE 
NA HANÉ
Výlet do Lednicko-valtického areálu
Dne 25. 6. 2019 se naše škola Čelechovi-
ce na Hané vydala do Lednicko-valtického 
areálu. Výletu se zúčastnili žáci sedmé až 
deváté třídy.
Cesta byla sice dlouhá, ale stála za to. 
Jako první nás čekala prohlídka spodního 
patra zámku Lednice. Přivítala nás velmi 
milá paní, která nás po celou dobu dopro-
vázela a říkala nám zajímavosti z historie  
zámku. V každém pokoji bylo spoustu ex-
ponátů, které nás velmi zaujaly. Nejvíce 
nás zaujaly točité dřevěné schody, pečli-
vě vyřezané z jednoho stromu, které stá-
ly bez opory, tudíž je držely pouze stěny. 
Zaujaly nás nejen exponáty, ale také nád-
herná barokní skladba, kterou hrál profe-
sionální umělec na klasickou kytaru. Po 
prohlídce zámku Lednice jsme se všichni 
přesunuli zámeckým parkem k  Minare-
tu, na který se vydali jen někteří odváž-
livci. Po menším občerstvení jsme došli 
k  řece Dyji, kde na nás čekaly dvě lodě. 
Pluli jsme 4 km zachovalým lužním lesem 
a později jsme vystoupili u Janova hradu, 
kde nás čekala další prohlídka. Na konci 
prohlídky nás velmi zajímalo, co se ukrý-
vá v poslední místnosti za dveřmi, a proto 
jsme se slečny zeptali: „A co se nachází 
za těmito dveřmi?“ Slečna s úsměvem na 
tváři odvětila: „Tam je vysavač“ a jelikož 
slečna při prohlídkách pokojů velmi často 
používala slovo - původní-, jedna z žaček 
se zeptala: „A ten je taky původní?“ celou 
chodbou se ozýval smích a prohlídka byla 
příjemně zakončena. Po prohlídce Janova 

hradu nás čekala dlouhá procházka le-
sem, potom cesta parkem na parkoviště, 
kde stál náš autobus a vydali jsme se sice 
znavení, ale s dobrou náladou domů.

Tereza Zwesperová

Pasování předškoláčků na prvňáčky
Pro každou rodinu je to veliká sláva, když 
to jejich „ještě nedávno miminko“ na-
stupuje do školy. Letos se Spolek rodi-
čů při ZŠ a MŠ v Čelechovicích na Hané  
ve spolupráci se školkou, obcí a také rodi-
či předškoláčků rozhodl udělat tuto udá-
lost ještě slavnostnější. Dne 14. 6. 2019 
dvůr školky ožil očekáváním, lehkou ner-
vozitou, slavnostní atmosférou, ale také 
radostí, smíchem a dojetím - nejedno oko 
nezůstalo suché. Podívat se přišli rodiče, 
prarodiče, sourozenci, mladší kamará-
di ze školky a spousta dalších hostů. 13 
dětí z naší mateřské školy zodpovědně 
natrénovalo SLIB PRVŇÁČKA, který spo-
lečně odrecitovaly a rozloučily se tak se 
školkou. Předškoláčci byli pasováni do 
stavu školáckého panem ředitelem ško-
ly Tomášem Dosedělem a paní učitelkou  
z první třídy Martinou Stavaričovou. Slav-
nostního předávání se zúčastnily také 
všechny paní učitelky ze školky, které se 
tímto s dětmi symbolicky rozloučily - Pav-
la Hlostová, Tamara Výmolová, Žaneta 
Zedníková. Všechny děti dostaly školác-
ká trička, šerpy, pasovací listinu, spoustu 
dalších dárečků a také krásný kalendář  
s vlastními obrázky, který ve školce vyrá-
běly společně s paní učitelkou v průběhu 
celého školního roku. Slavnostní okamžik 
byl zakončen společným poděkováním ro-
dičů předškoláčků všem dámám, které se 
po celou školkovou dobu dětem věnovaly 
s neuvěřitelnou trpělivostí a péčí. A my 
rodiče známe dobře své děti, tak víme, že 
udržet klidnou mysl někdy opravdu není 
snadné. Když po samotném slavnostním 
aktu opadla nervozita a slzičky dojetí byly 
osušeny, mohly si děti se svými rodiči za-
soutěžit v různých sportovních disciplí-
nách, které pro ně nachystali jejich starší 
spolužáci ze školy. Celé odpoledne se pak 
změnilo v příjemné posezení u dobrot, 
které pro všechny hosty připravily mamin-

ZE ŠKOL A ŠKOLEK
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ky předškoláčků a nechybělo ani řádění  
s vodou, spousta legrace a hlavně příjem-
ných a milých setkání. 
Milé děti, staly jste se školáčky! Přejeme 
Vám, abyste si užily parádní prázdniny  
a do školy v září vykročily tou správnou 
nohou. 

Marta Nevrlá, Spolek rodičů při ZŠ a MŠ 
Čelechovice na Hané

Sportovní den 24. 6. 2019
V posledním týdnu toho školního roku 
proběhla na hřišti sokolovny v Čelecho-
vicích na Hané sportovní akce, pořádaná 
ve spolupráci ZŠ Smržice a ZŠ Čelecho-
vice na Hané. Žáci prvních až šestých 
ročníků soutěžili v různých disciplínách, 
např. skoky přes švihadlo, sedy lehy, hod 
kriketovým míčkem, běh atd. S organizací 
velmi pomáhali a na jednotlivých stano-
vištích se o mladší spolužáky starali žáci  
7. - 9. ročníku. Děti z obou škol vytvořily 
smíšená družstva, takže byla vyloučena 
rivalita mezi dětmi se Smržic a Čelecho-
vic. Naopak mohly navazovat nová přátel-
ství, vždyť v průběhu let se všichni sejdou 
ve společné třídě na 2. stupni ZŠ v Čele-
chovicích na Hané. Nakonec byly vede-
ním obou škol společně předány diplomy  
a děti se spokojeně rozešly do svých škol.

Tomáš Doseděl, ředitel ZŠ a MŠ

ZŠ LOUČANY
Co se děje ve škole v Loučanech?
Úspěchy našich žáků
Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme se zúčast-
nili přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST, 
který pořádá DMM Litovel.  Naše šikovné 
děti vybojovaly překrásné 3. místo, přes-
tože byly nejmladším družstvem v  kate-
gorii mladších žáků (4. - 6. třída).

Vlastivědná exkurze do Prahy
Na začátku května se žáci 3. - 5. ročníku 
vypravili na dvoudenní exkurzi do Pra-
hy. Během dvou dnů stihli z Prahy té-
měř všechno, co jen šlo. Navštívili nejen 
všechny významné památky, ale procvičili 
si i angličtinu při rozhovorech s cizinci.

Zuzana Koláčková, ředitelka ZŠ Loučany

MŠ LUBĚNICE

Loučení s předškoláky
Jako již tradičně čekala luběnické před-
školáky „oficiální návštěva“ u pana sta-
rosty na obecním úřadě. Kromě povídá-
ní o nástupu do školy a o tom na co se 
děti těší, na ně čekalo malé občerstvení  
a drobný dárek. Na tuto událost navázalo 
slavnostní pasování předškoláků, které 
je spojeno se zahradní slavností a „PY-
ŽAMOVOU PÁRTY“, kdy předškoláci spí  
ve školce přes noc.
Děti jsme symbolicky pasovali červeno-
modrou tyčí, základní montessori pomůc-
ka, se kterou se děti denně setkávají při 
činnostech  v MŠ. Dostaly šerpu a knížku 
na památku slavnostního dne.  Potom už 
byl připraven  program spojený s volnou 
zábavou dětí.  Na přípravě slavnosti se 
mimo MŠ podílejí velkou měrou rodiče 
a tak nás čekaly vynikající dobroty i za-
jímavé aktivity jako např. AQUATUBING  
a malování keramiky. Společně jsme si 
užili velmi příjemné odpoledne.
                                                                        

 Irena Mrtvá, MŠ Luběnice

MŠ LUDÉŘOV

Jaro-léto v MŠ Ludéřov
Příchod jara jsme v  MŠ oslavili vynáše-
ním paní Zimy. Za zpěvu a hry na rytmické 
nástroje jsme Morenu vynesli k rybníčku 
v Ludéřově a potopili ji, aby společně s ní 
voda odnesla i vše, co symbolizuje. Měsíc 
březen byl pro nás také měsícem knihy. 
Ve spolupráci s paní knihovnicí jsme pro 
děti uspořádali předčítání pohádkové kni-
hy O zaječici Biance. S dětmi jsme se také 
připravovaly na příchod svátků jara. Tyto 
přípravy byly završeny návštěvou barok-

ní sýpky v  Ludéřově. Občanské Sdružení  
U nás, z.s. zde pro děti tradičně přichys-
talo velikonoční dílničky. Děti si mohly vy-
zkoušet uplést pomlázku, zdobit kraslice 
i perníčky nebo vytvořit slepičku z výtvar-
ného materiálu. V dubnu se děti zúčastnily 
projektového týdne ke dni Země. Povídali 
jsme si o významu vody na Zemi pro rost-
liny i člověka, nechyběly pokusy s vodou, 
tématické hry a plnění různých úkolů. Zá-
věrem týdne děti vysadily několik kedlu-
ben. Průběžně jsme pak sledovali jejich 
růst a pečovali o ně. Když pak kedlub-
ny vyrostly, děti si na nich pochutnaly.  
V  květnu se naši předškoláci zúčastnili 
Dne matek u Černé věže v Drahanovicích-
-akce pořádané obcí Drahanovice ve spo-
lupráci se ZŠ Drahanovice. Za připravený 
program maminkám k svátku děti dostaly 
sladkou odměnu. V  květnu předškolá-
ci vyrazili na environmentální program 
pořádaný ve spolupráci s MŠ Náměšť na 
Hané, pod záštitou Regionu Haná, z.s. – 
Za poznáním na Velký Kosíř. Děti cestou 
ze Slatinek vystoupaly na vrchol hanác-
kého „Mont Blanku“. Po cestě navazovaly 
nové kontakty a spolupracovaly při plně-
ní úkolů. V rámci kulturního vyžití jsme 
s  dětmi navštívily divadelní představení 
O pokladu ve mlýně v  olomouckém kině 
Metropol. V rámci vzdělávacího progra-
mu na zmíněné divadlo navázala příprava 
na oslavu Dne dětí. V tento krásný den se 
děti zúčastnily programu pana Kratochví-
la z  Loučan – Veselého bubnování. Vy-
zkoušely si vedenou hru na bubínky i další 
méně známé hudební nástroje. V  červnu 
předškoláci navštívili 1. třídu ZŠ v Draha-
novicích. Hravou formou se zde zapojili 
do výuky a poznávali nové prostředí. V MŠ 
Ludéřov jsme následně uspořádali Paso-
vání předškoláků za přítomnosti zástupců 
obce Drahanovice. Děti obdržely upo-
mínkové předměty a drobnou výbavu do  
1. třídy. Součástí akce byla také následná 
zahradní slavnost s  dobrotou pro všech-
ny děti. Začátkem července jsme s  dět-
mi zavítaly nahlédnout do života včeliček 
k  místnímu včelaři, místostarostovi obce 
Drahanovice, panu Ing. Pavlu Navrátilovi. 
Děti se mohly seznámit s významem vče-
ly medonosné pro přírodu a společnost, 
s pracovními nástroji včelaře, s postupem 
při vytáčení medu a mohly si prohlédnout 
včelí úl i včelky zblízka. Odměnou jim byl 
medový medvídek pro radost. Tato návště-
va byla také třešničkou na dortu ke konci 
školního roku. Děkujeme všem občanům, 
organizacím, spolkům a obci Drahano-
vice za pomoc a podporu při organizaci 
kulturních a výchovně-vzdělávacích akcí  
pro děti. 

 Anežka Husičková a Marie Kutá, 
učitelky MŠ Ludéřov
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ZŠ OLŠANY
U PROSTĚJOVA
Školní projekt „Jídelníček světa“ 
ve spolupráci se školní jídelnou
Naše základní škola realizuje školní 
projekt  „Jídelníček světa“,  který byl  ve 
spolupráci se školní jídelnou  spuš-
těn v červnu roku 2019. Tento projekt 
je realizován společně s žáky každého 
ročníku základní školy, kdy v souladu 
s RVP ZV rozvíjíme klíčové kompeten-
ce a výchovné strategie každého žáka. 
V rámci rozvoje kompetence učení se 
žáci setkávají se spoustou informačních 
zdrojů, kdy spolupracují a společně re-
alizují vlastní nápady obohacené o fakta 
k vybrané oblasti. Žáci jsou velmi tvořiví 
a dokážou pracovat s textem tak, aby byl 
srozumitelný a jasný. Kompetenci k řešení 
problému zastupuje především schopnost 
žáků nalézt věrohodné zdroje, správnost 
informací, práce s nimi a možnost krea-
tivně řešit tyto problémy s vlastní obha-
jobou a následnou realizací. Všestran-
nou a účinnou komunikaci prováděnou 
v tomto případě především písemnou 
formou společně s výtvarnými prostřed-
ky zaštiťuje kompetence komunikativní. 
Díky  „Jídelníčku světa“  jsou rozvíjeny  
i kompetence občanské a pracovní, kdy 
jsou žáci seznámeni s jinou kulturou, ji-
nou oblastí světa a především aktivitou při 
samotné realizaci projektu. Díky projektu 
jsou žáci rovněž seznámeni i s průřezový-
mi tématy, které aktivně a cíleně vyplňují 
důležitá místa v samotném vzdělávání. 
Každý měsíc byl projekt zaměřen na kon-
krétní oblast ve světě, kde se v rámci re-
alizací různých koláží a posterů ve školní 
jídelně žáci dozví vše, co by je k dané ob-
lasti mohlo zaujmout. Nejen oblast typic-
kých potravin a pokrmů dané země, ale 
také oblast kultury, umění, sportu, his-
torie, zajímavostí a světoznámých pamá-
tek či osobností. Během každého měsíce 
bude ve školní jídelně prezentován mini-
málně jeden pokrm z dané oblasti. Pokrm 
si vyberou žáci, kteří oblast vybrali, z po-
krmů nabízených školní jídelnou, aby celá 
škola mohla ochutnat i jinou kuchyni než 
pouze tu naši českou.

Monika Hanslová Pechová, 
vyučující českého a německého jazyka

ZŠ A MŠ PĚNČÍN
Putujeme s Večerníčkem
Letošní celoroční motivaci „Putujeme 
s  Večerníčkem“ jsme si díky Šablonám 
II. mohli parádně užít. Každý měsíc jsme 
pracovali s  jinou pohádkou, plnili různé 
úkoly, za které žáci dostávali razítka a za 
určitý počet v  každém měsíci získali jíz-

denku, se kterou mohli jet na výlet. Září 
jsme již tradičně začali společnou akcí 
- výstupem na náš nejvyšší vrchol Hané, 
i když to nebyl zrovna les Řáholec, atmo-
sféru temného lesa a vzájemných pěk-
ných vztahů rodičů, dětí a učitelů nám 
poskytl i náš Kosíř. Dva kamarádi Z větrné 
Lhoty Radovánek a Vichura nám připravili 
měsíc říjen plný zážitků. Při jejich dová-
dění jsme pouštěli vlastnoručně vyrobené 
draky a také jsme s nimi navštívili větrný 
mlýn v  Přemyslovicích. Doprovázeli nás  
i u příležitosti 100. výročí vzniku republi-
ky, zasadili s námi strom a zaváli nás i do 
kina na československou pohádku Když 
draka bolí hlava. V měsíci listopadu jsme 
se díky, kouzelnému sluchátku od Macha 
a Šebestové, ocitli ve svíčkárně RODAS 
v  Olomouci. Sluchátko nás proměnilo  
ve výrobce svíček, a tak jsme si vyrobili 
krásné svíčky na vánoční stůl a ještě jsme 
se dověděli spoustu zajímavých věcí. Ad-
ventní čas byl velmi nabitý, protože před 
Vánocemi bývá nejvíc práce. My jsme  
to zvládli za pomocí Hurvínka a jeho hu-
morných rad a dobré nálady. Dokázali 
jsme vše nachystat na jarmark, viděli 
jsme v  kině pohádku Čertí brko a roz-
balili jsme si dárečky pod stromečkem. 
V  lednu jsme se s  Patem a Matem vrhli  
do stavění sněhuláků. I když to byla zdán-
livě jenom zábava, my jsme při tom pomá-
hali africkým dětem v projektu Sněhuláci 
pro Afriku. Pat a Mat se s námi rozlouči-
li na exkurzi v  tiskárně JOLA v  Kostelci  
na Hané. Únor jsme si užili s opičkou Žof-
kou. Pozvali jsme ji na náš karneval, který 
se jako každý rok konal ve školní družině. 
Děti si užily bohaté občerstvení s tombo-
lou a krásnými cenami. Velký zážitek si 
pro nás nachystaly Pohádky o mašinkách, 
které s  námi byly v  březnu. Jeli jsme na 
výlet vlakem z Drahanovic do Prostějova. 
Pro mnohé z  nás to byl opravdový záži-
tek, protože někteří se vezli vlakem po-
prvé. V dubnu jsme se seznámili s Káťou  
a Škubánkem, Společně s nimi jsme se na 
konci dubna učili čarovat ve škole kouzel 
v zámku v Čechách pod Kosířem. Vyrobili 
jsme si ochranný amulet s bylinami a zjis-
tili, že ne všechny čarodějnice musí být zlé 
a ošklivé. Bob a Bobek, králíci z klobouku 
byli vášniví sportovci. Stále někde cvičili, 
běhali, skákali, až jsme s nimi doskákali 
na konec května do Prostějova na den ote-
vřených dveří 102. průzkumného praporu. 
To bylo něco pro kluky. Viděli jsme ukázky 
bojového umění MUSADO, seskoky s pa-
dákem, přistání vrtulníku a spoustu bojové 
techniky. Než jsme se nadáli, byl tu červen 
a vykvetl vlčí mák a s ním k nám do školy 
přišla poslední pohádka – Maková panen-
ka a motýl Emanuel. S nimi jsme ukončili 
školní rok 2018/2019 na školní akademii, 
kde vystoupily děti z mateřské školy i žáci 

ze základní školy. S panem starostou jsme 
pasovali nové prvňáčky, přivítali nově při-
jaté děti do mateřské školy. Odpoledne  
na všechny čekal bohatý program i občer-
stvení.
Díky financím z projektu Šablony II. jsme 
mohli uspořádat deset akcí, které pro 
žáky byly zcela zdarma, což uvítali pře-
vážně rodiče. Byl to trochu jiný školní rok 
a jsme rádi, že i přes náročnější přípravu 
všech akcí se to všem moc líbilo.

Lenka Lošťáková, ředitelka ZŠ a MŠ

ZŠ PŘEMYSLOVICE

Pohár vědy 2019
Žáci 3. a 5. třídy se v kroužku Mladý vě-
dec zúčastnili celostátní týmové soutě-
že Pohár vědy -  Beppo 2019. Jedná se  
o soutěž žáků základních škol zaměřenou 
na badatelské, experimentální a komuni-
kační aktivity související s řešením teore-
tických i praktických problémů z různých 
oborů fyziky, chemie,  biologie, techniky 
a ekologie. Cílem projektu je vést mladou 
generaci – již od nejútlejšího věku – k zá-
jmu o vědu a výzkum.  V každém ze čtyř 
soutěžních kol plnili žáci zábavné úkoly, 
bádali nad problémy a prováděli poku-
sy.  Každé kolo je rozděleno na tři oblas-
ti – Kreativita, Teorie a výzkum, Praxe  
a projekt.  V oblasti kreativity mladí vědci 
tvořili výrobky, hračky, vytvářeli infomační 
plakát o soutěžním týmu.  Soutěžní tým si 
žáci nazvali „Borci z Přemyslovic“.  V ob-
lasti teorie a výzkum se seznamovali se 
zadaným tématem, vyhledávali a třídili 
informace.  Poté následovalo provádění 
pokusů na dané téma. V letošním školním 
roce se zabývali optikou – odrazem světla, 
zkoumali plavání a potápění těles, čistili 
znečištěnou vodu pomocí filtrace, bavili 
se fyzikou v kuchyni. Podrobné informace 
o činnosti dětí v  jednotlivých kolech mů-
žete najít na našich webových stránkách 
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www.skolapremyslovice.cz. Do soutěže se 
zapojili nejen naši žáci, ale i desítky dal-
ších týmů z  ČR i Slovenska. V  celkovém 
hodnocení získali „Borci z  Přemyslovic“ 
18. místo. 

Marta Popelářová, ředitelka

ZŠ PTENÍ

Prázdniny zaklepaly na dveře…
Prázdniny u babičky, prázdniny v  Če-
chách.. A na Moravě! Radostné očekávání 
je teď ve vzduchu a patří sem i vzpomín-
ky na chvíle ve škole. Motivujeme žáky ke 
zlepšování sportovní zdatnosti a zúčastnili 
jsme se Odznaku všestrannosti, projektu 
Škola v pohybu, běžeckých závodů Čoko-
ládová tretra, pokračovali v  projektech 
Česko sportuje a plnili výzvy Hejtmanova 
poháru. Naši pedagogové vedli kroužky 
orientačního běhu, florbalu, sportovních 
her a stolního tenisu. 
Zapsali jsme 34 prvňáčků, kteří budou  
od září chodit do dvou prvních tříd. Žáci 
absolvovali výukový program Dravci  
a sovy, členové neziskové organizace  
ARPOK nás provedli aktuálními téma-
ty dneška. Číst je veliké dobrodružství,  
a proto jsme uspořádali druhý ročník 
„Noci s Andersenem“ u nás ve škole, ten-
tokrát to bylo až do rána... 
Dne 24. 4. jsme slavili Den Země a 26. 4. 
tradičně upálili jednu čarodějnici. V květ-
nu jsme společně nasbírali 17 tun starého 
papíru a moc děkujeme všem, kteří nám 
pomáhali! Pohádku PĎĎ Dva prsteny le-
tos vidělo kolem 1200 diváků a nejvíc se 
líbil čaroděj Fadžaruddin. 
Preventivní programy na téma E- bezpečí, 
HIV, AIDS a drogy absolvovali žáci  druhé-
ho stupně. Záchranáři nás seznámili se 
základními postupy první pomoci a všich-
ni vědí, jak poskytnout a přivolat pomoc. 
Čtvrťáci na dopravním hřišti si ověřovali 
ovládaní dopravních předpisů pro chodce 
a cyklisty a případné mezery si doplnili 
pod vedením zkušených instruktorů.
I poslední 2 měsíce školy jsme byli pilní 
jako včeličky a kromě různých exkurzí 
jsme obsazovali první příčky v  okresních  
i krajských kolech soutěží. Byla to biolo-
gická a dějepisná olympiáda, Pythagoriá-
da, zeměpisná olympiáda. Žákyně 7. třídy 
se umístila v matematické soutěži Pangea 
na 50 místě z 8800 soutěžících a postou-

pila do celostátní soutěže, kde skončila 
18.  Zástupci kroužku Světové školy se zú-
častnili Summitu Světových škol v Praze. 
Tématem byla chudoba blízká i vzdálená.
V Tvořivých dílničkách si každý měsíc  
zájemci o ruční práce měli možnost  
vyzkoušet různé nové techniky a vytvořit  
si v příjemné společnosti krásné věci.
28. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok. 
Společně jsme ho naplnili prací a spous-
tou hezkých zážitků.
                                                                                                                                                      

Viera Šmilňáková

ZŠ SENICE NA HANÉ

Závěr našeho školního roku
Závěr každého školního roku je hektický, 
ale pokud se podaří, tak jako se nám vy-
dařil letos, pak určitě stojí za vynaloženou 
námahu učitelů, žáků i rodičů.
V  závěru každého školního roku se naši 
sedmáci prezentují se svým půlročním 
projektem Podnikatel. Znamená to, že 
od druhého pololetí pracují ve skupinách 
v rámci různých předmětů na založení své 
vlastní firmy. Vzhledem k tomu, že většina 
úkolů se odehrává v rámci pracovních čin-
ností – ve vaření, jsou fiktivními firmami 
restaurace, penziony, hotely… Žáci se tak 
učí spolupracovat v týmu, dělit se o práci, 
odpovídat za sebe a umět se spolehnout 
na své partnery. Taky samozřejmě pře-
mýšlí nad tím, co je pro podnikání důle-
žité. V  rámci informatiky vznikají firemní 
vizitky a prezentace restaurací, v  rámci 
češtiny a angličtiny jídelní lístky, v mate-
matice přepočítávají žáci ceny. Ve vaření si 
zkouší jídla, která by mohla chutnat jejich 
hostům… Při závěrečné veřejné prezen-
taci pak představují svoji půlroční práci 
odborné porotě, která vše hodnotí kritic-
kým okem, klade všetečné otázky ohledně 
jejich představ fungování restaurace, hod-
notí připravené prostřené stoly i pokrmy… 
V porotě jsou obvykle nejen zástupci školy 
(člen žákovské rady, člen učitelského sbo-
ru), ale také odborníci z oblasti podnikání 
a gastronomie. V  tom letošním kole vy-
brala porota jako nejlepší podnikatelský 
počin restauraci Valašský zlaťák. Za od-
měnu dostali žáci společnou poukázku 
do restaurace, aby mohli svoje vítězství 
trošku oslavit.
Jedny z  nejkrásnějších chvilek v  závěru 
roku si užívají rodiče, žáci i učitelé na tra-

diční Zahradní slavnosti, která se letos ko-
nala v pátek 21. června 2019 za kulturním 
domem a byla pohádkově protančená od 
začátku do konce.  Zněly známé skladby, 
žáci měli vytvořeny nápadité choreografie. 
Tančili malí i velcí, holky i kluci, kucha-
ři, princezny, víly i šmoulové, nechybělo 
tradiční překvapení rodičů. Parket hýřil 
barvami, veselím, nacvičovací úsilí bylo 
zúročeno, radost v očích dětí byla zřejmá, 
potlesk nechyběl. Počasí nám naštěstí 
přálo, a tak pomyslnou tečkou bylo opět 
dojemné rozloučení s  žáky deváté třídy.  
Ti celou slavnost zakončili důstojně. Ne-
chyběl vtip, tanec, vzpomínky, ale ani 
vážnost okamžiku, slavnostní přípitek  
a přání, ať se mají na nových školách dob-
ře, ať potkávají jen príma lidi, ať je provází 
pohoda a úspěch. 

Kateřina Prucková, ZŠ Senice na Hané

MŠ SKŘÍPOV

Projektové dny v MŠ
Naše mateřská škola je jednotřídní ves-
nická školka. Stejně jako ostatní MŠ 
v okolí, tak i my jsme se zapojili do projek-
tu MŠMT – tzv. šablony. 
První projektový den se uskutečnil v  MŠ 
s  názvem Písničky starých řemeslníků, 
který nám pro děti připravil Mgr. Leoš 
Drahotský a Mgr. Miroslava Smékalová ze 
ZUŠ Žďár nad Sázavou. Hudebně výchovný 
projekt, ve kterém se děti prostřednictvím 
dramaticky provedených dialogů sezna-
mují se starými tradičními řemesly: švec, 
dráteník, forman, kočí, kominík, pastýř, 
bednář, pekař, mlynář, kovář, zahradník, 
muzikant. Jsou při tom vtahovány do děje 
příběhů, stávají se jeho účastníky a příběh 
svými reakcemi ovlivňují. Součástí pro-
jektu je představení řady předmětů, které 
staří řemeslníci k tomu kterému řemeslu 
potřebovali. Děti hádají jména předmětů 
– pracovních nástrojů, vyvozují, k  jaké-
mu účelu byl konkrétní nástroj využíván. 
Stěžejní součástí projektu je postupné 
představování jednotlivých hudebních 
nástrojů: využité hudební nástroje: cim-
bál, harmonika, kytara, zobcové flétny: 
sopraninová, sopránová, altová, tenoro-
vá, basová, pastýřská píšťala, fujara, ge-
mshorn, příčná flétna, klarinet, saxofon, 
trubka, melafon, pozoun, suzafon, dudy.  
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Ke každému řemeslu je zvolen jiný vhod-
ný hudební nástroj a druhý nástroj dopro-
vodný. Představené hudební nástroje hrají 
jednotlivé řemeslnické písničky, vhodným 
způsobem je však i představen princip je-
jich fungování, jejich rozkládání či skládá-
ní, netradiční způsoby jejich využití.
Druhý projektový den proběhl v ZOO Zlín 
Lešná. V  ZOO nás přivítal zaměstnanec 
zahrady, který nás provázel při naší ná-
vštěvě, poučil děti, jak se mají v ZOO cho-
vat, že se nesmí zvířata krmit, abychom 
jim tím neublížili a že nesmí strkat ruce 
do klece. Děti se dozvěděly, že všichni 
návštěvníci musí dodržovat zásady, které 
jsou předepsány. Velmi zajímavě a pou-
tavě nám vyprávěl, jak se máme chovat  
ke zvířatům ve volné přírodě, jak je máme 
chránit, aby se nestalo to, že zvířata ve vol-
né přírodě vlivem toho, že se k nim špat-
ně chováme, vyhynou. Musíme pomáhat 
pečovat o okolní prostředí, neznečišťovat 
přírodu, vhodně nakládat s odpady, starat 
se o rostliny a chránit přírodu. Uvědomit 
si, že změny způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 
také poškozovat a ničit.
V první části projektového dne v ZOO Zlín 
děti navštívily pavilon „Zátoka rejnoků“. 
Nejdříve si děti umyly ruce. Rejnoci jim 
byli představeni, děti si je mohly pohladit 
a pozorovaly jejich krmení a ty nejodváž-
nější děti mohly krmit samy. Dozvěděly 
se spoustu zajímavých informací z  jejich 
života i to, jak se musíme ohleduplně cho-
vat, abychom těmto živočichům neubli-
žovali. Část výukového programu tvořila 
procházka zahradou, kde se děti sezna-
movaly se zvířaty z různých kontinentů. 
Při projížďce vláčkem po ZOO děti pozoro-
valy zvířata ve výběhu. Našemu průvodci 
kladly zvídavé otázky. 
Nejvíce zážitků a překvapení čekalo děti  
u komentovaného krmení lachtanů hřiv-
natých. Zaměstnanec ZOO, který nás 
provázel při naší návštěvě ZOO, dětem  
lachtany představil. Děti se dozvěděly, kde 
žijí ve volné přírodě, čím se v  ZOO krmí,  
od kdy umí mláďata plavat a další zajíma-
vosti z jejich života. 
Oba projektové dny se dětem velmi líbily  
a zanechaly dětem spoustu nových zážit-
ků a informací. 

Za MŠ Skřípov Ivana Ošlejšková 

ZŠ A MŠ SMRŽICE
VYMĚNILI JSME „NUDU“ U POČÍTAČE 
A TELEFONU ZA SPOUSTU VÝLETŮ 
A ZÁBAVY S KAMARÁDY.
Základní škola a Mateřská škola Smržice 
rozšířila svoje služby a uspořádala o let-
ních prázdninách příměstskou družinu 
(tábor) pro děti od 1.-5. třídy. Jednalo se 

o týden plný výletů, kdy děti po čtrnácti 
dnech volna měly možnost se znovu se-
tkat a prožít velká i malá dobrodružství se 
svými kamarády. Celý týden byl zaměřen 
na turistiku a  poznávání  blízkého okolí.  
Zajištěn byl stravovací i pitný režim. Děti 
odložily svoje telefony a s  velkým nasa-
zením plnily úkoly, které jim celotáborové 
putování přinášelo. Za každý splněný úkol 
obdržely malý talisman, kterým si ozdobi-
ly svůj náhrdelník. 
Každý den začínal vždy v 7.45 hodin a děti 
se rozcházely v  16.00 hodin domů. Hned 
první den prošly připravenou šipkovanou 
Naučnou stezkou přes Stráž a zpět do 
Smržic. U totemu jsme zahájili celotábo-
rovou hru a děti začaly s  nadšením plnit 
úkoly. Další výlet na nás čekal v  úterý. 
Společně jsme vyrazili do Čelechovic na 
Hané, odtud vlakem do Slatinic a dále 
pěšky na vrchol Kosíře a zpět domů do 
Smržic. Cesta to byla dlouhá, ale díky za-
jímavému programu rychle ubíhala a děti 
prožily spoustu legrace. Další den byl tak 
trošičku odpočinkový. Všechny děti přijely 
na kole a po předešlé dlouhé trase jsme 
relaxovali na kolech kolem řeky Hloučela. 
Po obědě děti tvořily na zahrádce školy. 
Čtvrtek byl opět výletnický, putovali jsme 
na Bělecký mlýn a dále na Zámeček ke 
zvířátkům. Cesta byla zajímavě etapově 
rozdělená dle úkolů celotáborové hry. Ty 
nejšikovnější děti měly již téměř zaplněný 
náhrdelník talismany. Zpět do Prostějova 
jsme jeli vlakem a dále domů pěšky.  Po-
slední den jsme se sešli na Plumlovské 
přehradě. Program začal atletickým závo-
dem na hrázi přehrady. Další hra na děti 
čekala ve vodě a po společném koupání si 
děti vyzkoušely plavbu lodí. Na závěr za-
bojovaly o poklad, spravedlivě se rozdělily 
a společně jsme vyhodnotili celotáborou 
hru,  všechny děti si odnesly krásné di-
plomy, odměny a  batůžky, které si samy 
vymalovaly. 
Celý týden proběhl opravdu vesele, do or-
ganizace se zapojila i Obec Smržice. Děti 
byly velmi spokojené a nás učitelky pře-
kvapilo nasazení dětí, kolektiv a radost ze 
setkávání. Rodiče tento nápad s příměst-
ským táborem velmi ocenili, přivítali a již 
nyní přihlašují děti na příští rok.  
                                                

 Veronika Přikrylová 
– vedoucí učitelka MŠ

MŠ STRAŽISKO
Náš školní rok 2018/2019
Školní rok 2018/2019 byl velmi pestrý ne-
jen pro děti, ale i pro paní učitelky. Zažili 
jsme společně nejrůznější kulturní akce, 
výlety, exkurze a získali velké množství 
nových znalostí a zkušeností, které bude-
me nadále prohlubovat a využívat v novém 
školním roce. Jako každý rok předvedly 
děti v průběhu roku spoustu kulturně-hu-
debních vystoupení, ať už to bylo vítání ob-
čánků, tradiční vánoční divadélko, či jarní 
besídka ke Dni maminek. Poslední akcí 
tohoto školního roku bylo slavnostní roz-
loučení s našimi předškoláky, které bylo 
spojené se zahradní slavností. Do školních 
lavic jsme poslali dvě holčičky. I tato akce 
se neobešla bez společného vystoupení 
všech dětí z mateřské školky. Rodiče dětí  
a přátelé školky se s námi mohli přenést  
do 50. let minulého století, kdy se děti  
vrtěly při hitech legendárního muzikálu  
Pomáda. Naše dvě předškolačky se pak 
předvedly v sólovém vystoupení, jako  
žákyně a paní učitelka, a to za doprovo-
du písničky ,,Až raz budem učiteľkou“. 
Po vystoupení dětí již proběhlo slavnost-
ní šerpování, které se ani tentokrát ne-
obešlo bez dojetí a slziček. Velmi nás 
všechny mrzelo, že se našeho rozlouče-
ní nezúčastnil, tak jako každý rok, náš 
čestný host paní Linda Wichterlová, kte-
ré to bohužel nedovolil její zdravotní stav. 
Podpořit nás přišli také zástupci obce  
a rovněž zástupci výrobny mezistěn Stra-
žisko. Pak už se celé osazenstvo přesu-
nulo na zahrádku školky, kde proběhla 
bohatá hostina a opékání špekáčků. Stoly 
se prohýbaly pod dobrotami, které při-
pravily šikovné maminky dětí. V podvečer 
jsme se pak u dohořívajícího ohně všichni 
rozcházeli vstříc prázdninovým zážitkům, 
abychom nabrali síly na další školní rok. 
A v září to společně znovu rozjedeme  
na plný plyn! :-)

Eva Výmolová, ředitelka MŠ Stražisko
Andrea Dedková, učitelka MŠ Stražisko
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ZŠ A MŠ TĚŠETICE
Atletický čtyřboj v MŠ

Děti z MŠ Těšetice završily celoroční spor-
tování v tělocvičně základní školy Atle-
tickým čtyřbojem. Vyzkoušely si závod 
v běhu na 40 metrů, v běhu s překážka-
mi, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. 
Všichni podali velmi pěkné výkony, které 
si zasloužily to nejvyšší ocenění- zlatou 
medaili! Poděkování patří žákům 5. třídy 
za měření výkonů a spolupráci na stano-
vištích. Sportování se všem líbilo a určitě 
v  něm budeme pokračovat i další školní 
rok.
 

Vladimíra Pospíšilová, ZŠ a MŠ Těšetice

Dopravní výchova v MŠ Těšetice

Ve středu 29. 5. 2019 se konal Projektový 
den v MŠ s dopravní výchovou. Tělocvič-
na školy se proměnila v dopravní hřiště, 
na kterém si děti opakovaly základní do-
pravní značky, chování na chodníku i na 
silnici. Některé z nich se na krátkou dobu 
staly policisty a udělovaly dopravní pokuty. 
Všem se projektový den v MŠ s dopravní 
výchovou líbil. Mobilní dopravní hřiště bylo 
financováno z projektu Škola Těšetice.

Vladimíra Pospíšilová, ZŠ a MŠ Těšetice

Přebor školy v orientačním běhu letos 
proběhl v zámecké zahradě v Čechách 
pod Kosířem

Hezké letní počasí, zajímavý terén zámec-
ké zahrady a komfortní zázemí Kulturní-
ho a sportovního centra v Čechách pod 
Kosířem. To byly kulisy letošního závodu.  
Na startu jsme také přivítali více než stov-
ku závodníků z okolních škol, Hněvotína, 
Slatinic a Lutína. Byla to těžká konkurence 
a prosadit se na stupně vítězů především 
ve starší kategorii bylo obtížné. Podařilo 
se to Z. Grégrové a A. Navrátilovi, kteří 
obsadili shodně třetí místa. V mladších 
kategoriích jsme byli úspěšnější. Mlad-
ší hoši obsadili na stupních všechna tři 
místa a děvčata S. Zbořilová a E. Dudíková 
vyhrála.  Sportovní dopoledne se vydařilo  
a těšíme se na další ročníky.
 

Vladimíra Pospíšilová, 
Radovan Roubalík

Pasování na čtenáře

V pátek 21. 6. 2019 byly všichni prvňáčci ze 
ZŠ Těšetice slavnostně pasování na čte-
náře. Pasování si museli zasloužit. Každý, 
kdo se chtěl stát čtenářem, musel přečíst 
paní ředitelce kousek textu z čítanky. Paní 
ředitelka byla mile překvapena, jak se 
žáci za celý školní rok naučili číst. Všech-
ny prvňáky pasovala mečem na školáky  
a předala jim knížku na památku.
 

Vladimíra Pospíšilová
Michaela Bobková

MŠ ÚSTÍN

Výšlap s Dráčkem na Velký Kosíř
Školní rok tradičně vítáme výšlapem 
S  Dráčkem na Velký Kosíř. A protože 
máme rádi pohyb, tak ve školce lyžu-
jeme, plaveme a moc nás to baví! Sté  
výročí vzniku republiky jsme náležitě osla-
vili zasazením lípy a vystoupením v kapli  
sv. Jana a Pavla. 
Během roku k  nám několikrát zavítalo 
divadlo a i jiné výchovně vzdělávací pro-
gramy jako je Hravá věda, Divadélko první 

pomoci a Zdravík a zvířátka z kouzelného 
lesa. 
Adventní čas a tradice jsme si připomně-
li na zámku v  Náměšti na Hané. Kromě  
pohádky s  opravdovým králem a prin-
ceznami nás čekala vánoční tvořivá díl-
nička. Letos přišel svatý Mikuláš raději 
bez čertů, slíbili jsme, že budeme jen 
a jen hodní a podařilo se. Nadílka pod 
stromeček byla opravdu bohatá. Sot-
va se přehouply Vánoce, vydali jsme se  
na Tříkrálový průvod obcí a potěšili babič-
ky a dědečky koledami a malým dárkem 
pro štěstí. Karneval s Klaunem Hubertem 
na sebe nenechal dlouho čekat. 
Čas tak rychle běží a my se loučíme se 
zimou tradičním vynášením Moreny. Po 
Velikonocích na krásné sýpce v Ludéřově 
se pomalu připravujeme na oslavu Dne 
matek a chystáme maminkám vystoupe-
ní. Máme rádi zvířata! Jak ta živá na hos-
podářském dvoře u Navrátilů, tak vyhynu-
lá na výletě v Dinoparku Vyškov. Zahradní 
slavností uzavírá celý školní rok a my si 
ji dokážeme náležitě užít. Tak co, přijdeš 
v září mezi nás? Super, už teď se na tebe 
těšíme! 

Kluci a holky z Pampeliškové školky
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Region Haná ve spolupráci s  pracovní 
skupinou Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v přírodních vědách a EVVO zrealizoval 
na jaře fotografickou soutěž, která byla 
určena všem dětem z  území Místní akč-
ní skupiny (MAS) Reginu Haná. Soutěž 
probíhala v  termínu od 1. dubna do 30. 
května 2019. Členové PS rozdělili sou-
těž na dvě kategorie a to mladší a starší 
žáci. Každé dítě mohlo zaslat dvě fotogra-
fie do předem stanovených témat. Děti si 
mohly vybrat z této nabídky: fauna, flora, 
krása detailu, voda, stromy a jarní kraji-
na. Nutno podotknout, že fotografických 
„umělců“ se nám sešlo opravdu spous-
tu. Proto také porota ve složení členů PS 
Environmentálního vzdělávání měla velmi 
těžké rozhodování při výběru vítězů. A aby 
byl výběr vítězů skutečně objektivní, po-
volali si členové PS do své komise také 
velmi známého a uznávaného fotografa 
pana Jiřího Vysloužila. Po dlouhých ho-
dinách strávených nad opravdu krásnými 
fotografiemi bylo rozhodnuto. V kategorii 
mladší žáci byli oceněni vždy 3 nejlepší 
z  6 předem zvolených témat a to stejné 
bylo i u starší kategorie. Region Haná za-
jistil všem vítězům opravdu krásné ceny  
a to v podobě profesionálního dalekohle-
du, tabletu, přírodovědných her, diplomů  
a spoustu dalšího. S  prázdnou neodešly 
ani děti, které se zúčastnily, ale nevyhrály. 
I pro ně byly nachystané drobné odměny. 
Slavnostní vyhlášení a předání těchto cen 
proběhlo dne 16. 6. 2019 v lázních Slatini-
ce u příležitosti Dne zdraví. Součástí výhry 
byl fotografický workshop v přírodě, kde 
se pod vedením pana Vysloužila učily děti 
fotit. 

Všem dětem děkujeme za účast. Jsme 
rádi, že vyrazily do přírody, aby vytvořily 
krásné fotografie. Pevně věříme, že se 
potkáme u další fotografické soutěže. 
     

Martina Kopečná

 DĚTSKÁ FOTOSOUTĚŽ - NÁŠ VENKOV, NÁŠ DOMOV

Vítězný snímek, starší žáci Tereza Janušová - Rain and window

Vítězný snímek, mladší žáci Nicol Miriam Mazánková - Kopřiva



TÉMA FLORA - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Nicol Miriam Mazánková - Kopřiva

2. MÍSTO - Jonáš Richter - Blatouch Bahení

3. MÍSTO - Lukáš Dostál - Choroš

TÉMA FAUNA - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Tereza Dolénková - Model

2. MÍSTO - Lukáš Dostál - Fauna vosa

3. MÍSTO - Robin Prucek - Fauna

TÉMA JARNÍ KRAJINA - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Nicol Miriam Mazánková - Jeseníky

2. MÍSTO - Aneta Dolénková - V pohybu

3. MÍSTO - Zuzana Mlynářová - Barevná Haná



TÉMA STROMY - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Lukáš Dostál - Kořeny

2. MÍSTO - Jonáš Richter - Zdraví Terezské údolí

3. MÍSTO - Ester Havlenová - Stromy 2 

TÉMA KRÁSA DETAILU - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Lukáš Dostál - Ptačinec

2. MÍSTO - Nicol Miriam Mazánková - Pampeliška

3. MÍSTO - Elena Dostálová - Slunéčko sedmitečné

TÉMA VODA - KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Nicol Miriam Mazánková - Sud

2. MÍSTO - Jolana Dostálová - Květen u Bílé Opavy

3. MÍSTO - Ema Řezníčková - Každá kapka pomáha



TÉMA FLORA - KATEGORIE STARŠÍ  ŽÁCI

1. MÍSTO - Ema Crhonková - Jetel

2. MÍSTO - Barbora Dosedělová - Modrá něha

3. MÍSTO - Karolína Dostálová - Vykvetlá růže

TÉMA FAUNA - KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Eliška Slavíčková - Chroust

2. MÍSTO - Karolína Dostálová - Šnečí výprava

3. MÍSTO - David Přikryl - Černý pasažér

TÉMA JARNÍ KRAJINA - KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Vojtěch Langer - Pozdní procházka

2. MÍSTO - Barbora Dosedělová - Kopretiny

3. MÍSTO - Victorie Vondráčková - Strašidelné mraky



TÉMA STROMY - KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Tereza Pazderová - Stromy v parku

2. MÍSTO - Lucie Spurná - Doń t stop me now

3. MÍSTO - Barbora Dosedělová - Šeptej tiše

TÉMA KRÁSA DETAILU - KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Barbora Dosedělová - Dubová krajka 

2. MÍSTO - Ondřej Hruban - Kapky na stole

3. MÍSTO - Ema Crhonková - V trávě

TÉMA VODA - KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

1. MÍSTO - Tereza Janušová - Rain and window

2. MÍSTO - Eliška Slavíčková - Déšť

3. MÍSTO - Vladimíra Svobodová - Voda
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Uskutečněním projektu byly provedeny 
úpravy kolem prodejny, které se týkaly 

rekonstrukce stávajících chodníků včetně 
schodů do prodejny a vybudování  nových 
parkovacích míst s výjezdem na přilehlou 
místní komunikaci. Při této příležitos-
ti byly vybudovány i zcela nové chodníky  
za prodejnou vedoucí k přilehlým do-
mům a dále byl položen nový živičný kryt 
na části místní komunikace s odstavnou 
plochou. S projektem se započalo již  
v minulém roce, kdy bylo nutné vykoupit 
pozemek od Jednoty COOP Boskovice, na 

kterém byl chodník určený k rekonstrukci 
a byla zpracována projektová dokumenta-
ce. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 
letošního roku firmou Jamastav Moravia 
a ukončeny v měsíci červnu. V podzimním 
období budou dokončeny vegetační úpra-
vy. Úpravou veřejného prostranství bylo 
dosaženo efektivnějšího využití plochy  
vedoucí ke spokojenosti občanů.

Jiří Páleník, starosta obce

PROJEKT „ ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
KOLEM PRODEJNY V OBCI BUDĚTSKO“

Dočkali jsme se…
V  roce 2015 zakoupila obec Ústín hos-
podářské stavení (grunt) sousedící 
s  obecním úřadem. Vyřešila tak aktuální  
nedostatek prostor. Získala prostory  
pro technické zázemí obce a dva byty 
k  okamžitému nastěhování. Ale velká 
část gruntu zůstala nevyužitá. Zastupitelé 
zvažovali různé možnosti. Ve spolupráci 
s Ing. arch. Ivetou Trtílkovou dostaly nápa-
dy podobu studie, kterou jsme si pracov-
ně pojmenovali „Ústínská stodolní“. Paní 
architektka navrhla výstavbu celkem 10 
sociálních bytů, „kulturáku“ (1. stodola), 
který v obci chyběl a 2. stodola se záze-
mím pro letní aktivity. 

Ale to byl jen začátek. Došlo na vypraco-
vání projektové dokumentace. Požadavky 
úřadů, které se vyjadřovaly k  dokumen-
taci, některé naše nápady neakceptovaly  
a musely být pozměněny. Projekt tak např. 
získal „Moštárnu“ (nahradila 2. stodolu). 

Z počátku to vypadalo, že postavíme byty 
a na zbytek projektu budeme šetřit obecní 
penízky delší dobu, protože dotace na vý-
stavbu „kulturáku“ se neposkytovaly. 
Ale svět je malý a o náhody tu není nou-
ze. Potřebovali jsme informace o systému 
fungování péče o děti s  poruchou autis-
tického spektra a využili jsme zkušeností 
pracovnic spolku JAN z.s. – JdemeAutis-
tůmNaproti. Informace, které jsme potře-
bovali, jsme získali. A ještě něco navíc. 
Zrodila se myšlenka vybudovat Komunitní 
centrum Haná, které budou využívat nejen 
občané naší obce, ale klienti JANu-rodiny 
dětí s poruchou autistického spektra. 
Během 4 měsíců intenzivní práce jsme 
společně s  našimi „dvorními“ zpracova-
telkami vypracovali žádost o dotaci o 66 
stranách, která v první fázi dle fondu ne-
byla dostatečná a část projektu nechtěli 
podpořit. Žádost byla rozšířena o dalších  
6 stran argumentů a podařilo se. Fond 
podpořil celý projekt. Ve stejné době jsme 
získali příslib dotace i na 8 sociálních bytů. 
Mohli jsme se pustit do další etapy práce – 
výběru zhotovitele stavby. Tato etapa byla 
vyčerpávající. Výběr firmy, která měla za-
jistit bezproblémový výběr zhotovitele pro 
komunitní centrum i sociální byty se nám 
nepovedl a museli jsme hledat pomoc  
u právníků. Podařilo se nám najít novou 
firmu, která vybrala zhotovitele a v lis-
topadu 2018 jsme konečně začali stavět.  

U bytů nás tlačil čas, musely být zkolau-
dovány do konce května 2019. Na komu-
nitní centrum nám dotační titul stanovil 
nejzazší termín dokončení až prosinec 
2019. Tento termín byl dostatečný. Stavbu 
jsme dokončili v  předstihu v posledním 
srpnovém týdnu. 
Stavba je hotová, část vybavení již máme, 
ale vybavit multifunkční sál pro 120 osob  
a relaxačně-rehabilitační klubovnu pro 
děti s postižením (PAS) není jednoduché. 
Chybí nám také ještě vybudovat komunitní 
zahradu. Projekt máme připravený, část 
terénních prací je hotová. Něco zvládne-
me s  pomocí brigádníků, ale pokud se 
podaří najít finanční zdroj, mohli bychom 
dosáhnout kýženého výsledku podstatně 
dříve.   

Uvidíme… 
Od září budou objekt využívat klienti s po-
ruchou autistického spektra,. Postupně 
se připojí např. senioři, děti z  mateřské 
školy, „Mladí divadelníci“,  členové ostat-
ních spolků.
31. 8. 2019 se uskuteční první veřejná pro-
hlídka a uvedení komplexu do zkušebního 
provozu.  Součástí je navrácení opravené 
historická hasičské stříkačky z  r. 1893  
do obce.

Jana Chalupová, starostka obce

ÚSTÍN - VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚZEMÍ MAS

Městys Náměšť na Hané se průběžně roz-
růstá, a proto je třeba školu rozšířit o další 
kapacity. Děti mají k dispozici 4 oddělení 
mateřské školy, školáci se pak učí ve dvou 
budovách školy – budova prvního a dru-
hého stupně. V budově I. stupně již nebyl 
dostatek tříd a tak v  loňském roce došlo 

k rozšíření kapacity I. stupně o 2 učebny. 
Celkové náklady byly ve výši 8  829  993,- 
Kč, z toho dotace z Ministerstva financí ČR 
byla ve výši 5 691 000,- Kč. Poprvé v nově 
vzniklých učebnách proběhl 17. 4. 2019 
zápis do první třídy a pak už obě učeb-
ny obsadili naši druháci. Nyní generální 

opravou prochází budova II. stupně ZŠ. 
Tato rekonstrukce, financovaná z Integro-
vaného regionální operačního programu, 
bude dokončena v prosinci 2019. 

Marta Husičková, starostka

NOVÉ TŘÍDY NA I. STUPNI
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) vypsalo výzvu na zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Naše místní 
akční skupina se vždy snažila podporovat neziskové organizace, protože si váží práce všech dobrovolníků, především však těch, kteří 
pracují s mládeží. Byla svolána společná schůzka, která měla za úkol seznámit všechny přítomné zástupce s cílem projektu. Tím je 
zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO prostřednictvím sdílení zkušeností, vzájemné spolupráce, zavádění 
nových metod v neformálním vzdělávání a také rozvoj kritického myšlení. Projekt má dále naučit účastníky neformálního vzdělávání 
týmové spolupráci, samostatnosti v rozhodování a praktickému využití teoretických poznatků. MAS je nositelem celého programu, 
partnery pak jsou: Rodinné centrum Pohádka z Náměště na Hané, Tělocvičná jednota Sokol Čelechovice na Hané, Sbor dobrovolných 
hasičů Brodek u Konice a spolek KaRaBílek z Bílovic – Lutotína. Tito partneři zaštiťují další neziskové organizace. Projekt – respektive 
jednotlivé aktivity spolků (tzv. šablony) jsou ve výši 9 977 974,- Kč. Dotace je stoprocentní. Teď čekáme na to, jak naši žádost o dotaci 
posoudí na ministerstvu školství. Držte palce!

Marta Husičková, předsedkyně MAS

SPOLKY SPOLEČNĚ

Z REGIONU HANÁ

Ve dnech 21 – 22. srpna 2019 podnikla 
místní akční skupina Region HANÁ pra-
covní cestu na Slovensko. Exkurze, je-
jímž cílem bylo navázat spolupráci s na-
šimi slovenskými partnery, se zúčastnili 
zaměstnanci kanceláře MAS  a členové 
rady MAS. Pozvání bylo iniciováno ze 
strany MAS Termál, jejíž obce se nachá-
zejí  v  severní části okresu Nové Zámky. 
MAS Termál sdružuje 11 obcí Nitranské-
ho kraje - Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Tráv-
nica, Podhájská, Radava, Vel´ké Lov-
ce, Čechy, Dedinka, Bardoňovo a Pozba  
a další členy. Oficiální přivítání proběh-
lo na zámečku v obci Bardoňovo. Během 
krátké prohlídky expozice, která je umís-
těna přímo v  prostorách zámečku, jsme 
měli možnost se seznámit s  historií této 
kulturní památky. Následně proběhla pre-
zentace aktivit MAS Termál a MAS Regio-
nu HANÁ, v rámci níž jsme měli možnost 
si vzájemně vyměnit zkušenosti s čerpá-
ním prostředků z EU. Součástí dne byla 
i prohlídka poutnického místa Studnič-
ka v obci Pozba. Obdiv a úctu vyvolala ve 
všech účastnících exkurze v domě lidové 

architektury v obci Vel´ké Lovce. Jen díky 
iniciativě a neskutečné pracovitosti pana 
Jozefa Galbavého vzniklo toto soukromé 
muzeum. Jedná se o krásně zrekonstruo-
vaný statek, který představuje jedinečnou 
ukázku tradiční lidové architektury. Dům 
obklopený hospodářským dvorem pochá-
zí z přelomu 19. a 20. století a je zařízený 
tradičním dubovým nábytkem a doplňky. 
Dům se kromě turistických prohlídek vyu-
žívá i na pořádání různých kulturních akcí. 

Tímto obohacujícím zážitkem byl ukončen 
první den exkurze.
Druhý den byl věnován návštěvě obce Pod-
hájská. Celá obec žije cestovním ruchem 
díky termálnímu koupališti Podhájská.  
Na první pohled neuvěřitelné, ale je to 
tak, Slovensko má moře. Sice se nevlní, 
ale léčí. Jeho voda je totiž unikátem po-
rovnatelným s vodou Mrtvého moře. Pod-
loží vřídla patří do relativně mladé tekto-
nické oblasti. Díky němu se voda ohřívá 
na teplotu 80 °C. Termální koupaliště se 
rozprostírá na ploše 12 ha. Termální voda 
léčivě působí na lidi, které trpí nemocemi 
dýchacích cest a dále cévními a kloubními 
nemocemi.  Díky prohlídce celého areálu 
jsme měli možnost nahlédnout pod po-
kličku rozsáhlé výstavby tohoto unikátní-
ho komplexu. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat na-
šim slovenským kolegům z MAS Termál 
za čas, ochotu a srdečnost, která nám 
byla po celou dobu věnována. Těšíme se, 
že v budoucnu budeme mít možnost přiví-
tat naše slovenské přátele u nás na Hané 
a při této příležitosti bude i nadále prohlu-
bována vzájemná spolupráce mezi oběma 
místními akčními skupinami.

Lucie Vojtěchová

REGION HANÁ NAVAZUJE SPOLUPRÁCI S PARTNERY NA SLOVENSKU
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ROCKOVÝ FESTIVAL A SLAVNOSTI PIVA V LUTÍNĚ
V  sobotu 13. 7. 2019 se v  kulturně-spo-
lečenském venkovním areálu Rybníček 
v Lutíně konal druhý ročník rockového fes-
tivalu slavností piva. Akci pořádala obec 
Lutín, občerstvení bylo celkově zajištěno 
členy oddílu kopané TJ Sigma Lutín z.s. 
a jeho příznivci. I přes velmi nepříznivou 
předpověď počasí spadlo nakonec doslova 
pár kapek, a tak si mohlo více než 1000 
návštěvníků užít vystoupení autorských 
kapel Suppy času, Gabriela V. G. s kapelou 
a PRYOR. Zlatým hřebem programu pak 
bylo vystoupení revivalu ABBA Chiquita  
a o závěr se postarali místní mladíci z ka-
pely OLD SCHOOL. Pro děti byl v  areálu 
skákací hrad zdarma a malování na obli-
čej. Lutínští fotbalisté si pro návštěvníky 
přichystali 17 druhů piv z  portfolia pivo-

varu Litovel, dále z místních minipivovarů 
Jadrníček, Melichárek, Chomout, Velko-
rakovský pivovar, Z-Stage z Velké Bystřice 
nebo také lehkou exotiku v podobě pivova-
ru Moravský Žižkov z jižní Moravy. K jídlu 
byly nachystány vepřové a kuřecí steaky, 
uzené maso a cigáro, rovněž výtečný ho-
vězí guláš. Partnery této krásné akce byli 
Olomoucký kraj, Rádio Haná a Pivovar 
Litovel. Poděkování patří obcím Olšany u 
Prostějova a Hněvotín za vypůjčení velko-
prostorového stanu potažmo pivních setů. 
Poděkování patří také MAS Region Haná, 
který pro akci také poskytl velkoprostoro-
vý stan. Pořadatelé se na Vás těší na tře-
tím ročníku.

Jakub Chrást

Starosta obce Lutín

I. KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU - STUPNĚ VÍTĚZŮ
SDH Budětsko byl pověřen uspořádáním soutěže v požárním sportu v rámci okrsku Bohuslavice. Soutěž proběhla v sobotu 22. 6. 2019 
ve sportovním areálu Za školou. Prezentovalo se celkem 18 družstev: SDH Budětsko, Hačky, Ochoz, Rakůvka, Polomí, Bohuslavice.
Soutěžilo se v kategorii přípravka, mladší žáci, starší žáci, ženy, muži a veteráni. 
V kategorii přípravka zvítězilo družstvo SDH Hačky.

Mladší žáci 1. SDH Bohuslavice 2. SDH Budětsko „A“ 3. SDH Budětsko „B“ 4. SDH Hačky

Starší žáci 1. SDH Bohuslavice 2. SDH Hačky 3. SDH Budětsko 4. SDH Rakůvka

Ženy 1. SDH Polomí 2. SDH Rakůvka

Muži 1. SDH Hačky 2. SDH Ochoz 3. SDH Rakůvka 4. SDH Budětsko 5. SDH Polomí

Veteráni 1. SDH Polomí 2. SDH Ochoz

Soutěž jednotlivců

Ženy 1. místo 
Šárka RECOVÁ

2. místo 
Lenka RECOVÁ

3. místo 
Julie NAVAROVÁ vše SDH Polomí

Muži 1. Miroslav ŽÍTEK  
SDH Hačky

2. Valentin COCOJARU  
SDH Ochoz

3. Ondra EYER  
SDH Budětsko

Družstvům byly předány putovní poháry, po-
háry pro vítěze, medaile a diplomy. Mladým 
hasičům dárkové balíčky.
Celá soutěž probíhala za velkého zájmu 
příznivců požárního sportu obcí okrsku Bo-
huslavice a okolí. Nejvíce pozornosti zaujal 
požární útok ve všech kategoriích.
Poděkování patří pořádajícímu sboru Budět-
sko za přípravu celé soutěže, včetně zajiš-
tění doplňkových soutěží a skákacího hradu  
pro všechny zúčastněné děti.
Po celý den bylo k dispozici bohaté občer-
stvení.
Vítězné družstvo žen SDH Polomí reprezen-
tovalo okrsek Bohuslavice na okresním kole 
v Prostějově, kde velmi kvalitním výkonem  
ve všech disciplínách dokázalo zvítězit. Dě-
kujeme za vzornou reprezentaci.

František Pospíšil
starosta okrsku Bohuslavice
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Dne  21. září  se koná 4. ročník tradiční 
akce  „Slaňováni hanáckyho Mont Blan-
kô“, aneb ê na Hané se dá zažêt adrenalin  
z véšek.
Letošní ročník se nám rozroste do krásy 
o spoustu novinek. Přímo u minipivovaru 
Kosíř na Lhotě máme pro vás nachystán 
tento program: malování na obličej, jízda 
na koních a k tomu nám zahraje kapela. 
Milovníci aut se mohou těšit na testova-
cí jízdy nejnovějších modelů aut  SCALA,  
KAMIQ A KAROQ od autorizovaného pro-
dejce vozů  ŠKODA: Auto Hégr, a.s.    Hal-
týř  11 %,  Gabriel  12 % a  Černý Kosák   
14 % budou toho dne na čepu v minipivo-
varu Kosíř, ale až po povinné testovačce 
aut Škoda a slaňování. V hostinci si může-
te během celého dne dát zvěřinový guláš, 
kančí na šípkové, nebo něco z udírny.
Přímo ze Lhoty se můžete vydat po svých 
po zelené značce, kde vás v půli cesty 
rozptýlí nová a zábavná aktivita DiscGolf, 
kterou vám objasní a ukáže instruktor, 
kterého najdete na vyznačené cestě. 
Další neodolatelnou možností jak se vy-
dat na vrchol Velkého Kosíře  je povozem  
od pana Obra, který má největší sbírku ko-
čárů v ČR. Během cesty se bude vyprávět 
o historii Kosíře a hraběcí rodině Tarouců, 

s krátkou zastávkou na zbořeném stat-
ku Gabrielově. V ideálním případě můžete 
cestu tam jet v kočáře/povoze a po svých 
cestou zpět. Nebo naopak!
Na vrcholu nás čeká tradiční  adrenali-
nová, lépe řečeno  endorfinová  záležitost   
v podobě slaňování z  25 metrové pýchy 
hanáckého národa. Slaňovat budeme 
jako vždy středem rozhledny. Jistit to bu-
dou  zkušení instruktoři  vysokých lano-
vých center a lektoři firemních akcí, pro 
které je práce ve výškách s lidmi denním 
chlebem. Každé slaňovací stanoviště je 
kotvené na dvou místech a každý je jiš-
těn na dvou lanech, proto je slaňování  
s námi naprosto bezpečné.
U rozhledny budou alespoň další 3 aktivi-
ty / soutěže, tak abychom se zde zabavili 
opravdu všichni. Vyzkoušet můžete napří-
klad raritní kola, 3D síť a hanácky kužel-
ky.  Celá tato kosířská odysea bude zpe-
četěna a uzavřena opečeným špekáčkem 
na nejvýše položeném táboráku na Hané.
Pro plynulý chod akce je potřeba se   
zaregistrovat / zaplatit „slaňné“ a „kočár-
né“  na našich stránkách  www.slanto.cz   
v sekci Velký Kosíř. Všechny ostatní akti-
vity jsou zdarma a není potřeba se na ně 
registrovat. Registrace bude spuštěna 

na www.slanto.cz 27. srpna. 
Akce byla finančně podpořena mikroregi-
onem Kosířsko a Kostelecko, dále obcemi 
Hněvotín, Těšetice, Drahanovice a Čele-
chovice na Hané.
FCB & INST.: SLAŇTO

 
Přijďte, bude pohoda!

Radim Kristek

SLAŇOVÁNÍ ROZHLEDNY VELKÝ KOSÍŘ

V jednom odborném textu jsem se dočet-
la, že „kultura je souhrnné označení pro 
všechno, čím se člověk odlišuje od zvíře-
te“. Přiznám se, že mne takové vysvětlení 
pojmu kultura překvapilo. Nicméně mu-
sím uznat, že slovo „kultura“ je široký po-
jem. Představuje veliký souhrn znalostí, 
přesvědčení, návodů na přežití, skrze kte-
rý si člověk vytváří srozumitelný přehled 
na svět a na místo v  něm. Podle jiného 
zdroje, představuje kultura v užším slova 
smyslu soubor vybraných a tvůrčích lid-
ských činností, jako je například literatu-
ra, umění, divadlo, náboženství a případně 
i vzdělání. Podle mě je kultura především 
to, co nás utváří, co nás obohacuje a co 

nás posouvá. A jestli je to dobrá kniha, 
dobré divadelní představení, společná 
procházka krajinou, kterou právě obdivu-
jeme, je ve své podstatě jedno. Důležité 
je, když kulturu vnímáme, vyhledáváme ji  
a uvědomujeme si její nadčasovost.
Tímto úvodem jsem chtěla přiblížit vnímá-
ní kultury z pohledu naší Kulturní komise, 
která se každým rokem snaží vytvářet 
pro nás všechny zajímavý program, který 
nejen pobaví, ale také potěší, připomene 
důležité okamžiky našeho života, anebo 
nás něco nového naučí. Každým rokem se 
proto snažíme vymyslet takový program, 
ve kterém si každý z našich občanů najde 
to, co má rád. Současná kulturní komise 

je sestavena především ze zástupců jed-
notlivých významných spolků a organizací 
v našich obcích, kteří se aktivně zapojují 
do kulturního a sportovního života a utvá-
ří tak život a krásu všech našich tří obcí, 
protože v jednotě je síla, která nás spoju-
je. Obec Senice na Hané podporuje všech-
ny spolky a  ty za oplátku obci pomáhají 
být aktivní a platnou součástí života v obci,  
a to akcemi, které pořádají sami anebo 
společnými akcemi pod hlavičkou naší 
kulturní komise.
  

Dominika Doláková, 
předsedkyně kulturní komise

ZE ŽIVOTA KULTURNÍ KOMISE OBCE SENICE NA HANÉ
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Letošní oslava svátku patrona hasičů  
sv. Floriána se v našem okrsku č. 5 Draha-
novice (sdružuje celkem 4 hasičské Sbory 
dobrovolných hasičů z Drahanovic, Ludé-
řova, Střížova a Lhoty pod Kosířem) kona-
la v sobotu 4. května 2019 v Ludéřově. Po 
tradičním hasičském průvodu z Kníniček 
do Ludéřova, za hudebního doprovodu 
kapely pana Pavlíčka a hasičském nástu-
pu s položením věnce k soše sv. Floriána   
u hasičské zbrojnice v  Ludéřově, byla v   
9 hodin sloužena správcem drahanovické 
farnosti P. Mgr. Miroslawem Lukasiewic-
zem slavnostní mše svatá za všechny 
živé i zemřelé hasiče z Ludéřova, okrsku   
č. 5 Drahanovice a ostatních zúčastně-
ných Sborů dobrovolných hasičů. Oslava 
svátku sv. Floriána pokračovala hasič-
skými soutěžemi – dopoledne 3. roční-
kem JUNIOR Cupu, kterého se zúčastnilo 
celkem 13 soutěžících družstev mladých 
hasičů ve dvou kategoriích – mladší žáci 
a starší žáci. V  kategorii mladších žáků 
soutěž vyhráli mladí hasiči z Loučan s ča-
sem 19,96s, na 6. místě skončili mladí 
hasiči z Ludéřova s časem 38,86s. V kate-
gorii starší žáci soutěž vyhráli mladí hasiči 
z Pěnčína  s časem 18,19s  před mladý-
mi hasiči z Ludéřova s časem 19,75s., na  
5. místě skončili mladí hasiči z Drahano-
vic s časem 51,09s. Odpoledne se konala 
tradiční pohárová soutěž „O putovní pohár 
sv. Floriána, patrona hasičů“. Této soutěže 
se zúčastnilo celkem 22 soutěžících druž-
stev, z toho 17 družstev mužů a 5 družstev 
žen. V kategorii muži zvítězil SDH Měrotín 
s  časem 14,62s a v  kategorii ženy SDH 
Náměšť na Hané s časem 18,14s. Soutě-
žící družstva mužů z  okrsku č. 5 Draha-
novice skončila v této soutěži následovně: 
na 3. místě SDH Ludéřov s časem 15,32s, 
na 7. místě SDH Střížov s  časem 16,94s  
a na 10. mistě SDH Drahanovice s časem 
18,08s. 
V  dubnu a květnu 2019 probíhala na ha-
sičském hřišti v  Drahanovicích výstavba 
nové základny pro požární útok pro po-
třeby pořádání hasičských soutěží přesa-
hujících rámec okrsku č. 5 Drahanovice  
ve spolupráci SDH Drahanovice a SDH Lu-
déřov. Celkové náklady si vyžádaly částku 
153.800 Kč. Z této částky bylo 140.000 Kč 

hrazeno SDH Drahanovice pomocí dotace 
pro spolky, kterou drahanovští hasiči le-
tos získali od obce Drahanovice, Zbylých 
13.800 Kč za pořízení a dovoz 70 m2 za-
pěstovaného travního koberce, použitého 
na náběh kolem nově zhotovené základ-
ny, hradil okrsek č. 5 Drahanovice ze své 
okrskové pokladny.  
Necelý 1 měsíc po instalaci kobercového 
trávníku kolem zhotovené základny pro-
běhla na hasičském hřišti v Drahanovicích 
první zatěžkávací zkouška nově postavené 
základny po požární sport. V  neděli dne 
16. června 2019 se v Drahanovicích na ha-
sičském hřišti totiž konala soutěž Okres-
ní ligy mladých hasičů okresu Olomouc 
s názvem „Kinder LUDRA Cup“ za účasti 
celkem 65 kolektivů mladých hasičů. Ta-
kové malé drahanovické „Olympijské hry“. 
Akce dopadla na výbornou. Velmi mne 
těší, jak si naše koletivy mladých hasičů 
z našeho okrsku č. 5 Drahanovice na této 
domácí okresní akci vedli.  V  přípravce 
(děti do 6 let) skončili mladí hasiči z Ludé-
řova s časem 49,37s na krásném 3. mís-
tě z 8 zúčastněných, v kategorii mladších 
hasičů (6-10 let) soutěž vyhrálo družstvo 
Ludéřov A časem 17,62s, na 9. místě z 28 
zúčastněných kolektivů skončilo družstvo 
Ludéřov B s  časem 21,19s. V  katego-
rii starších hasičů (11-14 let) skončili na 
krásném 6. místě mladí hasiči z Ludéřova  
s časem 16,53s a na 8. místě mladí hasiči 
z Drahanovic s časem 17,34s z celkového 
počtu 28 soutěžících kolektivů. 
Další významnou akcí v okrsku č. 5 Dra-
hanovice byl již 4. ročník noční hasičské 
soutěže „LUDRA Cup“, která se konala 
na hasičském hřišti v Drahanovicích dne 
27. 7. 2019 od 21,00 hodin a byla zpest-
řením letošních drahanovických hodů. 
Soutěž byla zařazena do seriálu soutěží 
Olomoucké noční ligy, jejíž celkové vy-
hodnocení proběhne během měsíce října 
2019 v  Kožušanech. Této noční soutěže, 
(která se stala dle hlasování účastníků 
nejoblíbenější soutěží loňského roční-
ku Olomoucké noční ligy), se zúčastnilo 
rekordních 62 soutěžících družstev (36 
družstev mužů a 26 družstev žen) V celko-
vém hodnocení soutěže v  kategorii muži 
zvítězil SDH Bílovice s časem 14,59s., 

kategorii ženy ovládlo družstvo SDH Lou-
čany, které běželo jako úplně poslední 
účastník soutěže cca ve 2,30 hodin ráno. 
Jediný zástupce okrsku č. 5 Drahanovice 
v tomto nočním klání, muži SDH Ludéřov 
obsadili s časem 15,77s deváté místo. Po 
čtyřech nočních závodech ze sedmi jsou 
hasiči z Ludéřova na průběžném druhém 
místě ONL. Za přípravu a logistické zajiš-
tění obou výše uvedených hasičských akcí, 
přesahujících rámec našeho okrsku, chci 
poděkovat hasičům z Ludéřova. 
Další významnou akcí, o které se zmíním, 
byla bezesporu charitativní akce s názvem 
„Dobré Fest“, pořádaná jako benefice pro 
postižené kluky Honzíka a Karlíka na fot-
balovém hřišti v  Drahanovicích v  sobotu 
dne 3. 8. 2019. Pochvalu si zaslouží SDH 
Drahanovice za spolupořadatelství akce, 
zajištění výtečného občerstvení od guláše, 
přes uzená žebra a další dobroty. Zvláśť 
chci hasičům z  Drahanovic poděkovat za 
výrazné charitativní gesto, v dnešní době 
zvlášť významné v podobě daru v celkové 
částce 20.000,-Kč rovným dílem mezi oba 
postižené chlapce.  
Poslední letošní akcí v  našem okrsku 
je oslava 80 let založení SDH Lhota pod 
Kosířem, která je plánována na sobo-
tu 24. 8. 2019. Po slavnostní mši svaté v   
10 hodin u kaple Panny Marie Pomocni-
ce s žehnáním nového praporu SDH Lho-
ta pod Kosířem, kterou bude celebrovat  
P. Th.Lic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek 
OT, bývalý administrátor farnosti Náměšť 
na Hané, proběhne na sále KD Lhota 
pod Kosířem slavnostní valná hromada k  
80. výročí založení SDH Lhota pod Kosí-
řem. Odpoledne je nachystán bohatý kul-
turní program včetně ukázek požárních 
útoků těch nejmenších hasičů z  okrsku 
č. 5 Drahanovice. K  zhlédnutí bude sa-
mozřejmě i původní historická hasičská 
stříkačka SDH Lhota pod Kosířem z roku 
1939.

Pavel Navrátil
starosta okrsku č. 5 Drahanovice,

místostarosta obce Drahanovice

TRADIČNÍ I NOVODOBÉ AKTIVITY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

UPOZORNĚNÍ: 
Máte zajímavý článek nebo příspěvek? 

Pošlete článek s fotkami do kanceláře MAS na adresu: region.hana@regionhana.cz 

Uzávěrka dalšího čísla je 18. 11. 2019!
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21.9. Senice na Hané Výstava drobného zvířectva

22.9.
Kostelec na Hané Pohádková cesta Kostelcem  

Senice na Hané Výstava drobného zvířectva

28.9.

Hvozd Svatováclavské hody a vinobraní

Lešany Drakiáda 

Ochoz Svatováclavské vepřové hody

Stařechovice Okresní výstava drůbeže

Čechy pod Kosířem Mánesovy Čechy - setkání Hanáků 
v zámeckém parku

29.9.
Ludéřov Ukončení výstav

Stařechovice Okresní výstava drůbeže

4.10. Drahanovice Mše Ludéřov

5.10.

Čelechovice na Hané Drakiáda

Čechy pod Kosířem
Drakiáda na fotbalovém hřišti 
spojená s ochutnávkou 
netradičních druhů piva 

Třebčín Třebčínské Dýňohraní  

8.10. Čechy pod Kosířem Den seniorů v MFB 

12.10.

Hluchov Tradiční výstava ovoce 
a zeleniny ČZS Hluchov  

Rakůvka Stezka odvahy

Slatinky Výlov Slatinkovského rybníka

Náměšť na Hané Dýňové a slámové kouzlení

13.10. Hluchov Tradiční výstava ovoce 
a zeleniny ČZS Hluchov  

18.10. Hněvotín Podzimní setkání seniorů

19.10.

Hluchov Taneční zábava

Horní Štěpánov Drakiáda

Luběnice Dlabání dýní, Loběnicky deňohraní

Smržice Soutěž o nejhezčí dýni

25.10.

Kostelec na Hané Lampionový průvod 

Loučany Setkání seniorů

Čechy pod Kosířem
Oslavy Dne vzniku samostatného 
československého státu 
– lampionový průvod

26.10.
Brodek u Konice Uspávání broučků

Hluchov Dýňová slavnost

27.10.
Lešany Lampionový průvod

Třebčín Průvod k oslavám vzniku samostat-
ného československého státu 

28.10. Zdětín Lampionový průvod

31.10. Čechy pod Kosířem Halloween párty – lampionový 
průvod dětí ZŠ a MŠ

1.11.

Čechy pod Kosířem Dušičky a strašidelné prohlídky 
na zámku

Pěnčín Uspávání broučků

Náměšť na Hané Tajemný zámek

2.11.

Hněvotín Hodová zábava

Stařechovice Výstava ovoce a zeleniny

Čechy pod Kosířem Dušičky a strašidelné prohlídky 
na zámku

Náměšť na Hané Tajemný zámek

3.11.

Hněvotín Hněvotínské hody s dechovou 
hudbou Hněvankou

Stařechovice Výstava ovoce a zeleniny

Náměšť na Hané Uspávání broučků

8.11.
Bohuslavice Svatomartinský lampionový průvod

Luběnice Martinská slavnost 

9.11.

Březsko Martinská hodová zábava 

Budětsko, Ptení Hodová zábava

Hluchov Přátelské setkání seniorů 
– zábava, vystoupení dětí MŠ a jiné

Zdětín Martinské hody + 12. ročník Koštu 
slivovice a pálenek

Služín Martinské hody + Světlušková noc

Smržice Martinský pochod 

Polomí Martinovská zábava

Třebčín Přátelské posezení u vína  

12.11. Čelechovice na Hané Pečení se Zlatkou

15.11.
Smržice Lampionový průvod

Polomí Nájemní guláš

16.11.

Horní Štěpánov Broučkiáda

Slatinice Setkání se seniory

Čechy pod Kosířem X. ročník turnaje v nohejbale 
„O pohár starosty“

Těšetice Jožka Černý s cimbálovkou

22.11.
Dzbel Vánoční výstava

Luběnice Společenské posezení nejen 
pro seniory 

23.11.

Střížov Rozsvícení vánočního stromu

Dzbel Vánoční výstava

Senička Advent 

Čechy pod Kosířem VI. ročník  
„Koštu domácích pálenek“ v MFB 

Náměšť na Hané Výroba adventních věnců

24.11.
Dzbel Vánoční výstava

Třebčín Adventní workshop 

26.11.
Čelechovice na Hané Adventní věnce

Lutín Rozsvícení vánočního stromu 

29.11.

Smržice Rozsvícení vánočního stromu

Čechy pod Kosířem Vánoční výstava v MFB

Náměšť na Hané Jarmark

30.11.

Bílsko, Bohuslavice, 
Drahanovice, Hluchov, 
Rakůvka, Stařechovice, 
Polomí

Rozsvícení vánočního stromečku

Bohuslavice Dětský jarmark

Hvozd Vítání občánků 
a posezení pro seniory

Rakůvka Mikulášská besídka

Zdětín Předvánoční setkání s důchodci

Smržice Mikulášské odpoledne

Čechy pod Kosířem Vánoční výstava v MFB

Pěnčín Vánoční jarmark

1.12.

Brodek u Konice Rozsvícení vánočního stromu 
s Mikulášskou nadílkou

Smržice Vánoční výstava na faře

Čechy pod Kosířem, 
Třebčín, Horní Štěpá-
nov, Loučka, Ochoz, 
Rataje, Senice na Hané

Rozsvícení Vánočního stromu 

Třebčín Mikulášská besídka

Senice na Hané Vánoční zpívání

2.12. Slatinice Rozsvícení stromečku v lázních

5.12. Horní Štěpánov Mikulášská nadílka na Pohoře
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31.12.

Březsko Silvestrovské divadlo 

Kladky Silvestrovský přípitek a ohňostroj

Lešany Silvestrovské setkání na návsi

Loučka obecní ohňostroj 

Smržice Silvestrovský Šlapáček

Vojnice Silvestrovská vatra

Polomí Silvestrovský ohňostroj

6.12.

Čelechovice na Hané Adventní zastavení

Hněvotín, Loučany, 
Pěnčín Rozsvícení vánočního strom

Kostelec na Hané, 
Lešany, Slatinice, 
Stařechovice

Mikulášská nadílka 

Loučany Jarmark

Luběnice Zdobení vánočního stromu, rozsvíce-
ní betlému, vánoční jarmark 

Slatinice Adventní koncert

7.12.

Bílovice - Lutotín Čertovský vláček

Čelechovice na Hané Mikulášský volejbal

Ludéřov, Olbramice, 
Ústín Rozsvícení stromečku

Hluchov, Kladky Mikulášská nadílka pro děti

Luběnice Mikulášská besídka

Raková u Konice Rozsvícení vánočního stromu 
s mikulášskou nadílkou

Suchdol Jednov – rozsvícení vánočního 
stromu  + mikulášská nadílka

Těšetice Mikulášování

Senice na Hané Mikuláš

Náměšť na Hané Rozsvícení kaple na Nových dvorech

8.12.
Laškov Mikulášská nadílka

Smržice Za Mikulášem na Kosíř

13.12. Brodek u Konice Vánoční výstava

14.12.

Hluchov vánoční turnaj ve stolním tenisu                                       

Hněvotín Taneční zábava

Konice Tradiční konické vánoční trhy

Náměšť na Hané Poslední leč

15.12. Brodek u Konice Adventní koncert v kostele

17.12. Bohuslavice Setkání seniorů

18.12. Kladky Vánoční besídka ve škole

20.12.
Čelechovice na Hané Zpívání u stromečku

Slatinice Setkání u vánočního stromu

21.12. Hněvotín Děti a vánoce v kulturním domě      

22.12.

Ludéřov Vánoční koncert

Služín Zpívání u vánočního stromu

Senice na Hané Zlatá vánoční neděle - jarmark

23.12. Brodek u Konice Zpívání u stromečku

26.12.
Hněvotín Vánoční turnaj ve stolním tenisu  

Zdětín 54. ročník Štěpánského turnaje 
ve stolním tenise

27.12.

Hněvotín Vánoční turnaj ve stolním tenisu  

Čechy pod Kosířem IX. ročník vánočního turnaje 
v kopané

Náměšť na Hané Vánoce na zámku

28.12.
Hněvotín Vánoční turnaj ve stolním tenisu  

Hvozd Zabíjačkové hody

29.12. Čelechovice na Hané Rozloučení se starým rokem, 
táborák 

30.12. Těšetice Předsilvestrovské posezení


