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REGION HANÁ

Změna pravidel Programu rozvoje venkova (PRV) ministerstva zemědělství v loňském roce umožnila do naší strategie zařadit novou 
oblast podpory, zaměřenou na podporu projektů spolků a obcí. Ministerstvo totiž MASkám umožnilo zařadit podporu dle existujícího 
(a v jiných zemích EU již od roku 2014 využívaného) článku 20 nařízení EZFRV.

Podle tohoto článku lze prostřednictvím Programů rozvoje venkova podporovat základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblas-
tech, s cílem obecného rozvoje venkovských oblastí EU. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 tohoto nařízení - Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.

Jde o oblast, která byla v minulém programovém období 2007 – 2013 prostřednictvím MAS hojně podporována, avšak od roku 2015 dle 
rozhodnutí české strany do programu zařazena nebyla. To se nyní změnilo, což i naše MAS velmi ocenila. 

Realizace takovýchto projektů se již v minulosti ukázala jako velmi přínosná, s širokým dopadem na obyvatele našich venkovských 
obcí. Ze strany potenciálních žadatelů – místních spolků a členských obcí MAS je o tuto oblast podpory projektů velký zájem.

PRO ROK 2020 PŘIPRAVUJEME VÝZNAMNOU PODPORU OBCÍ A SPOLKŮ 
na projekty Kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven

CO JE MOŽNO PODPOŘIT

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM

JAK VYSOKÁ JE PODPORA

Fiche je zaměřena na podporu základních 
služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech.
Podpora zahrnuje investice do staveb  
a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost (obecní, kulturní, spolkové a ví-
ceúčelové domy, společenské, koncertní  
a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny 
a orlovny) včetně obecních knihoven.

Dotaci lze poskytnout na následující  
výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kultur-
ního a spolkového zařízení, včetně zázemí 
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních 
knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolková zařízení včetně 
obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projek-
tu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, oplocení, ven-
kovní mobiliář, informační tabule, zabez-
pečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu
4) nákup nemovitosti

Podpora tedy směřuje na investiční  
(i drobné investiční jako je nábytek apod.) 
výdaje spojené například se zařízením pro 
kulturu, spolky, nebo na vybavení slouží-
cí kulturním nebo spolkovým činnostem. 
Pokud je žadatelem spolek, musí jít buď 
o stavební výdaje, nebo obecné vybave-
ní pro kulturně-spolkovou činnost, nebo 
specializované vybavení pro činnost spol-
ku v souladu s jeho činností ve stanovách 
(např. spolek pořádající letní tábory pro 
děti může pořídit týpí apod.)

Nejčastějšími žadateli budou, předpoklá-
dáme, obce a spolky v našich členských 
obcích. Úplný výčet možných žadatelů je: 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková or-
ganizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 
nestátní neziskové organizace (spolek, 

ústav, o.p.s.), registrované církve a nábo-
ženské společnosti a evidované (církevní) 
právnické osoby.
Jsou zde určité limity vyplývající z pravi-
del, mezi nejzásadnější určující možnost 
žádat je, že nestátní nezisková organiza-

ce (spolek) musí mít historii alespoň dva 
roky, a že investice do staveb je možná 
pouze vlastníkem stavby, nejde dotaci po-
skytnout na pronajaté prostory.

Region HANÁ má tuto oblast podpory při-
pravenou poměrně velkou částku. Připra-
vuje se žádost o změnu finančního plánu 
strategie, která předpokládá využití pře-
visů z předchozích výzev, peníze vrácené 
schválenými projekty i nově poskytnu-
tý „bonus“ dobře pracujícím MAS, který 
je u nás poměrně vysoký. Celkově by se 
alokace měla pohybovat ve výši přibližně  
19 mil. Kč.

Vzhledem k alokaci a počtu potenciálních 
žadatelů, kteří o dotaci projevují zájem, se 
rada MAS rozhodla podpořit projekty do 
maximální výše dotace 250 000 Kč na pro-
jekt. Minimální výše způsobilých výdajů je 
50 000 Kč. Na způsobilé výdaje lze poskyt-
nout maximálně 80 % dotaci. Jeden žada-
tel má možnost podat pouze 1 projekt do 
výzvy. Díky tomuto omezení se, doufáme, 
podaří podpořit na našem území více než 

100 projektů. 
Pokud tedy teoreticky žadatel chce ma-
ximální výši dotace, požádá o podporu 
celkových způsobilých výdajů 312 000,  
a dostane 80% - tedy právě 250 000. Způ-
sobilé výdaje mohou být samozřejmě  
i větší, avšak co bude nad tyto limity, si 
platí žadatel ze svého.
Podpora je poskytována v režimu de mi-
nimis.
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Harmonogram vyhlášení a administrace 
projektů se odvíjí od řady faktorů, kte-
ré ještě dnes přesně nedokážeme určit 
(např. délka schvalování na SZIF, a zejmé-
na rychle se vyvíjející zdravotní situace  
v naší společnosti). Záměrem je ale vyhlá-
sit výzvu co nejdříve, jakmile to okolnosti 
dovolí, tedy pokud možno v první polovi-
ně roku 2020. Na podávání žádostí bude 

prostor nejméně 4 týdny. Poté proběhnou 
kontroly, doplnění žádostí a zasedání vý-
běrové komise, které bychom chtěli stih-
nout ještě před prázdninami, během červ-
na.  Poté proběhne schvalovací proces na 
SZIF, a rozhodnutí o poskytnutí dotace by 
mohlo být někdy během podzimu nebo  
v první polovině roku 2021. Poté se již 
může rozběhnout realizace, která musí 

být ukončena max. do konce roku 2022. 
Zvýhodněny budou projekty, které zreali-
zují do 1 roku od rozhodnutí.
Jak již bylo výše zmíněno, uvedený har-
monogram se může posunout, o změnách 
vás budeme informovat e-mailovou roze-
sílkou na zaregistrované adresy, a zejmé-
na pak na našich www stránkách.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

JAK SE PODÁVÁ

SPECIFIKA, NA KTERÁ JE TŘEBA DÁT POZOR

DALŠÍ INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ ŽADATELE

Projekty se podávají elektronicky, na for-
muláři v pdf, prostřednictvím portálu 
farmáře. Řídí se vydanými pravidly PRV  
a vycházejí z tzv. Fiche – u nás Fiche č. 7 
- Kulturní a spolková zařízení. Fiche upra-
vuje zejména způsob bodování projektů.

Žadatel podává elektronicky, nahrátím 
žádosti v pdf a příloh do Portálu farmáře. 
Přístup do portálu farmáře (portál mini-
sterstva zemědělství) je potřeba si zřídit 
statutárním zástupcem při osobní návště-
vě na pobočce SZIF v Olomouci. 

Více informací ke způsobu podání se ža-
datelé dozví na připravovaném semináři, 
při osobní konzultaci na MAS a samozřej-
mě ve schválených pravidlech. 

Pravidla pro žadatele vymezují určité limi-
ty, omezení a celkově upravují podmínky 
pro podání žádosti a realizaci projektů. 
Pravidla v současné době mohou být pro 
žadatele (i nás pracovníky MAS) poně-
kud nejednoznačná ve výkladu. Proto je 
potřeba projekty, které nejsou úplně jed-
noznačné, konzultovat s pracovníky SZIF, 
případně MZE.
Několik upřesňujících informací, na kte-
ré by se žadatelé mohli tázat, uvádíme už 
zde v odrážkách:

- nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a pro- 
 story sloužící pro sportovní aktivity,  
 tj. sportoviště a zařízení pro sport včet- 
 ně jejich zázemí. Sportovní vybavení  
 (movité) však podpořit lze.
-  výdaje na stavební a technologické  
 úpravy opláštění budovy (okna, fasáda,  
 střecha) nesmí přesáhnout výši  
 200 000 Kč
- projekty musejí být v souladu s plány  
 rozvoje obcí a vesnic ve venkovských  
 oblastech

- žadatel (mimo obce) musí být zapsán  
 v „Evidenci údajů o skutečných majite- 
 lích“ 
- party stany, podia a pivní sety jsou  
 venkovní mobiliář, tedy pouze jako dopl- 
 ňující výdaj (do 30% výdajů projektu)
- musí jít o rekonstrukci / obnovu /  
 rozšíření kulturního a spolkového  
 zařízení – tedy maximálně přístavbu.  
 Nelze na novou výstavbu
-  nelze pořídit kotle, vytápění

V době uveřejnění tohoto článku máme 
informaci, že jsou na Ministerstvu země-
dělství připravována nová pravidla pro ža-
datele. Ta by měla být zveřejněna v blízké 
době. Některé informace se tedy mohou 
mírně změnit nebo být upřesněny, dopl-
něny. 
Stávající pravidla najdete na www strán-
kách MZE (Obecné a specifické podmínky 
pro poskytnutí dotace na základě Progra-
mu rozvoje venkova na období 2014–2020 
platné pro rok 2019) - Operace 19.2.1 Pod-
pora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje.  
V těchto pravidlech hledejte zejména 

část „Článek 20 - Základní služby a ob-
nova vesnic ve venkovských oblastech  
f) Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven“.
Pro potenciální zájemce – žadatele – 
uspořádáme nejméně 1 seminář, jehož 
termín ale není vzhledem ke stávající si-
tuaci známý.

Apelujeme tedy na všechny potenciál-
ní žadatele, kteří mají již dnes dotazy, 
či chtějí konzultovat, ať se ozvou pra-
covníků kanceláře MAS nejlépe e-mai-
lovou formou s uvedením kontaktu pro 
telefonickou konzultaci. Hlavními kon-

taktními osobami pro konzultace PRV je 
manažerka programového rámce PRV 
Ing. Hana Zacpálková (tel.: +420 776 586 
522, hana.zacpalkova@regionhana.cz)  
a hlavní manažer MAS Ing. Jaroslav Brzák  
(tel.: +420 605 174 701, jarek.brzak@regi-
onhana.cz).
Takto budeme o vašich záměrech vědět,  
a můžeme je s vámi podrobně konzultovat 
telefonicky, a vaše případné dotazy přená-
šet dále na poskytovatele dotace.

Jaroslav Brzák
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O ČLENSKÝCH OBCÍCH REGIONU HANÁ

První historicky doložená zmínka o obci 
pochází z roku 1297. Luběnice tehdy nále-
žely vladykovi Všeborovi z Náměště a po-
stupně byly v držení ještě několika dalších 
majitelů. Obec byla v rukou drobné šlech-
ty až do roku 1503, kdy se ji její tehdejší 
majitelé rozhodli prodat královskému 
městu Olomouci. Malá část obce však pa-
třila i jezuitům. Po několika staletích, kdy 
měly Luběnice dvě vrchnosti, se v polovi-
ně 19. století stala obec svobodnou a měla 
vlastní samosprávu.  
Název obce se v nejstarších pramenech 
objevoval nejdříve ve tvaru Lubenicz, 
později se setkáme i s podobou Libenice,  
v německých pramenech pak Lubienitz. 
Původ tohoto názvu je odvozen od osob-
ního jména Ĺuben, což lze vyložit jako do-

máckou podobu slova Ĺubomir, Ĺubhost, 
nebo také tvar slovesa lúbiti (milovat, mít 
rád). Luběnice byly tedy vsí lidí Ĺubeno-
vých.
Obec Luběnice má nyní 496 obyvatel. 
Katastrální území o rozloze 275 ha řadí 
Luběnice k menším obcím v rámci Regi-
onu HANÁ. Územím obce protéká říčka 
Zlatá Stružka pramenící pod Velkým Kosí-
řem. Luběnice jsou členem Mikroregionu 
Kosířsko, MAS Regionu HANÁ a Sdružení 
místních samospráv ČR.
Typicky hanácké „Loběnice“ leží v nejú-
rodnější části Hané. Okolí zastavěné čás-
ti obce je proto obklopeno kvalitní ornou 
půdou bez vodních ploch nebo lesů. Do-
minantou návsi je drobná sakrální stavba 
kaple Panny Marie Pomocné z 18. století 

a zrekonstruovaná budova hasičské zbroj-
nice z roku 1912. Na území obce se dále 
nachází několik křížů a soch, které byly  
v posledních letech restaurovány.  
V roce 2013 byl po téměř 20-ti letech ob-
noven provoz jednotřídní mateřské školy 
s kapacitou 25 dětí, a to v nově opravené 
budově původní školky. Mateřská ško-
la využívá ve vzdělávacím procesu prvky 
Montessori pedagogiky. Hlavní důraz ve 
vzdělávání je tak kladen na partnerský 
přístup k dětem, svobodnou volbu práce, 
respektování senzitivních období, věkovou 
heterogenitu a spolupráci. Zájem o umís-
tění dětí do luběnické školky z okolních  
i vzdálenějších obcí je každoročně vyšší, 
než nabízená volná místa. Mimo jiné je pro 
nás i toto dokladem o správném fungová-
ní mateřské školy.
Za obecním úřadem a kulturním domem 
se nachází areál, který může směle kon-
kurovat i větším obcím. Dalo by se říci, že 
tento areál je jakýmsi společensko-kul-
turním centrem obce. Zde se totiž konají 
téměř všechny akce obce a spolků. Areál 
je také „domovem“ hráčů malé kopané, 
sdružených ve spolku SK Luběnice, kteří 
svými výkony již jedenáctou sezonu těší 
luběnické fanoušky tohoto sportu.
Dlouholetou tradici má v obci Sbor dob-
rovolných hasičů založený koncem roku 
1892. Krátce po jeho založení byla z Čech 
pod Kosířem zakoupena moderní převozní 

LUBĚNICE - MALÁ, ALE KLIDNÁ OBEC

Letecký pohled na obec

Kaple
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ruční stříkačka, která poprvé zasahovala 
na území obce hned v březnu následující-
ho roku při požáru mlýna Spálence, jehož 
vznik je datován od roku 1398. Luběničtí 
hasiči aktivně zasahovali či vypomáhali 
u každého požáru v obci i širokém okolí. 
Dnes dobrovolní hasiči zejména pořádají 
společenské akce a vypomáhají při mimo-
řádných událostech.
Mateřská škola, SK Luběnice i SDH 
Luběnice pořádají spolu s obcí každo-
ročně několik kulturních akcí. Z těch 
nejvýznamnějších jde například o stavění  
a kácení máje, společenské plesy, vánoční 
jarmark, hodové oslavy, promítání letního 
kina a řadu dalších.
Poloha obce je vzhledem k poměrně 
dobré a rychlé dostupnosti do Olomouce  
a zároveň i do Prostějova výhodná i pro 
soukromé podnikatele. V jihovýchodní 
části obce se nachází sídlo společnosti 
Screen Servis, která je v současnosti nej-
větším zaměstnavatelem na území obce. 
V sousedním bývalém areálu zeměděl-
ského družstva nedávno došlo ke změ-
nám ve vlastnictví pozemků a lze v brzké 
době očekávat, že zde začnou působit noví 
soukromí podnikatelé a areál tak „ožije“.
Během posledních několika let byly v obci 
realizovány investiční akce, které měly 
poměrně výrazný dopad na kvalitu živo-
ta občanů obce. Za podpory financí z ev-
ropských zdrojů a státního rozpočtu byla 
vybudována nová splašková kanalizace  
a čistírna odpadních vod. Následně mohlo 
dojít k rekonstrukci krajských komunikací 
v intravilánu obce. Byly opraveny místní 
komunikace včetně chodníků, parkova-
cích stání, vysazeny stromové aleje, po-
staveno nové dětské hřiště, rekonstruová-
no veřejné osvětlení téměř v celé obci. Od 
dubna minulého roku obec Luběnice za-
čala provozovat vlastní prodejnu potravin. 
Na následující období jsou připravovány 
projekty na postupnou opravu zbývajících 
místních komunikací a chodníků, zejmé-
na pak na úpravu prostoru návsi. Jednou 
z priorit je také výstavba cyklostezky do 
sousedního Lutína, kterou ale prozatím 
komplikuje neochota některých vlast-
níků pozemků k dohodě. Další záměry 
obce v tomto volebním období se týkají 
především zvelebování prostředí v obci  
a investic do obecních nemovitostí. Dlou-
hodobější záměry a plány obce jsou při-
rozeně závislé na stavu obecní pokladny  
a podmíněné získáním klíčových pozemků 
či budov.
Usilujeme o to, aby si Luběnice i nadále 
zachovaly charakter menší, klidné obce, 
která svým občanům nabídne příjemné 
prostředí pro život.  

Jan Blaho, starosta obce

Hasičská zbrojnice
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Obec Ludmírov se skládá z 5 samostat-
ných částí obce: Dětkovice, Ludmírov, 
Milkov, Ospělov a Ponikev s nadmořskou 
výškou od 441 do 597 m n. m. na ploše  
o rozloze 1503,5 ha a k 1. 1. 2020 má  
536 obyvatel.  Celkem jsou na území Lud-
mírova a místních částí vymezena 4 kata-
strální území. 
Obec Ludmírov se rozkládá severním 
směrem od městečka Konice v oblasti 
přírodního parku Kladecko. Ludmírov se 
nachází v údolí potoka Špraněk jenž obcí 
protéká. Pečetítko vesnice mělo ve zna-
ku tři stromy. Ludmírov náležel nejprve 
k panství bouzovskému (první písemná 
zmínka je z 15. listopadu 1382) a po něko-
lika změnách byl přiřazen k panství kra-
kovskému (od roku 1625), u kterého zůstal 
trvale. V roce 1870 byla postavena školní 
budova (do té doby byl Ludmírov „přiško-
len“ k farní škole v Kladkách. Roku 1912 
byla vystavěna nová dvoutřídní škola. Ve 
středu obce je kaple sv. Anny založená 
roku 1836.
Obec Ponikev leží na potůčku téhož jmé-
na (dnes v průběhu obcí zatrubněný). Ná-
zev vznikl zkomolením slova Punkev, což 
znamená řeku nebo vodu, která pod zemí 
teče nebo se do země skrývá. V pečetít-
ku má radlici a napříč položené krojidlo. 
Poprvé se v historických listinách objevuje 
od roku 1365. V 15. století byla připojena  
k panství laškovskému. V obci byla posta-
vena jednotřídní škola, která dříve nále-
žela k farní škole jesenecké. Teprve roku 
1868 se stala samostatnou. V roce 1899 
byla v obci postavena kaple Růžencové 
Panny Marie.
Obec Dětkovice leží na pláni Kladecko-

-Milkovské v nadmořské výšce asi 530 m 
n. m. Dětkovice byly do roku 1849 samo-
statnou obcí. V současnosti tvoří s Ludmí-
rovem jednu katastrální obec. Jméno je 
odvozeno z osobního Dětek příponou -ov. 
Železné pečetítko vsi mělo v horní polo-
vině uprostřed z půdy vyrostlý smrk, po 
levé straně tesařskou širočinu a úhelník 
a po pravé většího ptáka. První zmínka  
o obci je od roku 1567, kdy patřila k panství 
bouzovskému. První zápisy o spojení obce 
s Ludmírovem se objevují v roce 1591.  
V obci se nachází malá kaplička zasvěce-
ná sv. Václavovi.
Obec Ospělov leží téměř 2 km na severo-
západ od Milkova v prohlubině Ospělov-

ského potůčku, na západě je napojena 
na údolí Věžnice. Jméno bylo odvozeno 
od osobního jména příponou -ov. Poprvé 
se uvádí od roku 1382 při panství bou-
zovském. Pečetítko obce bylo společné 
s obcí Milkov, s níž dříve tvořil Ospělov 
jednu obec. První školní budova zde byla 
postavena v roce 1829. Ve vesnici se na-
chází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny 
Marie.
Obec Milkov leží v dolině sklánějící se od 
severozápadu k jihovýchodu na Kladecko-
-Milkovské pláni. Název obce je utvořen 
od osobního jména Milek příponou -ov. 
Pečetítko měla obec společné s Ospělo-
vem, s nímž dříve tvořila jednu obec – ve 
znaku měla zvíře z bažiny vylézající. Obec 
náležela vždy k panství bouzovskému 
(první zmínky od r. 1382). Od roku 1848 
působil v obci učitel, který učil v soukro-
mých domech. V roce 1863 byla postavena 
školní budova. V místě je kaplička sv. Jana 
Nepomuckého.
V okolí obcí se rozprostírají lesy a nachá-
zí se tu několik přírodních rezervací a to 
rezervace Rudka, Skalky a Průchodnice. 
Ludmírov je vzdálen přibližně 30 km se-
verozápadně od města Prostějov. 
V obci působí čtyři SDH, občanské sdruže-
ní, honební společenstvo a zájmové spol-
ky. Momentálně se v našich obcích nena-
chází mateřská ani základní škola, což je 
jedna z příčin úbytku mladých rodin. 
V průběhu roku 2019 rozhodlo zastupi-
telstvo obce  o podání žádosti o dotace na 
tyto akce: Rekonstrukce kulturního domu 
v Milkově, dostavba a rekonstrukce chod-
níků v Milkově, rekonstrukce kamenného 

LUDMÍROV – SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU

Domov důchodců Ludmírov

Průchodnice
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kříže v Ponikvi, dotace na pokrytí nákladů 
školení členů jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, dotace na lesní Fit park Lud-
mírov, rekonstrukce místní komunikace 
Dětkovice, dotace na dětské hřiště Poni-
kev a dotace na pořízení štěpkovače pro 
kompostárnu. V součtu tyto akce před-
stavují částku 14.600.000,- Kč o kterou je  
v rámci dotačních programů žádáno. 
Mimo tyto podané žádosti probíhají práce 
spojené s vybudováním zdroje pitné vody 
pro místní části Milkov a Dětkovice a pří-
padné dobudování vodovodu v Ospělově. 
Stali bychom se tak nezávislí na vodních 
zdrojích ve správě ZOD Ludmírov. Proza-
tím nedořešeným problémem zůstává na-
kládání s odpadními vodami, jelikož jsou 
místní části rozprostřeny na rozlehlé plo-
še, nelze využít systému centrální splaš-
kové kanalizace. Postupně připravujeme 
alespoň odkanalizování největších znečiš-
ťovatelů.
V obci probíhá spousta tradičních spole-
čensko-kulturních akcí, z nichž většinu 
pořádají místní spoluobčané a spolky.  
K nejvyhlášenějším patří hasičský ples  
v Ludmírově, stavění a kácení máje v Po-
nikvi a Dětkovicích, zábavné odpoledne  
v Milkově, dětkovický bramborák, poseze-
ní pod lipami v Ospělově, Mikulášská na-
dílka v Ludmírově a spousta dalších.
Začátkem letošního roku došlo k histo-
rické události, kdy zastupitelé schválili 
podobu nových obecních symbolů a přik-
lonili se tak k názoru většiny spoluobčanů, 
kteří také dostali možnost se k výběru po-
doby obecního znaku a vlajky vyjádřit.

                           Jan Kuchař, starosta obce



8

LUTÍN – HANÁCKÁ OBEC S PUMPAŘSKOU TRADICÍ
Obec Lutín se skládá ze dvou místních 
částí - Lutín a Třebčín. Nachází se v okre-
se Olomouc v Olomouckém kraji,  je sou-
částí Mikroregionu Kosířsko a členem 
MAS Region HANÁ z.s. Místní část Lutín 
leží v malé sníženině úrodné sprašové 
roviny poblíž říčky Blaty ve vzdálenosti  
9 km jihozápadně od Olomouce. Místní 
část Třebčín se rozprostírá v nížině pod 
Velkým Kosířem 10 km od Olomouce.
První písemná zmínka o obci Lutín se 
nachází v pramenech z roku 1234, o obci 
Třebčín dokonce z roku 1141 (Třebčín se 
stal místní částí obce Lutín v roce 1980). 
Název Lutín je patrně odvozen od osob-

ního jména Luta (toto jméno je pravdě-
podobně odvozeno od slova „lútie“, které 
znamená mladý lipový porost). 
U Třebčína je situace podobná, zde je ná-
zev zřejmě odvozen od osobního jména 
Třebsa nebo Třebša. Rozvoj Obce Lutín je 
dán zejména pumpařskou tradicí, které 
položil základy třebčínský rodák Ludvík 
Sigmund v roce 1868. Díky jemu a jeho 
následovníkům je obec v okolí velmi vý-
znamným sídlem.     
Katastr obce Lutín se skládá ze dvou částí 
a má celkovou rozlohu 820 ha. K 1. 1. 2020 
žije v místní části Lutín  2414 obyvatel,  
v Třebčíně 759 obyvatel. Obec Lutín je díky 
velké průmyslové zóně areálu SIGMA vý-

znamným zaměstnavatelem v regionu. 
Poznávacím znamením obce je rozleh-
lé sídliště z panelových domů směrem  
k Hněvotínu.  Lutín má téměř komplet-
ní občanskou vybavenost: restaurace,  
obchody, uzenářství, cykloprodejny se 
servisem, poštu, prodejnu stavebnin, že-
lezářství, Sigmundovu střední školu stro-
jírenskou, úplnou základní a mateřskou 
školu, ubytování pro seniory, kadeřnictví, 
kosmetiku, cukrárnu atd. V obci je také 
zdravotní středisko s obvodními lékaři, 
pediatrem, zubaři, laboratoří, ale i reha-
bilitacemi nebo ortopedem.
Pro sportovní vyžití je v Lutíně k dispozici 
osvětlené multifunkční hřiště s umělým 
povrchem a atletickým oválem z tartanu. 
Centrem sportu je stadion TJ Sigma Lutín 
s dvěma travnatými hřišti pro kopanou, 
třemi tenisovými kurty, zimním kluzištěm, 

workoutovým hřištěm a tělocvičnou se 
sociálním zázemím, které zahrnuje ne-
jen šatny, ale i saunu, posilovnu a men-
ší kulturní místnost. Sportovní vyžití pro 
občany zajišťují TJ Sigma Lutín (kopaná, 
tenis, stolní tenis, cvičení žen), FBC Lutín 
(florbal), klub JUDO Lutín, SDH Třebčín  
a mladým modelářům se věnují v Klubu 
železničních modelářů. V obou částech 
obce jsou nová dětská hřiště.
O kulturní a společenské dění se v obci 
starají obě kulturní komise rady, Sbor pro 
občanské záležitosti, ale také spolky jako 
SDH Třebčín, TJ Sigma Lutín, Rodinné 
centrum Klásek, S&K Třebčín, SRPŠ při 
ZŠ Lutín, Duha Křišťál, Český svaz žen. 
Již tradiční kulturní akcí se stal Rockový 
festival spojený se slavnostmi piva, v roce 
2020 se 11. července uskuteční již III. roč-
ník. 

Kaple sv Floriana u magaciny
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V obci Lutín se nacházejí dvě nemovité 
kulturní památky s celostátním význa-
mem. První je socha anděla na křižo-
vatce do Třebčína a Slatinic. Jedná se  
o kopii, originál je zapůjčen do Arcidiecé-
zního muzea v Olomouci. Druhou je kaple  
sv. Floriána u bývalého vojenského skla-
diště směrem na Olšany (tzv. magacíny). 
Kaple je zapsanou nemovitou kulturní 
památkou, byla v havarijním stavu a bez-

prostředně hrozil její zánik. V roce 2019 
prošla díky obci Lutín kompletní obnovou. 
Dalšími významnými historickými stavba-
mi jsou kaple Nanebevzetí panny Marie 
v Lutíně a kaple sv. Floriána v Třebčíně. 
Kulturní památkou je také Gruntova vila  
v Lutíně z 30. let 20. století.    
V roce 2019 byla v Lutíně dokončena vý-
znamná investice - stezka pro cyklisty 
a chodce mezi oběma místními částmi. 

Dále byl za pomoci dotací z MAS Region 
HANÁ vybudován zpomalovací ostrůvek 
na krajské silnici do Třebčína. Na podzim 
roku 2019 byla zahájena a stále probí-
há přestavba bývalé ubytovny na moderní 
komunitní dům pro seniory s 22 bytovými 
jednotkami 1+kk. V tomto roce již probíhá 
akce Energetické úspory na objektech ZŠ 
Lutín, kde dojde k výměně oken a dveří, za-
izolování svislých i vodorovných konstrukcí 
pláště celkem čtyř budov a vyměněna bude 
kompletně otopná soustava. Každá kme-
nová třída bude navíc vybavena autonomní 
rekuperační jednotkou pro výměnu vzdu-
chu. Celá akce přijde na 41 mil. Kč, z toho 
15 mil. Kč činí dotace z OPŽP.
V roce 2020 bude ve spolupráci s obcí Slati-
nice realizována také cyklostezka Slatinice 
– Lutín, vysoutěžená cena činí 5,5 mil Kč. 
Dotace ze SFDI tvoří 85 %, o finanční pod-
poru byl požádán rovněž Olomoucký kraj. 
V současnosti probíhají intenzivní jedná-
ní s majiteli pozemků v trase cyklostezky 
Lutín-Hněvotín a s obcí Hněvotín tak, aby 
realizace proběhla do roku 2022.
Na realizaci čeká také nový park v Třebčíně 
nebo nová cvičná kuchyňka pro základní 
školu. Tyto projekty budou rovněž spolufi-
nancovány z prostředků, které rozděluje 
MAS Region HANÁ. Připraven je také pro-
jekt polopodzemních kontejnerů na sídliš-
tě v Lutíně, které nahradí staré nevzhledné 
eurokontejnery. V rámci projektu budou 
rovněž nakoupeny nádoby na papír a plast 
ke každému rodinnému domu. Průběžně 
jsou připravovány projektové dokumenta-
ce pro rekonstrukce místních komunikací, 
-  III. etapa regenerace panelového sídliště, 
ulice Růžová (část  k „rotundě“), ulice Bří-
zová, ulice Kaplická v Třebčíně nebo most 
v Třebčíně „na zákantí“. Projektovou doku-
mentaci má rovněž přestavba staré školy  
v Třebčíně na hasičskou zbrojnici a kulturní 
sál, kde nebyly akceptovány již dvě žádosti  
o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.  V roce 
2020 bude žádost podána znovu. 

Jakub Chrást, starosta obce
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Ano, městečko, i když statut města Ná-
měšť podle zákona o obcích nemá. Ale 
díky králi Janu Lucemburskému 28. čer-
vence 1319, na žádost Milíče III. z Náměš-
tě, ves Náměšť byla povýšena na městeč-
ko trhovní. Toto privilegium jsme oslavili  
v loňském roce, bylo to 700. výročí.
První písemná zmínka o Náměšti je mno-
hem starší. Poprvé se o vsi Náměšť, jako 

majetku kostela sv. Václava v Olomouci, 
zmiňuje listina biskupa Zdíka v roce 1141. 
O obci Biskupství se v této listině píše jako 
o majetku kostela sv. Petra v Olomouci (od 
roku 1949 je Biskupství součástí Náměště 
jako ulice).
K významným rodům, které vlastnili Ná-
měšť, patří např. rod Morkovských ze 
Zástřizl, rod Cerboniů, z Pruskova, rod 

Harrachů a rod Kinských. A právě rod 
Harrachů a rod Kinských zanechal v Ná-
měšti významné stopy. V roce 1726 získal 
náměšťské panství Alois Tomáš Raimund 
hrabě z Harrachu. V roce 1740 dostává 
Náměšť Ferdinand Bonaventura hrabě 
Harrach, který 1. března začal se stavbou 
tzv. Horního zámku (ten je nyní v majetku 
městyse). Za doby Harracha vznikla v Ná-
měšti i textilní manufaktura v tzv. Dolním 
zámku (byla zrušena v roce 1780, dnes je 

tam sladovna a hospoda).
Po smrti F. Bonaventury hraběte z Harra-
chu 30.1.1778 získává panství jeho jediná 
žijící dcera Marie Růžena, která se v roce 
1777 provdala za Josefa hraběte Kinské-
ho. Marie Růžena kněžna Kinská v roce 
1792 přidělila zdarma půdu bezzemkům. 
Vznikla tak obec zvaná Familienhof, Neu-
hof – dnes ulice Nové Dvory (místní název 

Famka). Hrabata Kinští postavili na hřbi-
tově rodinnou hrobku. V hrobce jsou rakve 
sedmi členů hraběcí rodiny.
Evžen II. hrabě Kinský (zemřel bezdětný 
ve Vídni v roce 1939 a jím vymřela ná-
měšťská větev hrabat Kinských) prodal 
Náměšť  (zámek, velkostatek) Františku 
Ottahalovi.
Protože v roce 1931 provdal svou dceru za 
barona von Eichhoff, získal zámek v roce 
1945 přídělovou listinou místní národní 

NÁMĚŠŤ NA HANÉ 
MĚSTEČKO S BOHATOU MINULOSTÍ I SOUČASNOSTÍ

Socha Panny Marie Immaculaty

Zámek

Hrobka rodu Kinských
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výbor (12. dekret prezidenta Beneše). Ne-
došlo však k zápisu do katastru a tak zá-
mek „spravoval“ stát. Na základě zákona 
však 1.7.2000 získal zámek městys.
Zámek (Horní zámek) v majetku městy-
se je kulturní památkou, stejně tak i tzv. 
Dolní zámek, kaple Nejsvětější Trojice 
poblíž zámku, hrobka Kinských na hřbi-
tově, socha Panny Marie Immaculaty na 
náměstí, socha sv. Jana Nepomuckého  
u mostu přes Šumici. Vedle těchto kultur-
ních památek má Náměšť i mnoho pamá-
tek místního významu. Největší z nich je 
kostel sv. Kunhuty na náměstí. K místním 
památkách patří i boží muka, kříže na 
hřbitově. V katastru Náměště se i roz-
kládá přírodní rezervace Terezské  údolí 
s množstvím vzácných rostlin a živočichů. 
Z novodobé historie Náměště stojí za 
zmínku připomenout návštěvu 2 prezi-
dentů – T. G. Masaryka v roce 1929 a Vác-
lava Klause v roce 2010.
Jaká je Náměšť v současnosti? Má veške-
rou infrastrukturu,   je vybudována kanali-
zace, ve většině obce je plynofikace, vodo-
vod. Velkým problémem však jsou místní 
komunikace, které jsou ve špatném stavu.
Během posledních let městys investoval 
téměř 100 mil. do rozvoje školství. V Ná-
měšti jsou 2 budovy ZŠ – jedna budova je  
I. stupeň, tam se do půdních prostor vesta-
věly 2 kmenové třídy, v zahradě této školy 
se vybudovala venkovní enviromentální 
učebna, letos se bude stavět malá učeb-
na pro polytechnickou výchovu. Zásadní 
přestavbu prodělal II. stupeň ZŠ (více viz 
samostatný článek v tomto zpravodaji), 
byla zateplena MŠ. Ve všech školních bu-
dovách byly vyměněny plynové kotle, které 
byly na hranici životnosti.
U budovy II. stupně ZŠ byl vybudován 

sportovní areál. Městys pomáhal T. J.  
Sokol se zpracováním projektové doku-

mentace, platil i větší část podílu nad rá-
mec dotace z MŠMT ČR. Provozovatelem 
hřiště však je T. J. Sokol Náměšť na Hané.
Městys podporuje z rozpočtu městyse 
místní spolky – hasiče, fotbalisty, diva-
delní spolek, myslivce, jezdecký spolek, 
spolek zaměřující se na životní prostředí, 
klub seniorů, sokol a vzpěrače.  Význam-
nou neziskovou organizací je RC Pohádka, 
které se stará o rodiče s dětmi, pořádá pro 
ně různé aktivity – Pohádkový slet čaro-
dějnic, Uspávání broučků, jarní a podzim-
ní bazárek. 
Městys zakoupil v loňském roce dům na 
náměstí, kde budou mít, v rámci komunit-
ního centra, všechny spolky své zázemí.
V Náměšti žilo k 1. 1. 2019 2044 obyvatel 
a počet obyvatel neustále narůstá. Prá-
vě narůstající počet obyvatel je důkazem 
toho, že Náměšť je dobrým místem pro 
život (více o Náměšti na www.namestna-
hane.cz)

Marta Husičková, starostka obce

Terezské údolí

Sbor Šumica
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Ochoz je malá vesnice poblíž Konice. Prv-
ní písemná zmínka o obci je z roku 1351 
a její průměrná nadmořská výška je 450 
m n. m. Obec od roku 1849 tvoří vlastní 
vesnice a přičleněná část Střelná – bývalý 
panský dvůr patřící ke konickému panství, 
který byl v roce 1875 rozparcelován na 
samostatnou vesnici Střelná. Statistické 
údaje říkají, že výměra obce činí 330 ha, 
počet obyvatel se v posledních dvaceti le-
tech pohybuje stabilně kolem 195 (v roce 
1869 to však bylo 311 a např. v 60 letech 
20. století cca 220).
Ochoz od svého vzniku patřila pod pan-
ství v blízkém okolí – jistý čas konickému, 
krátce laškovskému, dále jesenskému,  
a poté přešla do vlastnictví premonst-
rátského kláštera v Brně Zábrdovicích 
rozhodnutím majitelky panství v Jesenci 
– Zuzany Kateřiny Liborie ze Zástřizl. Tato 
kněžna na poděkování za pomoc v nemo-
ci vystavěla v Jesenci kostel zasvěcený  
sv. Liborovi a celý majetek odkázala uvede-

nému klášteru. Možná v souvislosti s tím 
je na rozcestí u cesty zvané „napoleonka“ 
nad obcí směrem ke Konici malá kaplička 
zasvěcená sv. Liborovi. Podle pověsti  ji vy-
stavěli místní lidé na památku obětí kru-
tosti švédských vojáků, kteří krajem táhli 
na konci třicetileté války a poblíž rozces-
tí přepadli  pracující na poli - hospodáře  
z Ochoze a jeho syna s nevěstou a zabili je. 
Stavba kapličky (původně boží muka dle 
historických pramenů z roku 1669) byla 
do dnešní podoby přestavěna v roce 1910 
a v loňském roce zrenovována. 
Z historie je dobré zmínit výstavbu obecní 
školy, o které bylo rozhodnuto v roce 1873 
a 12. listopadu 1874 byla v nové budově 
zahájena výuka, která probíhala do roku 
1976. Budova v dnešní době po opravách 
interiérů, střechy a výměně oken a dveří 
slouží občanům jako kulturní dům a obec-
ní knihovna. V roce 1884 byla na návsi 
postavena kaple zasvěcená sv. Václavu.  
V roce 1887 byl v obci zřízen sbor dobro-

volných hasičů, jehož činnost trvá nepře-
tržitě až do současnosti. Zásahová Jed-
notka SDH Ochoz je zařazena v kategorii 
JPO V s působností především v katastru 
obce a členové SDH se aktivně účastní 
dění v obci - patří jim díky za spolupořá-
dání kulturních akcí.
Současný znak obce navrhl heraldik Miro-
slav J. V. Pavlů. Ve znaku obce je Ochoz 
prezentován symbolem zvonu s obilným 
klasem na plášti s knížecí čepicí na vr-
cholu místo závěsu (připomínka kaple 
zasvěcené sv. Václavu a jejího starobylého 
zvonu). Ve znaku je také využito erbu ko-
nického panstva ze Švábenic – odstředivé 
střely (připomínají přičlenění obce Střel-
ná). Modrá barva ve znaku symbolizuje 
potok Pilávku s mlýnem a pramen Ochoz-
ské kyselky, zelená představuje zeměděl-
skou činnost a lesy v okolí.
Významnou a hojně navštěvovanou čás-
tí obce je Ochozská kyselka – lokalita na 
hranicích s Rakůvkou a Rakovou u Konice, 
kde pod svahem na pravém břehu říčky 
Pilávky byly kolem roku 1900 upraveny 
vývěry minerální vody.  V místě byla po-
stavena hospoda a tančírna a pamětníci 
vzpomínají na hojně navštěvované ne-
dělní odpolední zábavy. Postupem času 
budovy zanikly a z iniciativy obce Ochoz 
byly odstraněny i budovy zchátralého pi-
onýrského tábora. Budovy bývalého mlýna 
současní majitelé opravují se záměrem 
poskytování služeb návštěvníkům a tu-
ristům. Také obec na svých pozemcích  
v lokalitě připravuje umístění prvků, které 
budou moci návštěvníci využívat. V sou-
časnosti je „kyselka“ k načerpání ve stu-
dánce s pumpičkou u dřevěného altánku. 
Celé údolí Pilávky láká k vycházkám a kdo 
u nás ještě nebyl, je vítán.
Při vyslovení názvu obce Ochoz se mno-
hým vybaví kulturní akce pořádané členy 
SDH – oslavy výročí, kácení máje, taneční 
zábavy, dětské dny... Na části akcí se po-

OCHOZ – KLIDNÁ OBEC S BUDOUCNOSTÍ

hody z věže

Pohled z balonu
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dílí také kulturní komise obce a již něko-
lik let pořádá malý obecní ples v místním 
kulturním domě.
Velkou akcí, která v loňském roce proběh-
la již podesáté, jsou Svatováclavské vep-
řové hody, které pořádá EQUES-TEMPUS 
– skupina historických aktivit. Na návsi 
členové skupiny rozloží historické ležení  
s ukázkou středověkých řemesel, probí-
hají ukázky středověkých soubojů s růz-
nými zbraněmi. Návštěvníci mohou vzdát 
čest sv. Václavu na mši svaté sloužené na 
návsi u jemu zasvěcené kaple. Mnozí rádi 
vystojí frontu na speciality z vepřového 
masa nebo jiné chutné pokrmy. Děti ne-
dají odpočinout skákacím hradům a dal-
ším atrakcím pro ně připraveným. Den 
bývá zakončený taneční zábavou.
Všechny výše uvedené akce probíhají na 
návsi, čímž se dostávám k tomu, co obci 
chybí. Při přípravě strategického doku-
mentu – Programu rozvoje obce Ochoz 
častokrát padla zmínka o potřebě vybu-
dování areálu s venkovským hřiště na fot-
bal a hry i pro cvičení hasičů v požárním 

sportu, jehož součástí by byla budova zá-
zemí se sociálním zařízením a přístřešek 
s parketem pro pořádání kulturních akcí. 
V minulosti obec hřiště měla – na více 
místech, ale problémem bylo, že neleželo 
na pozemcích ve vlastnictví obce. Vedení 
obce v této věci podniká postupné kroky 
a především pro uvedený areál po KoPÚ 
získalo dostatečně velký pozemek přilé-
hající k zastavěné části obce. V dohled-
né době bude ukončeno stavební řízení  
a poté snad bude postupně výstavba are-
álu probíhat (podle finančních možností 
– žádosti o dotační podporu připravujeme 
a podáváme, je otázkou, na co malá obec 
dosáhne...).
Další věcí, která může obec v budouc-
nosti tížit, je nevyřešená problematika 
odpadních vod z domácností. Ze státní 
správy přicházejí informace, že dojde  
k zpřísňování a kontrolám. Co na tom, 
že máme splaškovou kanalizaci vypro-
jektovánu, získali jsme stavební povolení  
a podali žádost o dotaci? Dokážeme za-
jistit spoluúčast obce cca 20 mil. Kč? Jak 

máme skousnout fakt, že větší sídla do-
sáhla na dotaci 80 – 90 % a my cca 63%? 
Při současných cenách stavebních prací?  
A z čeho zaplatíme opravy chodníků a ko-
munikací, které nejsou uznatelnými ná-
klady? Přesto se snažíme...
Potěšující je u nás zájem občanů o dění  
v obci. Díky tomu, že jsou u nás mladé 
rodiny, nedochází k úbytku počtu obyva-
tel. Kolem roku 2010 byla vyčleněna lo-
kalita k výstavbě nových domů s počtem  
cca 14 parcel na obecních i soukromých 
pozemcích a v současnosti jsou již v pod-
statě všechny zadány. I proto si myslím, 
že je třeba připravovat vylepšování infra-
struktury – i na malé obci chtějí mít lidé 
odpovídající vybavení.

Martin Bílý, starosta obce

Kaplička sv. Libora

Ochozská kyselka

OÚ a zbrojnice
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Obec Olbramice leží, v okrese Olomouc, 
17 kilometrů jihozápadně od města  
Litovel, nedaleko Náměšťě na Hané. První 
zmínky o obci pocházejí z roku 1368. Osa-
da nese jméno po svém zakladateli Olbra-
movi z Lúčan, který byl bratrem Ondřeje 
Kavky, kanovníka a strážce olomouckého 
kostela. Léta byla majetkem olomoucké 
kapituly a pak přešla pod chudobínské 
panství. Je to zemědělská víska a tradici 
zde má také lámání kamene. 
Na severním kraji obce najdeme sloup se 
sochou sv. Jana Nepomuckého a s relié-
fem sv. Floriána, což je lidová kamenická 
práce z poloviny  19. století. Stojí tu též 
kaplička z roku 1777 a na návsi kříž s re-
liéfem Panny Marie Bolestné a korpusem 
Ukřižovaného Krista. Kříž pochází z roku 
1821.

Téměř celé minulé století patřily Olbrami-
ce k obci Náměšť na Hané, která spravo-
vala veškeré záležitosti.  Teprve v 90. le-
tech, po prvních komunálních volbách, se 
obec osamostatnila. 
V současnosti eviduje obec Olbramice 224 
obyvatel s trvalým pobytem a 83 popis-
ných čísel. (k 31. 12. 2019). Zastupitelstvo 
obce má celkem pět členů, kteří jsou ve 
své funkci neuvolnění. Zastupitelstvo zří-
dilo ze zákona výbor kontrolní a finanční. 
Obecní úřad v Olbramicích zaměstnává tři 
osoby, které zajišťují řádný chod úřadu. 
Úřad vykonává působnost I. stupně pro 
výkon přenesené působnosti. Do její čin-
nosti tedy spadají především záležitosti 
samosprávného charakteru. Činnost pře-
nesenou vykonává pro obec Úřad městyse 
v Náměšti na Hané, která je v postavení 

pověřené obce.  Konkrétně spravuje ma-
triku do roku 1950. Stavební úřad pro Ol-
bramice nadále vykonává stavební úřad 
Náměšť na Hané. Matriku od roku 1950 
spravuje Obecní úřad v Cholině Působ-
nost III. stupně vykonává pro naši obec 
Městský úřad Litovel, jako pověřený úřad. 
Obec je členem mikroregionu Litovelsko, 
Vodovodu Pomoraví a SMS ČR.
V současné době je v procesu výstavba 
nové kanalizace a čističky odpadních vod.

Robert Prucek, 
starosta obce

OLBRAMICE - OBEC UPROSTŘED POLÍ A LESŮ

Letecký pohled na obec
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Obec Skřípov leží na severozápadním cípu 
Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 
586 m. n. m.,  na svazích hluboké prolá-
kliny, kterou protéká pravostranný přítok 
Olše. Původně německá osada Wachtel 
měla na přelomu století přibližně 2000 
obyvatel a byla největší na okrese. První 
zmínky o obci jsou z poloviny 16. století. 
Rozkládá se na rozloze 1106 ha. 

Skřípov se nachází v severozápadním cípu 
Drahanské vrchoviny v okresu Prostějov. 
Leží v nadmořské výšce 586 metrů na 
svazích hlubokého údolí, kterým protéká 
potok, pravostranný přítok řeky Olšany.
Milovníkům kulturních památek může 
obec nabídnout doménu Skřípova - kostel 
Nanebevstoupení Páně, který byl zasvě-
cen Nanebevstoupení páně v roce 1792,  
a soubor čtyř kaplí, z nichž je největší 
kaplička Panny Marie, a dvou kamenných 
křížů. Celý soubor byl zapsán v roce 2004 
do seznamu kulturních památek České 
republiky.

V obci Skřípov se postupně od roku 2002 
začaly budovat inženýrské sítě včet-
ně kanalizace a čističky odpadních vod. 
Obec Skřípov má všechny inženýrské 
sítě, opraveny páteřní místní komunikace  
a postupně se připravují projekty na 
opravu posledních místních komunikací. 
V roce 2002 byly schváleny pozemkové 
úpravy a postupně do roku 2020 byly re-
alizované společné zařízení. V současné 
době připravujeme předposlední etapu 
pozemkových úprav a to zadržení vody  
v krajině směrem k městu Konici na Otín-
ském potoce. 

V roce 2020 jsme podaly žádosti do POV 
a to na vybavení PJO, 1. změnu ÚP v obci 
Skřípov zkráceným postupem a vypraco-
vání projektu na zadržení vody v obci Skří-
pov a to revitalizací Skřípovského potoka 
do vtoku Olšany.

Největším projektem na následující rok či 
roky je oprava půdní vestavby v č. p. 354 
a 355 a dále výstavba čtyř bytů nad pro-
dejnou potravin. Výčet akcí by byl určitě na 
další články a stránky. 

Miroslav Kadlec, starosta

SKŘÍPOV – OBEC V DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Děti sází lípu

Kostel Nanebevstoupení Páně
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DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

MAS Region Haná připravuje vyhlášení pravděpodobně posledních výzev z IROP v tomto programovacím období. Vzhledem k této sku-
tečnosti jsme udělali mezi žadateli v Regionu Haná průzkum a formou žádosti o změnu finančního plánu CLLD budou zbývající peníze 
v jednotlivých oblastech podpory přesunuty tak, aby byl co nejvíce pokryt zájem žadatelů o konkrétní oblasti.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZEV BUDE DLE PŘEDPOKLADU KE KONCI DUBNA 2020 A TERMÍN UKONČENÍ  
ŽÁDOSTÍ NA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA 2020.
Vzhledem k aktuální situaci v době odeslání tohoto čísla do tisku však avizujeme, že plánované termíny se mohou posunout. Sledujte 
naše www stránky. Pro žadatele bude uspořádán informační seminář, jakmile to bude aktuální.

Níže jsou uvedeny předpokládané alokace připravovaných výzev a stručné zaměření.

alokace výzvy MAS (CZV) minimální výše CZV 
(celkových způsobilých výdajů) na projekt maximální výše CZV na projekt

3 300 000 Kč 50 000 Kč 1 000 000 Kč

alokace výzvy MAS (CZV) minimální výše CZV 
(celkových způsobilých výdajů) na projekt maximální výše CZV na projekt

4 727 310,24 Kč 50 000 Kč 600 000 Kč

alokace výzvy MAS (CZV) minimální výše CZV 
(celkových způsobilých výdajů) na projekt maximální výše CZV na projekt

1 130 000 Kč 50 000 Kč 1 130 000 Kč

výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol      

výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy     

výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra   

Typy podporovaných projektů: 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické  
a řemeslné obory).
Upozornění: projektové záměry musí být vedeny ve Strategickém rámci projektu Venkovské školy  Regionu Haná společně - MAP 
II nebo v Strategickém rámci projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov

Typy podporovaných projektů:
Modernizace a výstavba komunikací pro pěší, které jsou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- zvyšování bezpečnosti dopravy 
- zlepšení bezpečnosti chodců v sídlech - zlepšení dostupnosti a bezbariérový přístup zastávek hromadné dopravy

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 centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, 
kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

BLÍŽÍ SE POSLEDNÍ VÝZVY Z IROP – DUBEN/KVĚTEN 2020 
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ODPOČÍVADLO PRO MÍSTNÍ I TURISTY
V rámci Programu rozvoje venkova měly obce možnost v roce 2018 a 2019 žádat na tzv. Neproduktivní investice v lesích. Podpora  
v rámci tohoto článku zahrnovala investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využíva-
jících společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů 
závislých na zemědělství a lesnictví. Podpora byla poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Podmínkou bylo, že Projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) 
s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000; C, a také, že PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou 
zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C. 
Jednou z obcí, která tuto žádost podala, byla obec Hvozd. Jedná se o lesní pozemek na křižovatce silnic do Hvozdu, Milkova a Vojtěcho-
va, který je veden jako bezlesí. Na  dohled odtud cca 50 m je obecní rybník a především rekonstruovaný vodní mlýn, který zatím není 
přístupný. Tato oblast je velmi navštěvovaná turisty, především cyklisty. Nedaleko je přírodní útvar Průchodnice, hned vedle přírodní 
památka Taramka, 1 km Vojtěchov s vyhlášenou indiánskou hospodou U posledního Mohykána, dále pak Zkamenělý zámek a okolo 
projíždějí také návštěvníci Javoříčských jeskyní a hradu Bouzov. Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu byly 200 334 Kč.

Hana Zacpálková

alokace výzvy MAS (CZV) minimální výše CZV 
(celkových způsobilých výdajů) na projekt maximální výše CZV na projekt

800 000 Kč 50 000 Kč 800 000 Kč

výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociálních služeb                                                                            

Typy podporovaných projektů: 
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Sledujte www.regionhana.cz, kde budou uvedeny vyhlášené výzvy a další aktuální informace. 
Podrobné informace pro každou oblast jsou uvedeny v příslušných aktuálních 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.

Ludmila Navrátilová, projektová manažerka IROP

alokace výzvy MAS (CZV) minimální výše CZV 
(celkových způsobilých výdajů) na projekt maximální výše CZV na projekt

2 250 000 Kč 50 000 Kč 700 000 Kč

výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání     

Typy podporovaných projektů: 
Stavební úpravy a modernizace infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně pořízení vybavení budov 
a učeben. Hlavní zaměření projektů musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní 
vzdělávání v území. Klíčovými kompetencemi jsou: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi. 
Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání. 
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V PROGRAMOVÉM RÁMCI OPŽP 
BUDOU REALIZOVÁNY 3 PROJEKTY

Na počátku ledna skončily na MAS Region 
HANÁ 2 výzvy na podporu projektů z pro-
gramového rámce Operačního programu 
životní prostředí. Do výzev se přihlásily 
celkem 3 projekty.

Do výzvy č. 3 
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sí-
delní zeleně 2, byly podány 2 projekty:
 Regenerace veřejné zeleně v obci Bílsko,  

 žadatele Obec Bílsko 
 Obecní park u cukrovaru, žadatele obec  

 Čelechovice na Hané

Do výzvy č. 4 
- Realizace ÚSES 2, byl podán 1 projekt:
 Interakční prvky pro krajinu obce Ochoz,  

 žadatele obec Ochoz Regenerace veřejné zeleně v obci Bílsko, 
s celkovými způsobilými výdaji ve výši  
599 277 Kč, se zabývá revitalizací dvou 
stávajících ploch v obci Bílsko: 
1) okolí Domova se zvláštním režimem 
(DZR)
2) Posezení (plocha na konci obce smět 
Loučka)
Navržené úpravy mají za cíl podpořit při-
rozené funkce krajiny. V lokalitách budou 
vysázeny nové stromy a keře, zbudována 
mlatová pěšina a umístěn jednoduchý 
mobiliář. Veškerá navrhovaná
opatření jsou směřována ke zlepšení sta-
vu přírody v dané oblasti.

Obecní park u cukrovaru, s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 787 841 Kč, se 
zabývá přeměnou části plochy po demolici 
cukrovaru na obecní park. Plocha je do-
sti specifická vzhledem ke své minulosti  
i stávajícímu stavu. Je zde třeba najít sho-
du mezi původní industriální plochou (ze 
které na ploše zůstaly rozvaliny) a zámě-
rem na vytvoření obecního parku.
Vzhledem k tomu, že v obci chybí náves 
či veřejné prostranství, má tento park po-

tenciál stát se vyhledávaným místem pro 
konání kulturních akcí i pro odpočinek, 
ale i místem zlepšujícím ekologii sídla.

Projekt Interakční prvky pro krajinu obce 
Ochoz, žadatele obec Ochoz, s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 787 841 Kč, se 
zabývá realizací dvou interakčních prvků, 
navržených v rámci schválených Kom-
plexních pozemkových úprav na katastru 
obce Ochoz (u Konice). Základem je jed-
nostranná alej ovocných stromů, doplně-
ná o autochtonní dřeviny. Alej je založena 
do zatravněného pásu - druhově bohatým 
krajinným trávníkem.

Projekty byly hodnoceny výběrovou komi-
sí MAS Region HANÁ, a všechny 3 dopo-
ručeny k podpoře. Projekty nyní projdou 
hodnocením Státního fondu životního pro-
středí, a předpokládáme jejich realizaci 
na podzim 2020 nebo v jarním termínu 
následujícího roku. 

Jaroslav Brzák
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TÁBORY NA HANÉ
Příměstské tábory – Region Haná _ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956

Příměstské tábory s Pohádkou _ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010784

Spousta rodičů již plánuje léto 2020 pro své děti.  Můžeme Vám s radostí oznámit, že jsou na našem území schválené dva projekty 
z Operačního programu zaměstnanost (dále jen OPZ) na příměstské tábory na dobu tří let, určené pro děti ve věku od 5 – do 15 let. 
Zahájení realizace táborů je od 1. 3. 2020 a poběží až do roku 2022, a to ve spolupráci s Regionem HANÁ, z.s. a Rodinným centrem 
Pohádka, z.s..
Jedná se o tábory zaměřené na podporu zaměstnanosti a určené především pro děti pracujících rodičů, nebo rodiče, kteří jsou aktiv-
ními účastníky na trhu práce – to je jedna z dotačních podmínek OPZ.  

Termín realizace Místo realizace a obsah tábora Kontaktní osoba Telefon Email

15. 6. – 19. 6. 2020 Lutín 
Příměstský sportovní tábor Petr Zdřálek 608 178 654 zdralekp@gmail.com

13. 7. – 17. 7. 2020 Ludéřov Barokní sýpka Tajemství staré 
sýpky Petra Koppová 603 868 786 Koppova.petra@seznam.cz

13. 7. - 17. 7. 2020 Pěnčín sport. areál 
Za dobrodružstvím do přírody Marta Popelářová 776 211 601 tabor.pencin@seznam.cz

13. 7. - 17. 7. 2020 Suchdol
Indiánské léto – starší děti + mladší děti Lenka Milarová 721 390 719 mssuchdol@seznam.cz

20. 7. – 24. 7. 2020 Náměšť na Hané - KC 
Výtvarný tábor Matěj Perníčka 724 257 003 pernickamatej@seznam.cz

27. 7. – 31. 7. 2020 Konice 
Hvězdné války – dobro a zlo Markéta Klíčová 739 246 019 charita.srdicko@centrum.cz

3. 8.  –    7. 8. 2020 Konice 
Mickeyho klubík Markéta Klíčová 739 246 019 charita.srdicko@centrum.cz

3. 8. –     7. 8. 2020 Těšetice 
Letní příměstský tábor s kostkami LEGO Martina Rozsypalová 605 906 866 m.rozsypalova@bricks4kidz.com

10. 8. -14. 8. 2020 Těšetice 
Letní příměstský tábor s kostkami LEGO Martina Rozsypalová 605 906 866 m.rozsypalova@bricks4kidz.com

17. 8. - 21. 8. 2020 Těšetice 
Letní příměstský tábor s kostkami LEGO Martina Rozsypalová 605 906 866 m.rozsypalova@bricks4kidz.com

17. 8. - 21. 8. 2020 Konice 
Cesta kolem světa s Willim Fogem Markéta Klíčová 739 246 019 charita.srdicko@centrum.cz

24. 8. – 28. 8. 2020 Těšetice 
Letní příměstský tábor s kostkami LEGO Martina Rozsypalová 605 906 866 m.rozsypalova@bricks4kidz.com

24. 8. – 28. 8. 2020 Čelechovice na Hané 
SDH Studenec – Indiánské léto Marta Nevrlá 605 543 051 info@qitko-hobby.cz

24. 8. – 28. 8. 2020 Lutín 
Příměstský sportovní tábor Petr Zdřálek 608 178 654 zdralekp@gmail.com

Za Region HANÁ , z.s.
proběhne v tomto roce (2020) celkem 15 - 17 různorodě zaměřených příměstských táborů. 
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Informační schůzky pro vedoucí a instruktory táborů proběhli během měsíce února, kde se tvořil harmonogram táborů, jejich názvy, 
zaměření a termíny, nákup pomůcek, výtvarný a kreativní materiál a obsazenost instruktorů.

Za všechny tábory bude pro rodiče určená zvýhodněná jednotná cena a to 950,-Kč. Tato jednotná cena pokryje náklady na celodenní 
stravu dítěte, dopravu na výlety a vstupné, které jsou v našem projektu nezpůsobilými výdaji, a je nutné, aby je hradili rodiče sami. Díky 
zvýhodněné ceně tak máte mimořádnou šanci své děti umístit i na více místech nebo více turnusech v jednom místě realizace. Provoz 
příměstských táborů bude zajištěn v časovém rozmezí cca 8–9 hodin denně.  

Nejpozději během měsíce dubna 2020 budou na různých místech vyvěšené i plakáty těchto táborů, informace budou zveřejněny na 
www.regionhana.cz a www.mcpohadka.estranky.cz, kde najdete veškeré informace pro včasné přihlášení a informace k vyplňování 
všech dokumentů s tím spojených. Další informace a termíny všech táborů v obcích Regionu HANÁ, zaměření jednotlivých táborů  
i s případným kontaktem na vedoucího táborů budou zveřejněné také v dalším čísle novin.

Tímto se na všechny Vaše děti těší manažerka projektu Iveta Botková a koordinátorka Jana Dostálková Baciak. Bližší informace rádi 
zodpovíme emailem na adrese taborynahane@seznam.cz.

Jana Dostálková Baciak

Termín realizace Místo realizace a obsah tábora Kontaktní osoba Telefon Email

13. 7. - 17. 7. 2020 Slatinice - fara
Po stopách našich předků Veronika Chorá 604 842 724 veronika.chora@seznam.cz

13. 7. - 17. 7. 2020 Náměšť n. Hané - KC
Vzhůru na palubu Ivana Bubeníková 725 308 201 taborpohadka@centrum.cz

20. 7. – 24. 7. 2020 Náměšť n. Hané
Jezdecký tábor - Ponygang Bohdana Kvíčalová 777 938 131 b.kvicalova@seznam.cz

27. 7. – 31. 7. 2020 Náměšť n. Hané - KC
Máme rádi Náměšť a Pohádky Radka Lakomá 608 556 060 radka.lakoma@gmail.com

27. 7. – 31. 7. 2020 Slatinice – obecní úřad
Kreativní svět Hana Sigmundová 775 749 939 hanka.sigmundova@volny.cz

3. 8. –   7. 8. 2020 Náměšť n. Hané
AJ – mladší děti + AJ – starší děti Petra Zajíčková 777 143 250 Petra7974@seznam.cz

3. 8. –   7. 8. 2020 Slatinice - fara
Cestičkami lesních skřítků Jana Francová 776 035 071 jafranc@seznam.cz

10. 8. – 14. 8. 2020 Náměšť n. Hané - KC
Tajemství pohádek Ivana Bubeníková 725 308 201 taborpohadka@centrum.cz

10. 8. – 14. 8. 2020 Loučany  ZŠ -družina
Cesta kolem světa Zuzana Botková 725 735 443 80zuz@seznam.cz

Za Rodinné centrum Pohádka . z.s.
proběhne v tomto roce (2020) celkem 9 různorodě zaměřených příměstských táborů. 

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
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REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Pracovní skupina Rovné příležitosti při-
pravila 17. 3. 2020 v ZŠ a MŠ Slatinice  
a 24. 3. 2020 v komunitním centru  Konice 
workshop pro rodiče „Máme doma prvňá-
ka“ s Mgr. Ivanou Duškovou z PPP Pros-
tějov. Společně s rodiči, učiteli mateřské 
školy a učiteli prvního stupně si řekli,  co 
by mělo umět dítě při zápisu do 1. třídy 
základní školy, při nástupu do školy (slov-
ní zásoba, řečové vady, soustředění, mo-
torika, vpravo, vlevo, základní hygienické 
návyky, základy slušného chování, barvy, 
možnosti přípravy na čtení a psaní…)

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost 
pracuje na nákupu knih do mateřských 
škol v rámci programu „Bez čtení není vě-
dění“ - Noc s Andersenem, každá  MŠ si 
mohla vybrat knihy za 2 400 korun, které se 
využijí v mateřské škole (čtenářská pregra-
motnost). Během března a dubna budou 
knihy rozvezeny do MŠ.
Pracovní skupina připravuje na červen 
workshop s panem Miroslavem Ondrou 
(hercem, dramaturgem, autorem her, uči-
telem muzikálového herectví na JAMU, 
zpěvákem a akordeonistou věhlasné klez-
merové kapely Létající rabín, dále spolu-
pracuje s BuranTeatr, Slezským divadlem 
Opava, Městským divadlem Brno, Morav-
ským divadlem Olomouc, Městským di-
vadle Zlín, SemTamFór) „Jak se dělá di-
vadlo“. Měly by proběhnout 2 workshopy 
– jeden v ZŠ Horní Śtěpánov, kam přijedou 
žáci 2. třídy ze ZŠ Brodek u Konice.  Druhý 
pak pro žáky v ZŠ Náměšť na Hané.

Očebnica hanáčtiny bude distribuována do 
škol v průběhu měsíce března.

Pracovní skupina Mateřské školy zrealizo-
vala dne 23. 1. 2020 implementační aktivitu 
„Od krmelce ke krmelci“. Zúčastnily se jí 
MŠ Horní Štěpánov, Lipová a Suchdol. Jed-
nalo se o ekovycházku do lesů v okolí Hor-
ního Štěpánova. Hlavním cílem bylo rozví-
jení kompetencí dětí v oblasti problematiky 
lesní zvěře. Děti se učily rozeznávat vy-
cpaná zvířata či identifikovat lesní zvěř dle 
stop. Získaly také informace o možnostech 
pomoci lesní zvěři v období velkých mrazů 
a na konci procházky nasypaly vhodnou po-
travu do krmelce.

Pracovní skupina Rozvoj kulturního po-
vědomí dětí a vztahu k místu uzavřela re-
gionální soutěž s názvem „Otevřete brány 
minulosti“, o které jste byli informováni 
v předchozích vydáních. Momentálně se 
chystá vyhlášení vítězů a předání hodnot-
ných cen včetně diplomů a účastnických 
listů pro každého soutěžícího. Další ak-
tivitou pracovní skupiny je příprava diva-
delního představení. Děti ze základní školy 
Senice na Hané a Náměště na Hané pilně 
nacvičují a připravují své kostýmy a kulisy. 

V rámci pracovní skupiny Polytechnické 
vzdělávání stále probíhají pod vedením 
Mgr. Ladislava Havelky workshopy, kde se 
žáci učí sestavit jednoduchý el. obvod - bli-
kač. V rámci následujícího období chystá 
pracovní skupina organizaci workshopů 
pro učitele i žáky se zaměřením na kapesní 

počítače micro:bit. Dále proběhne soutěž  
v sestavování stavebnice Merkur. Tato sou-
těž je naplánována ke konci školního roku 
2019/2020.

Pracovní skupina EVVO se zabývá momen-
tálně korespondenční soutěží “Víš, kde 
žiješ?”. Soutěž probíhá ve třech kolech  
v rozmezí únor - duben 2020. V březnu je 
naplánováno setkání učitelů přírodověd-
ných předmětu “Setkání učitelů geologie”. 
Setkání povede RNDr. Tomáš Lehotský,-
Ph.D., který je odborným asistentem na 
PřF UPOL.

Za Realizační tým 
Hana Zacpálková, hlavní manažerka
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Projekt MAP II se právě nachází v polovině 
své realizace a implementace plánova-
ných aktivit projektu je v plném proudu.

PS (pracovní skupina) pro rozvoj čtenář-
ské gramotnosti 
(patron: Ing. Miroslava Zapletalová)
V prvním čtvrtletí roku 2020 obdržela kaž-
dá základní škola v území projektu celkem 
10 ks knih. Školy zároveň ke knihám obdr-
žely i soubor pracovních listů k vybraným 
titulům, který vytvořili členové PS ČG. 

PS Mateřské školy 
(patron: Mgr. Jaroslav Křivánek)
Pracovní skupina pokračuje v aktivitě 
„Putovní interaktivní herní sady - Včelka 
Bee-bot“. Sady od listopadu 2019 slouží 
mateřských školám v rámci území MAP. 
Proběhlo také několik workshopů, kte-
ré učitelkám představily práci s touto 
pomůckou. Další aktivitou této pracovní 
skupiny je výběr vhodných polytechnic-
kých pomůcek – dílenských stolů pro MŠ. 
V současné době probíhá výběr dětských 
ponků a vhodného nářadí, které budou 
nabídnuty mateřským školám. K této ak-
tivitě také vzniknou, ve spolupráci s pra-
covní skupinou polytechnika, pracovní lis-
ty, které budou sloužit jako inspirace pro 
rozvoj polytechnického vzdělávání v pro-
středí MŠ. V plánu jsou také workshopy 
zaměřené na tuto problematiku.
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků  
v polytechnickém vzdělávání 
(patron: Mgr. Michal Kuděla)
Pracovní skupina Polytechnika se v uply-
nulém období věnovala dokončení akce 
nákupu stavebnic. Díky této aktivitě již po-
lovina škol, které jsou do projektu MAP II 
zapojeny, obdržela zásilku nejrůznějších 
stavebnic (merkur, malý architekt, Boffin, 
atp.). Další kolo pořízení těchto stavebnic 
bude následovat na jaře letošního roku, 

abychom mohli všechny zapojené školy 
vybavit moderními pomůckami a dopomo-
ci tak ke zkvalitnění výuky v této oblasti. 
Dále členové PS, kteří jsou rovněž odbor-
nými učiteli polytechnických předmětů, 
připravují souhrnnou sbírku metodických 
výukových listů, v nichž bude představeno, 
jak lze jednotlivé hodiny polytechniky vést, 
jaké výrobky s dětmi vytvářet a rovněž jak 
přistoupit k práci s různými materiály či 
stavebnicemi. V tomto spolupracujeme 
s PS mateřské školy, abychom dokázali 
kvalitně pokrýt všechny stupně vzdělává-
ní, na které se projekt zaměřuje. Na tento 
sborník se mohou naše školy těšit v příš-
tím školním roce.
PS Kulturní povědomí 
(patron: Ing. Lenka Štěpánková)
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 PS přichystala se-
minář „Výuka regionální historie“ - plný 
inspirativních metod dějepisného vyučo-
vání. Seminářem provázeli zakladatelé a 
extvůrci portálu www.modernidejiny.cz, 
středoškolští učitelé dějepisu na Gymná-
ziu O. Havlové v Ostravě Mgr. Petr Šimíček 
a PhDr. Jiří Sovadina. Ukázku zapracová-
ní místního prostředí do výuky dějepisu 
předvedl člen PS Mgr. et Mgr. Šimoňák, 
MBA, ředitel ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.

PS Cizí jazyky 
(patron: Ing. Ivana Nováková)
Na konci minulého roku měly školy mož-
nost výběru až 20 kusů knih v anglickém 
jazyce. V současné době probíhá výběr 
dodavatele, školy obdrží vybrané knihy do 
konce tohoto školního roku.
Dne 19. března 2020 v budově Cyrilome-
todějského gymnázia v Prostějově se měl 
uskutečnit seminář pro učitele anglického 
jazyka (lektorka Mgr. Květoslava Řezáčová 
z Edupraxe, s. r. o.). Z důvodu nouzového 
stavu v souvislosti s COVID-19 se tento 
seminář dočasně odložil. O náhradním 
termínu Vás budeme informovat.

Podrobnější informace o projektu, včet-
ně aktuálních pozvánek a přihlášek na 
semináře můžete nalézt na facebooko-
vém profilu https://www.facebook.com/
Společně-pro-rozvoj-školství-MAP-II-
-ORP-Prostějov-225254538031878/ nebo 
webových stránkách projektu https://
www.regionhana.cz/cs/skolstvi/mistni-
-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii/.

Za realizační tým projektu Společně pro 
rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov

Miroslava Zapletalová 
(hlavní manažerka projektu)

PROJEKT SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ MAP II 
– ORP PROSTĚJOV
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V rámci pracovní skupiny Matematická 
gramotnost byla realizována aktivita za-
měřená na práci s diferencovanou třídou 
v matematice. Školám, které projevily 
zájem, jsou od března 2020 předávány vý-
ukové materiály pro práci s diferencova-
nou třídou.

Nabízené výukové materiály jsou určené 
pro učitele a mají jim usnadnit přípravu 
a samotnou výuku ve třídě, ve které je ši-
roké spektrum žáků - žáci dobře nadaní 
a aktivní, žáci průměrní, žáci, kteří jsou 
dobře nadaní, ale pracovat se jim nechce, 
a žáci s různými speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Jedná se o soubory lami-
novaných karet formátu A6 s úkoly různé 
úrovně.
Všechny sady obsahují karty se zadáním 
úkolů a karty s řešením úkolů, aby si žáci 
mohli výsledky své práce sami kontrolovat 
a učitel měl během vyučování čas na indi-
viduální práci se žáky, kteří to potřebují. 
Součástí každého výukového materiálů je 
i metodika - náměty na práci s výukovým 
materiálem - a tabulka pro žáky k sebe-
hodnocení práce.

Tyto výukové materiály členové pracovní 
skupiny testovali na svých školách a zde 
jsou jejich pozitivní reference:

„Žáci se učí samostatnosti – najít a zkon-
trolovat výsledek, férovosti – nepodvádět, 
a spolupráci ve skupině – při využití při 
skupinové práci.“ (Mgr. M. Holusková, ZŠ 
Klenovice na Hané)
„Žáci si mohou zvolit úroveň obtížnosti 
příkladů a sami se posunout o level výš, 
až uznají, že jsou připraveni. A ta snaha tu 
u většiny žáků je!“ (Mgr. B. Muliková, ZŠ  
a MŠ Otaslavice)
„Žáci berou kartičky jako hru, která je 
baví, a vyberou si kartu dle svých schop-
ností a dovedností. Je tam kontrola  
a zpětná vazba.“ (Mgr. R. Jurčíková, ZŠ  

a MŠ Prostějov, Melantrichova)
„Kartičky jsou výrazné zpestření výuky, 
dají se využít jak v individuální tak i ve 
skupinové práci.“ (Mgr. I. Procházková, ZŠ 
a MŠ Prostějov, Melantrichova)
„Při samostatné práci žáků se vyučující 
může snáze věnovat žákům, kteří potře-
bují dopomoc s výpočtem.“ (Mgr. K. Kube-
šová, ZŠ a MŠ Vrbátky)
„Vyučující matematiky hodnotí tuto po-
můcku jako výbornou při skupinové práci 
(dvojice žáků – slabý žák x nadaný žák). 
Také žáci hodnotí tuto pomůcku velice 
kladně, zejména to, že si mohou sami 
vyzkoušet, jakou náročnost úkolů zvlád-
nou.“ (Mgr. M. Koláčková, ZŠ a MŠ Čele-
chovice na Hané)
„Kartičky jsou výbornou pomůckou při 
procvičování a opakování učiva, zejména 
větších tematických celků. Žáci si svou 
práci mohou sami řídit, kontrolovat a hod-
notit.“ (Mgr. V. Slovák, ZŠ a MŠ Kostelec 
na Hané)

Ilona Božková 
(PS Matematická gramotnost)

Jak předcházet šikaně či kyberšikaně ve 
škole, jak správně postupovat při jejich 
výskytu, ale i novým trendům na sociál-
ních sítích včetně legislativního pohledu 
se 27.11.2019 v Olomouci věnovali zástup-
ci základních škol, studenti Právnické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  
a specialisté na oblast kyberprostoru i práci  
s obětí a pachatelem.
„Kyberšikana má svá specifika, jedním  
z nich je, že se neodehrává tváří v tvář.  
A i když se aktéři mohou znát,   mnohdy 
vystupují pod falešnou identitou. Často se 
děje, že agresorem je spolužák ze stejné 
třídy či bývalý přítel a kamarád. Velkým 
problémem a bohužel častým jevem mezi 
dětmi a mladistvými je také šíření intim-
ních fotek a videí po síti. Neuvědomují si, 
že se tak dopouští trestného činu - šíření 
dětské pornografie.  Ačkoliv se kyberši-
kana děje ve virtuálním světě, stojí za ní 
reální lidé, na jedné straně oběť a na dru-
hé agresor a zasahuje i široké okolí jejich 
spolužáky, kamarády, rodinu. Mnoho rodi-
čů si myslí, že jejich dítěte se toto téma 
nikdy nedo-

tkne, ale skutečnost je taková, že proble-
matika virtuální šikany stoupá a kdykoliv 
se může stát  jejich realitou.“ řekla orga-
nizátorka semináře, Barbora Skoupilová.
„Kyberprostor je fenomén, který zahrnu-
je nejen online svět dětí, ale i dospělých. 
Lze na něj nahlížet jak pozitivně, tak ne-
gativně. Zdánlivá anonymita posiluje např. 
agresi, která je umocněna komentáři 
dalších účastníků virtuální komunikace, 
a to mnohdy formou, kterou by při roz-
hovoru tváří v tvář nikdy nezvolili. Dopad 
kyberšikany je v mnoha ohledech nároč-
ný. Vědomí, že útok přichází opakovaně 
a bez varování, delší doba odhalení pa-
chatele/agresora, nekontrolované sdílení 
posměšků či dalších nevhodných mate-
riálů prostřednictvím sociálních sítí, to 
vše může způsobit velmi vážný psychický 
otřes oběti. Následkem může být sociální 
izolace ve školním kolektivu, sebepoško-
zování, deprese, úzkost či sebevražedné 
myšlenky.
Škola je prostor, kde děti spolu tráví hod-
ně času a kde šikana či kyberšikana velmi 
často začíná. Z tohoto důvodu se budeme 

cíleně věnovat především tomu, jak tuto 
situaci ve škole zvládnout, ale i důsled-
kům tohoto rizikového chování z pohledu 
legislativy, ale i psychických dopadů na 
oběti.“ uvedla Barbora Skoupilová, koor-
dinátorka setkání.
Seminář se konal v prostorách Magistrátu 
města Olomouce, ulice Hynaisova 10, a to 
díky podpoře a spolupráci v rámci projek-
tu  MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání) ORP Prostějov, Konice, Olomouc  
a Univerzitě Palackého v Olomouci, pro-
jektu E-bezpečí a PhDr. Ludmile Mrkvico-
vé, soudní znalkyni.
Tým pro mládež v Olomouci je součástí 
Projektu „Na správnou cestu! II“, který 
je zaměřen na rozvoj a rozšíření činnos-
ti Týmů pro mládež a dvou programů 
pro mladistvé pachatele trestných činů  
v rámci systému soudnictví nad mládeží  
a posílení odborné spolupráce mezi insti-
tucemi. Realizátorem projektu je Probač-
ní a mediační služba.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO PRÁCI S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU

KYBERŠIKANA A ŠIKANA 
Z POHLEDU PEDAGOGA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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V roce 2019 začaly poslední z našich škol z Regionu HANÁ  
s realizací projektů šablon II. Poslední školy začínaly s projek-
ty  k datu 1.9.2019. Avšak školy, které začínaly s projekty  již  
k 1.9.2018 budou v tomto roce končit. Dobrým příkladem rea-
lizace šablon II je například i Základní škola a mateřská škola 
Čechy pod Kosířem, kde došlo k realizaci nákupu kombinova-
ných zařízení, využitelných pro ICT (využita šablona ICT ve vý-
uce). Škola však realizuje i jiné šablony stejně jako jiné školy  
z území MAS Region HANÁ.

Pomalu, ale jistě se již začíná připravovat nová výzva, která bude 
vypsána dle předpokladů již v měsíci březnu. Ve výzvě šablon III 
dojde opět k výrazným změnám. Bohužel bude ponížená celá 
alokace. Za Region HANÁ bych rád slíbil, že opět bude zabezpe-
čena pomoc při podávání těchto nových projektů.

Petr Husička

REALIZACE ŠABLON II 

MŠ 
BÍLOVICE-LUTOTÍN
Karneval

V pátek 21.2.2020 proběhl v naší mateř-
ské škole karneval. Rodiče připravili pro 
děti občerstvení a bohatou tombolu. Děti  
a učitelky se proměnily v pohádkové by-
tosti, zvířátka a další postavy z kouzelného 
světa pohádek. Děti měly připraven boha-
tý program. Na karneval se vždy moc těší. 
Vždyť alespoň na jeden den se mohou stát 
vysněnou princeznou, vílou či pirátem. 
Vyráběly si veselé masky, lepily legrační 
šašky, pomáhaly s výzdobou třídy. Nej-
menší děti se teprve dovídaly, co slovíčko 
karneval znamená a na co se mohou těšit.   
Promenádou na koberci se nám předsta-
vila princezna Anna z Ledového  králov-
ství, víla Zvonilka, krásný anděl, Červená 
Karkulka, indiánka, princezny z různých 
království,  přiletěla i Beruška a kouzel-
ná dýně. U kluků vyhrával Spiderman, 
také piráti,  bojovník Ninja a navštívil nás  

i policista s hasičem, nechyběl ani  Mickey 
Mouse. Děti soutěžily, tančily, hodovaly  
a užívaly si příjemné dopoledne. Na závěr 
se z piňády vysypalo obrovské množství 
sladkostí.  Díky štědrosti a spolupráci ro-
dičů si děti domů odnesly krásné dárečky. 
Všichni jsme si dopoledne užili, děti spo-
kojeně a radostně odcházely domů a tak 
to má být.

Jitka Studená, Hana Bašná

MŠ DRAHANOVICE
Projektové dny v ZŠ Drahanovice
V tomto školním roce se naše MŠ v Draha-
novicích zapojila do dvouletého projektu 
Šablony II spolufinancovaného z fondů EU 
na podporu a rozvoj vzdělávání. Díky tomu 

jsme mohli rozšířit počet akcí pro děti, 
komunitních setkání i dalšího vzdělávání 
pedagogů.
Velký ohlas u dětí měl například projekto-
vý den „ Sovy“, který jim umožnil sezná-
mit se s několika druhy živých sov, jejich 
charakteristickými znaky, vlastnostmi, 
způsobem života.

Dalším projektovým dnem byl „Maňásek“, 
během kterého se po zhlédnutí pohádek 
maňáskového divadla  „Sluníčko“ učily 
hodnotit dovednosti druhých, samostat-
ně vyjadřovat myšlenky, komunikovat bez 
zábran, prosadit se v kontaktu s ostatními 
dětmi, ale také vyrábět vlastní maňásky 
a manipulovat s nimi. Prožívaly radost  
z toho, co se jim podařilo.
Realizovali jsme i projekt „ Nerostné su-
roviny“, kterým děti provázel Mgr. Radek 
Chajda. Poznávaly skupenství látek, hoř-
lavost kapalin, plynu, seznámily se s la-
boratorním kahanem, plynovou maskou. 
Pozorovaly benzinový „mikrovýbuch„,  

ZE ŠKOL A ŠKOLEK
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výrobu „mořské vody“, získávání soli od-
pařováním i přeměnu kapaliny na plyn. 
Při průzkumu „ hornické“ chodby pozná-
valy vzorky nerostů. Snažily se postupovat 
podle instrukcí, řešit úkoly cestou experi-
mentu. Všechny tyto aktivity dětem zpro-
středkovaly elementární poznatky o neži-
vé přírodě a technice. 
V rámci Šablon II jsme navštívili divadel-
ní představení v Olomouci a chystáme se 
s dětmi do regionálního muzea v Lito-
vli, uskutečnilo se předvánoční  setkání  
s rodiči a pedagogické pracovnice se zú-
častnily vzdělávání v oblasti  rozvoje čte-
nářské a matematické pregramotnosti   
i osobnostně sociálního rozvoje. Také 
jsme do mateřské školy mohli zakoupit 
nové hračky a pomůcky. Děti si oblíbily ze-
jména manipulační věž podporující rozvoj 
koordinace pohybů.

Romana Schwarzová, 
uč. MŠ

MJZŠ A MŠ 
HORNÍ ŠTĚPÁNOV
Jako ve spoustě jiných mateřských škol, 
tak i v té naší proběhl v únoru Maškarní 
rej. Paní učitelky letos, coby klauni, přiví-
taly děti ve svém šapitó a děti čekal den 
plný her, zábavy, soutěží a tance.
Ve školkovém šapitó se tak objevil např. 
spiderman, Elza, pirátka, Červená Kar-

kulka, nebo malý tygřík, kteří soutěžili  
v namotávání bonbonů na provázek, sta-
vění věží z kostek, tančili s balonky, hráli 
židličkovanou aj. A co by to bylo za maš-
karák, kdyby na něm chyběly dobroty  
a kofola?
Zkrátka všichni jsme si maškarní rej užili 
a už se těšíme na ten příští.

Vladimíra Svobodová
vedoucí učitelka MŠ 

MŠ LIPOVÁ
MŠ Lipová podporuje polytechnické 
vzdělávání
Díky projektu Šablony II se v MŠ usku-
tečňují projektové dny – Malá technická 
univerzita. Jejich cílem je vzbudit zájem  
o techniku a přispět tak k rozvoji  
technického vzdělávání již u předškolních 
dětí, a to na základě přirozené hravosti. 

Podstatou je, aby děti zábavnou formou, 
prožitkem a praktickým myšlením dospě-
ly k cíli a získaly nové životní zkušenosti.  
U dětí jsou rozvíjeny technické schopnos-
ti, prostorová orientace, matematicko – 
logické myšlení, hrubá i jemná motorika, 
komunikační schopnosti, ale také kon-
centrace pozornosti a vnímání. 
V lednu se uskutečnil další projektový den 
pod vedením zkušené paní lektorky z Malé 
technické univerzity. Tentokrát na téma – 
„Stavitel mostů“. Její tajuplný kufr skrýval 
neuvěřitelné množství malých kostiček 
(cihliček), z nichž se děti postupně učily 
stavět mosty. Na úvod si děti poslechly, 
jak stavěl mosty kdysi dávno král Karel 
IV. Poté si samy postavily most přes řeku 
podle svých dovedností a představ, který 
jim však spadl. Jakmile však děti začaly 
stavět podle přesných plánů a všichni spo-
lečně, vytvořily tak pevný most, že unesl 
i paní učitelky. Děti se dozvěděly, co je to 
statika, co je pilíř, a jak ho postavit. Za od-
měnu obdržely diplom „Stavitel mostů“. 
V MŠ podporujeme polytechnické vzdělá-
vání i mimo projektové dny. Vybraná tech-
nická témata se dětem snažíme předávat 
názorným a jednoduchým způsobem. 
Děti mají například k dispozici dílničku 
s ponkem a skutečným ručním nářadím. 
Nechybí v ní svěrák, pilka, kladívko, hře-
bíky, šroubky, vrtačka, dřívka a další. V MŠ 

tedy podporujeme rozvoj manuálních do-
vedností, například prací v dílně s ručním 
nářadím, konstruováním podle fantazie  
i podle plánů, bádáním či experimentová-
ním, a tak systematicky rozvíjíme technic-
ké myšlení. Polytechnické vzdělávání ne-
smírně zvyšuje potenciál každého z dětí. 

Mgr. Marie Krejcarová,
učitelka MŠ Lipová

Kdo čte, je borec!
S tímto heslem jsem na Základní škole 
a Mateřské škole Lipová začínala v roce 
2015 realizovat s žáky poprvé přes projekt 
„Šablony“ čtenářské dílny. Základem bylo 
vybrat poutavé knihy a naučit děti nejen se 
na knížku podívat, ale hlavně ji číst. Zjisti-
la jsme, že existuje hodně knih, materiálů 
na internetu, školení, kde není o inspiraci 
pro tyto aktivity nouze. Ty je pak potřeb-
né dobře napasovat na knihy, texty, které 

máme ve škole. Zajímavé pro mě bylo zjiš-
tění, že některá kniha, která je jinde oblí-
bená a čtenáře tzv. chytla, u nás vůbec ne-
byla ve čtenářském kurzu. To ale přesně 
odpovídalo tzv. pravidlům čtenáře, který 
má možnost knihu odložit. Vlastně ani já 
ráda nečtu to, co mě nebaví. Od roku 2015 
se nám podařilo, teď již čtenářský klub, 
otevřít potřetí, umožnily to vždy „Šablo-
ny“ – projekt z EU, jehož poskytovatelem 
je OP VVV. Při práci s žáky jsme na škole 
mnohé vylepšili, máme dvě knihovny plné 
zajímavých knih – starších i nejnovějších. 
Obě jsou celý den přístupné pro všechny. 

Na chodbách i ve třídě najdete čtenářské 
kouty, kde je vždycky po ruce dobrá knížka 
nebo časopis. Výstupy z klubu a záznam 
o aktivitě dětí visí pravidelně na nástěn-
ce, takže motivují další k přečtení jed-
notlivých knížek. Konkrétně jsme v klubu 
četli Bertík a Čmuchadlo, komiks o Emilu 
Zátopkovi, Chrochtík a Kvikalka, Klub div-
ných dětí, komiks Jirky Krále, Čtyřlístek  
a další. Těší mě, že do čtenářského klubu 
začali chodit i prvňáčci, i ti, kteří ještě ne-
mají plně zvládnutou techniku čtení. Práci 
s knihou a texty zařazuji do běžných vy-
učovacích hodin, hodně mě k tomu inspi-
roval kurz Niny Rutové – Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení a kurzy o čtenářství 
Jiřiny Finsterlové a Hany Veselkové. Jsem 
velmi ráda, že čtenářství podporují i ostat-
ní učitelé na naší škole. Věřím, že čtenářů 
u nás bude přibývat, protože, jak už z nad-
pisu víte – Kdo čte, je prostě borec!

Eva Havlenová, 
ředitelka ZŠ Lipová

MŠ LUBĚNICE
Za korunu do Betléma.... až z Luběnic
Letošní povánoční období bylo u nás ve 
školce naplněné divadelním duchem. My 
jsme totiž společně vymysleli, že bude-
me hrát divadlo! Opravdové - s kostýmy, 
kulisami, plakátem, vstupenkami i diva-
delní kavárnou... A na opravdovém jeviš-
ti! A tak jsme se stali kulisáky a vyrobili 
krásné kulisy. S kostýmy nám hodně po-
mohli rodiče. Pak nás, jako správné herce,  
čekalo nejen rozdělení a učení rolí, ale 
třeba i čtená a prostorová zkouška. Na té 
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generální už nám to šlo jako po másle.  Na 
premiéru jsme pozvali nejen rodiče a přá-
tele školky, ale rovnou širokou veřejnost.  
A představení se skutečně vydařilo. My 
jsme nadšeně hráli a zpívali. Diváci nad-
šeně tleskali. Pak jsme si o svých zážit-
cích povídali v divadelní kavárně, se kte-
rou nám pomohly hlavně maminky. I když 
vstupné byla pouho pouhá jedna koruna, 
dali mnozí diváci i víc a tak jsme se necha-
li inspirovat Tříkrálovou sbírkou a všechny 
vybrané peníze věnujeme na dobrou věc – 
spolku JAN (Jdeme Autistům Naproti z.s.) 
z Olomouce. A vybrali jsme, přímo neu-
věřitelných, šest tisíc korun. Díky divadlu 
máme s dětmi spoustu nových úžasných 
zážitků a už teď víme, že to nebylo po-
slední představení „luběnické školkové 
divadelní společnosti“. Přijďte se příště 
podívat i vy.

  Radomíra Tylichová

MŠ Raková u Konice
Stalo se již tradicí, že do naší mateřské 
školy přijala pozvání bývalá žákyně stržm. 
Eva Sloupská. Pomáhá s organizováním 
a průběhem poučné akce o Policii ČR.  

V doprovodu kolegů z Obvodního oddělení 
Konice, tentokráte  prap. Miroslava Sko-
kánka a pprap. Tomáše Karáska, promění 
školní zahradu v místo ukázky policejní 
výzbroje a výstroje. Děti jsou přijatelnou 
a srozumitelnou formou seznamovány 
s posláním a náročnou profesí policisty. 
Nejdříve proběhne beseda, která se do-
tkne okruhů bezpečného chování v sil-
ničním provozu. Témat je mnoho. Hovoří 
se na příklad o rozdílu viditelnosti chodce 
v tmavém oblečení a chodce s reflexním 
prvkem za šera nebo tmy, o bezpečném 
přecházení vozovky, o nutnosti ochrany 
hlavy přilbou při jízdě na kole apod. Po 

té besedujeme o ochraně před sociálně 
patologickými jevy, o projevech rizikového 
chování, projevech diskriminace, nepřá-
telství nebo násilí. V praktické části si děti 
prohlédnou, ohmatají a vyzkoušejí jednot-
livé části vystavených předmětů, mohou 
se posadit do zásahového vozidla, odváž-
nější v něm vykonají okružní jízdu kolem 
školy. Nejvíce se však děti těší na Orinku, 
fenku z chovu chodských psů chovatelské 
stanice Krosandra. Její přítomnost, živost 
a dovádění dokáží vykouzlit ve tvářích 
všech radost a nadšení. Na první pohled 
ušlechtilý pes, s povahou zavděčit se své 
paní, dokazuje, že umí být velmi všestran-
ný. Kromě základních povelů poslušnos-
ti zvládá i prvky dogdancingu, tedy série 
prvků v rytmu hudby. Podle majitelky Evy 
Sloupské se Orinka k výkonům motivu-
je pamlsky, má ráda frisbee/házecí talíř/  
a míčky. K dětem se chová mile. Po ukáz-
kách výcviku, mazlení, hlazení a prošme-
jdění školní zahrady se rozloučí hlasitým 
zaštěkáním a uléhá k odpočinku. Výmě-
nou dárečků a slibů další návštěvy končí 
i naše setkání. Z nadšení a sdělování zá-
žitků mezi dětmi můžeme usuzovat, že  
i letošní akce se vydařila. 

Jana Voglová,
ředitelka MŠ Raková u Konice    

MŠ SENICE NA HANÉ
Naše školka, stejně jako v minulých le-
tech, otevřela tři třídy, Zajíčky, Ježečky  
a Medvídky. Celkem zařízení navštěvuje 
78 dětí, z toho 20 prvním rokem. V září 
se děti velice rychle seznámily s novými 
kamarády, s učitelkami, s tetami i s pro-
středím.
Pro předškoláky – Zajíčky byl již tradičně 
otevřen kroužek angličtiny, kde se hravou 
formou  učí první anglická slovíčka, říkan-
ky a písničky. Mladší děti i s rodiči mohou 
navštěvovat kroužek „Logohrátky“, kde si 

procvičují nejenom mluvidla, ale i jemnou 
a hrubou motoriku, která s vývojem řeči 
úzce souvisí. 
Od Regionu HANÁ jsme dostali finanční 
příspěvek na některé pomůcky. Děkuje-
me. Kroužky jsou zdarma a vedou je uči-
telky naší školky. 
V říjnu už nás čekaly první společné akce. 
Nejprve naši školku navštívil sokolník. 
Seznámil nás s některými druhy dravých 

ptáků a ukázal, jaké kousky se umí tito 
dravci naučit. Na konci stejného měsí-
ce proběhla „Dušičková párty“. Děti se 
společně s rodiči prošly s lampiony ko-
lem parku, poté plnily úkoly, a nakonec 
si zařádily na diskotéce. Pokud někomu 
vytrávilo či vyschlo v krku, mohl se občer-
stvit takovými sezóními dobrotami, jako 
jsou „mrkváče“, dýňové muffiny či dýňo-
vý džus. Výtěžek z této povedené akce byl 
použit na mikulášské balíčky pro děti naší 
školky. Pracovní kolektiv jsme dále utužili 
pěším výšlapem na Kosíř.
V listopadu si pro nás připravili žáci a paní 
učitelky z I. stupně zdejší ZŠ akci „Skřít-
kování“. Žáci čtvrté třídy se přeměnili na 
skřítky se spoustou úkolů, které jsme 
museli plnit. I tentokrát jsme měli štěs-
tí, že se nám vydařilo počasí a dokázali 
jsme splnit všechny úkoly a tím zachránit 
všechny podzimní skřítky.  
Další týden do naší školky přijelo Diva-
dlo plyšového medvídka s představením 
Malý marťan. Následoval „Slavnostní den 
u Medvídků“ s pásmem „Lidové písně  
a básně“. Jednoduchou formou se děti 
seznámily s hudebními nástroji – housle-
mi, kontrabasem, trumpetou a bubínkem. 
Dozvěděly se, co znamená pojem „lidová“ 
píseň, rozpoznávaly dramaticky ztvárněné 
písně, zazpívaly si a naučily se nové říkan-
ky. Vystoupení se všem líbilo a potvrdili 
jsme si tímto rčení „co Čech – to muzi-
kant“. Tento den byl plně v režii ,,dospě-
láků od Medvídků“, a moc se vyvedl. Příští 
den byly na toto vystoupení pozvány děti  
a paní učitelky z 1. a 2. třídy základní školy.
5. prosince zavítal do školky Mikuláš, Čert 



27

a Anděl s pěkným programem a s balíčky 
pro děti. Do těchto balíčků nám předem 
paní kuchařky  upekly chutné perníč-
ky, které ostatní zaměstnanci nazdobili.  
A perníčků bylo více i k pověšení na stro-
mečky ve třídách.  Dále jsme měli před-
vánoční dílničky a společné zpívání koled  
u rozsvíceného vánočního stromečku před 
pavilonem Medvídků. Rodiče vždy připra-
vují hojné občerstvení, paní kuchařky 
chutný punč. A také proběhl předvánoční 
slavnostní den, kdy zábavný program pro 
všechny děti připravily paní učitelky Zajíč-
ků. Předškoláci také zazpívali koledy při 
obecní vánoční akci 22. 12. 2019.

Irena Zelníčková, učitelka

MŠ SUCHDOL
Na masopustní veselice se těší jak dospě-
lí, tak hlavně děti. Spojením  elánu a chuti 
si hrát pak  vznikne nápad pro všechny 
děti a dospělé. 
Druhá únorová sobota  v naší obci je 
spojena s tradičním Maškarním karne-
valem. Letošní  byl již 16-tým v pořadí.  
V kulturním domě v Suchdole se tak se-
šlo množství broučků, berušek, prince-
zen, víl, rytířů, vojáků, mušketýrů, pirátů 
a mnoho dalších pohádkových i tradičních 
masopustních masek. 
V průběhu celého maškarního odpoledne 

hrála dětem skupina TREX a za pomoci 
moderátora Ládi Sovjeta  proběhla pro-
menáda masek a další hry a soutěže. 
Pravidlem maškarního karnevalu  je také 
taneční vystoupení dětí  naší mateřské 

školy, po kterém si s dětmi zatancovali 
stejný taneček i všichni ostatní účastníci. 
Skvělou atmosféru umocnil i pocit sou-
náležitosti a spolupráce s bývalými žáčky, 
rodiči, prarodiči současných i bývalých 
žáčků naší mateřské školy.
 Velký dík patří všem sponzorům, organi-
zátorům, rodičům a všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci tradičního karne-
valového odpoledne.

Lenka Milarová, 
ředitelka MŠ Suchdol

MŠ Ústín
PŘEJEME jako každý rok všem lidem hod-
ně zdraví a štěstí u Tříkrálové obchůzky 
Ústínem. Zazpíváme a obdarujeme dáreč-
kem hlavně babičky a dědečky. Mají ra-
dost a to je moc fajn. Dostali jsme i nějaké 

sladkosti. 
PLAVEME A LYŽUJEME moc rádi. S vodou 
není naštěstí taková potíž jako s nedo-
statkem sněhu. Ve vodě se nám opravdu 
líbí. Pokaždé se naučíme něco nového,  
a ti nejodvážnější z nás už skočili do  vody 
„šipku“. Jsme rádi  venku. Na procház-
kách pozorujeme, co se kolem nás změ-
nilo.  Zdoláváme čím dál delší trasy a ne-
jeden kopec. Na zahradě jsme naposledy 
chystali něco dobrého pro ptáčky z oříšků, 
a pomáhali s úklidem. 
UČÍME SE,  jak funguje lidské tělo, čím 
budu, až vyrostu, a jaké je to ve vesmíru. 
Paní učitelka nám vždycky připraví spous-
tu věcí, na kterých sami zkoušíme a po-
znáváme spoustu věcí. Samozřejmě nejvíc 
se snaží předškoláci. Chtějí být u zápisu 
nejlepší. 
BAVÍME SE na divadelním představení,  
a hlavně na karnevalu s klaunem Huber-
tem. Má připravené všemožné legrácky  
a vždycky nás překvapí svými žonglérský-
mi kousky. 
JSME KAMARÁDI a víme, že nejsou 
všechny děti stejné. A ani být nemůžou. 
To si často připomínáme. Jenom tak nám 
může být ve školce dobře. Chceš to u nás 
taky zkusit? Těšíme se! 

Kluci a holky z pampeliškové školky. 

ZŠ A MŠ LOUČANY
V naší škole se velmi a rádi věnujeme tra-
dicím, vždyť žijeme na vesnici. 
Celoročně mohou děti sledovat nástěnku 
s pranostikami na každý měsíc, které pak 
využíváme v rámci hodin českého jazyka  
i výtvarné výchovy. Všechny tradiční svátky 
a oslavy nějakým způsobem dětem přiblí-
žíme a prožijeme.

V úterý 25. 2. 2020 jsme projektovým vy-
učováním seznámili děti s obdobím ma-
sopustu.
Během tohoto projektu byli žáci velice ak-
tivní, měli možnost získávat nové, ale i na-
vázat na předchozí zkušenosti a poznatky. 
Dětem přineslo nejenom poznání lido-
vé tradice, ale i hodně radosti. Podařilo 
se nám vysvětlit dětem podstatu svátku 
masopustu pochopitelným způsobem. 
Průběh a kvalitu námi plánovaných aktivit 
ovlivnila atmosféra roční doby a prožitek  
z jednotlivých činností.
Rozvíjeli jsme i matematickou gramot-
nost – děti dokázaly vnímat, postřehnout 
rozdíly, rozlišovat, třídit i řadit podle urči-
tého pravidla, odhadovat podobu i rozdíly, 
počítat, přiřazovat číslice, ale i sociální 
gramotnost – děti se učily vzájemně se re-
spektovat, navzájem si pomáhat a chovat 
se ohleduplně.
O přestávce jsme nabídli typické ma-
sopustní pečivo – koblížky.
Projektové vyučování bylo zakončeno již 
tradičním průvodem obcí, kdy jsme umož-
nili dětem prožít radost z maškarního reje, 
hudby a rytmického pohybu za doprovodu 
kytary a hudebních nástrojů.
Obešli jsme Obecní úřad Loučany, obchod 
se smíšeným zbožím, potravinami, výrobu 
dřevěných hraček u Sýkorek, místní firmu 
na výrobu keramiky i několik rodičů.
Všude vládlo veselí a rej masek.

Zuzana Pumprlová

ZŠ PŘEMYSLOVICE
Projekt Edison 
V týdnu od 27. 1. 2020 do 30. 1. 2020 se na 
naší  škole  uskutečnil dosud nevídaný pro-
gram. Mezinárodní studentská organizace  
AIESEC Olomouc totiž organizuje stáže za-
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hraničních studentů z různých zemí z ce-
lého světa v naší republice. Vstoupili jsme 
na pro nás dosud neprobádanou půdu a do 
tohoto lákavého projektu Edison se zapojili, 
abychom umožnili našim dětem komuniko-
vat v anglickém jazyce bez nutnosti draze 
cestovat za hranice.
Do naší školy byly nakonec přiděleny 3 stu-
dentky ve věku 19 – 21 let. Seznámili jsme 
se s Wildou z Indonésie, Elaine z Taiwanu 
a Janou z Ukrajiny. Holky byly ubytovány  
v neděli v Prostějově a po další 4 dny se sta-
ly nedílnou součástí výukového programu ve 
škole.

Po úvodním pondělním vzájemném sezná-
mení v tělocvičně se zmíněné studentky 
vmísily mezi žáky. Velmi zajímavým způso-
bem pak střídavě prezentovaly každá svoji 
zemi – její polohu, přírodní krásy, průmysl, 
zemědělství, obyvatelstvo, zvyky, historii  
a kulturu. Poslechli jsme si též státní hymny 
těchto zemí, prohlédli jejich vlajky.
Po těchto poznávacích lekcích následovaly 
různé hry, do kterých byli zapojeni všichni 
žáci od páté třídy. Při těchto aktivitách se 
musely děti ptát, porozumět odpovědi, pří-
padně se doptat, myslet a konat – vše na 
úrovni anglického jazyka – české slovo tady 
nebylo nic platné.
Kromě zmíněných školních aktivit, které tr-

valy každý den od 8 do 12 hodin, jsme pro 
naše tři hosty připravili procházku po Pře-
myslovicích, Prostějově (vše s anglickým 
komentářem), pozvali je do kina Metro na 
film Psí poslání 2, aby si naopak i ony vy-
chutnaly, jak zní naše krásná čeština.
Krásný týden jsme završili společným pro-
gramem v tělocvičně. Všichni si pod vede-
ním studentek zatančili jejich národní tan-
ce, ochutnali jejich speciality. Samozřejmě  
i naše děti si pro ně připravily spoustu dárků 
a upomínkových předmětů.
Největší přínos celé akce byl v tom, že 
všechny stážistky mluvily jen anglicky. To 
nutilo naše žáky zmobilizovat své znalosti 
anglického jazyka, snažit se skládat věty, 
vést rozhovory, klást zvědavé otázky, rozu-
mět psanému textu i mluvenému slovu.
Po počátečním ostychu se všichni pomalu 
osmělili a rozmluvili. Mohli tak uplatnit, roz-
šířit a obohatit svoji anglickou slovní zásobu 
a konverzaci. V přímém kontaktu s anglicky 
mluvícími lidmi získali neocenitelné zku-
šenosti a mnohé děti to určitě motivovalo 
k dalšímu studiu cizích jazyků. A nejen to. 
Naši žáci navázali krásná přátelství s lidmi 
z „druhého konce světa“. Při závěrečném 
loučení došlo na vroucí objímání a na mno-
ha tvářích se objevily i slzičky. Dodnes jsou 
s třemi „cizinkami“, které se na 4 dny staly 
součástí jejich životů, v kontaktu na sociál-
ních sítích.
Takže do dalšího studia a života vůbec jim 
všichni přejeme jen to nejlepší, děkujeme za 
krásný týden, který tu s námi strávili a nám 
nezbývá než říct – jen víc takových akcí pro 
naše žáky!
     

Dušan Matoušek

ZŠ A MŠ TĚŠETICE
Školní zájezd do Krakova
Žáci druhého stupně se vydali 6. prosince 
2019 na jednodenní zájezd do vánočního 
Krakova. Napsali o tom krátkou zprávu:
Vyjíždělo se kolem sedmé hodiny ranní  
z těšetické autobusové zastávky. Poté nás 
čekala dlouhá cesta. Když jsme dojeli do 
Krakova, vydali jsme se k hradu Wawel. 
Po cestě jsme se zastavili u wawelského 
draka a koukli jsme se, jak chrlí oheň. 
Také jsme se podívali na památník psa. 
Když jsme dorazili k Wawelu, tak jsme si 
mohli prohlédnout zahrady a katedrálu. 
Po celou dobu jsme měli průvodkyni, kte-
rá nám řekla spoustu zajímavostí, a moh-
li jsme se jí na cokoliv zeptat. Následně 
jsme se historickými uličkami dostali až 
na náměstí. Po cestě jsme se také za-
stavili u kostela svatých apoštolů Petra  
a Pavla. Na náměstí jsme dostali pokyny  
k rozchodu. Během rozchodu jsme si 
mohli koupit suvenýry, zajít si na jídlo nebo 
si prohlédnout trhy. Nejčastěji jsme se  

vydali do různých stánků s rychlým občer-
stvením. Do Těšetic jsme se vrátili kolem  
8. hodiny večer. Postupně si nás vyzvedá-
vali rodiče a jeli jsme domů. Tento zájezd 
byl velmi zajímavý a užili jsme si ho.
 

Monika Sojková, Tadeáš Kresel, 
Kresel Lukáš

Foto: Petr Zajíček
Dětský karneval 
Každý rok, vždy v měsíci únoru, se koná  
v naší mateřské škole karneval. Je to pře-
hlídka těch nejkrásnějších pohádkových 
bytostí, akčních hrdinů i roztomilých zví-
řátek. Maminky své děti obléknou a vyz-
dobí již po příchodu do školy. Ve  třídě si 
děti masky prohlíží a paní učitelky obdivují 
šikovnost a kreativitu maminek při zhoto-
vení kostýmů. Pak se všichni přemístí do 
tělocvičny, která je patřičně vyzdobena ve 
stylu pohádek. Děti se nejprve předsta-
vují kamaradům v maskách a následuje 
soutěž o nejšikovnějšího zpěváčka. Po té 
následují různé disciplíny, které prověří 
pohybovou zdatnost a mrštnost dětí. Na 
závěr karneval zakončí diskotéka oblíbe-
ných písní z večerníčků a pohádek.
Přejeme Vám, abyste měli pohádkový celý 
rok.
                                              Markéta Mačáková
Hudební divadlo
V lednu naší školku navštívilo divadlo, 
kdy dětem byly představeny různé hu-
dební nástroje – heligon, flétny, hosle,  
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ukulele..... Nejvíce děti zaujaly staré dudy 
a harmonika. Všechny hudební nástroje se 
děti mohly vyzkoušet a společně si zahrát  
a zazpvat spustu lidových písniček.

Michaela Koudelná

 ZŠ BRODEK U KONICE
Žáci 5. třídy, kteří navštěvují Dramatický 
kroužek pod vedením Mgr. Pavly Freha-
rové, si připravili dramatizaci pohádky  
„O Šípkové Růžence“.
V úterý 17. 12. malí herci pozvali své rodi-
če, příbuzné a přátele a konala se před-
vánoční besídka, kterou zpestřila také vy-
stoupení žáků, kteří navštěvují brodeckou 
pobočku ZUŠ Konice.
Skvělé pěvecké výkony děvčat a chlapců 
si zasloužily velký potlesk. Děkujeme za 
krásný zážitek.

V průběhu podzimu vznikl na Třebčínské 
ulici v Lutíně zpomalovací ostrůvek s mís-
tem pro přecházení. Nejedná se o klasic-
ký přechod pro chodce, kde mají chodci 
přednost, nýbrž o místo pro přecházení, 
kde je středovým ostrůvkem zkracována 
délka pobytu chodce ve vozovce. Zpoma-
lovací ostrůvek je v současné době jedi-
ným opatřením pro zpomalení dopravy, 
které lze na krajské silnici realizovat.  
Z hlediska policie je jednoznačně upřed-
nostňována plynulost dopravy. Retardéry 
tak lze umisťovat pouze na místních ko-
munikacích v majetku obce, kde je tak ob-
vykle činěno.

Zpomalovací ostrůvek je navržen dle plat-
ných norem, součástí stavby byla přeložka 
části vodovodu, která byla s ostrůvkem 
v kolizi. Stavba ostrůvku provedla spo-
lečnost DAMIAN Company s.r.o. za cenu 
1.467.993Kč včetně DPH. Na stavbu zpo-
malovacího ostrůvku poskytl Olomoucký 
kraj investiční dotaci ve výši 515.948,49Kč, 
investiční dotace ve výši 570.000Kč byla 
přidělena z Ministerstva pro místní roz-
voj prostřednictvím CLLD fondů Regio-
nu Haná, z.s., zbytek nákladů byl hrazen  
z rozpočtu obce Lutín.

Jakub Chrást, starosta obce

 

ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚZEMÍ MAS

95. VÝROČÍ TZV. MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V NÁMĚŠTI NA HANÉ
V letošním roce, 1. září, uplyne 95 let od 
zahájení vyučování na tzv. měšťanské ško-
le (tehdy byl ředitelem Antonín Chudoba), 
dnes II. stupeň ZŠ v Náměšti na Hané (ře-
ditel Mgr. Ladislav Havelka).
Slavit toto výročí však budeme již v rám-
ci Dne otevřených dveří, který proběhne  
8. dubna od 11:00 do 17:00 hod.
Čím se můžeme pochlubit? Za pochvalu 
jistě stojí skutečnost, že byl vypracován 
ateliérem Ing. Jiřím Tomečkem projekt, 
který získal podporu z IROP (Integrova-
ný regionální operační program). Dota-
ce byla ve výši téměř 63 mil. Kč, celková 
cena, včetně vybavení ve výši 73 mil. Kč.
Jak se škola změnila? Musíme být vděč-
ni našim předkům, kteří tak velkoryse 

nechali školu vystavět. Vždyť v půdních 
prostorách byla vybudována učebna, kde 
v rámci astronomického kroužku budou 
moci žáci sledovat oblohu, máme novou 
počítačovou učebnu, teoretickou učebnu 
polytechniky, novou učebnu zeměpisu. 
Přibyly nové kmenové třídy, děti vstupují 
do budovy hlavním vchodem, mají krás-
né šatny, pedagogové jistě přivítali to, že 
mají své kabinety, z nevzhledného suteré-
nu, kde dříve byly šatny, sklad CO, uhelna, 
vznikla učebna chemie, nová cvičná ku-
chyňka, kotelna je vybavena 2 kondenzač-
ními kotli, žáci mohou ve výtvarné výchově 
rozvíjet své schopnosti z MŠ, kde pracovali 
s hlínou, díky keramické peci; rovněž dílny 
jsou v novém „hávu“, vzorně vybavené.

Ve všech třídách jsou interaktivní tabule  
s programy, odborné učebny mají nové vy-
bavení. Díky dotaci vznikly i nové kmeno-
vé učebny, kapacita školy se tak navýšila  
z 300 žáků na 390.
Rovněž i okolí školy doznalo zásadních 
změn. Je pravdou, že musely být pokáce-
ny některé vzrostlé stromy, proběhla však 
výsadba většího počtu stromů a keřů no-
vých. Škola bude vsazena do zeleně. Z pe-
něz městyse (jenom malá část byla totiž 
uznatelná v rámci dotace) je opraven plot, 
neuznatelným nákladem bylo i sociální 
zařízení v přízemí a I. patře.
Celá budova je bezbariérová, je hlídána 
kamerami. Obě budovy školy (samostat-
ně máme ještě budovu I. stupně ZŠ v ulici  
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Na konci roku 2019 byla v Konici dokon-
čena přestavba budovy sokolovny na ko-
munitní centrum. Z přiložených fotek si 
můžete udělat představu o stavu budovy 
před realizací projektu.
Město získalo prostředky z Integrované-
ho regionálního operačního programu, 
zbylou část hradilo z vlastního rozpočtu.  
V současnosti se budova zařizuje nábyt-
kem a dalším zařízením. Od ledna 2020 
zde již probíhají první aktivity občanů 
města, jako jsou tvořivé dílny nebo tré-
nování paměti s certifikovaným lektorem 
paměťových dovedností. V následujících 
týdnech a měsících se plánujeme zaměřit 
i na akce většího rozsahu, tou nejbližší je 
celorepubliková akce Ukliďme Česko. Pod 
hlavičkou města se do ní zapojí nejen ob-
čané ale i vedení města.
V letošním roce si Konice připomíná dvě 
významná výročí spojená s historií města 
a to 50 let od jmenování Konice městem 
a dále 820 let od jejího založení. Lidé bu-
dou mít možnost zapojit se do oslav i pro-
střednictvím aktivit komunitního centra. 
Komunitní centrum totiž úzce spolupra-
cuje s Městským kulturním střediskem  
a místními spolky a organizacemi.
„Naší snahou je spojovat lidi, vytvářet 
příležitosti pro společné zážitky, nabízet 
jim nové možnosti, jak trávit volný čas  
a současně mít možnost být prospěš-
ný pro své okolí. Posilování sousedských 
vztahů a vzájemné sounáležitosti nám 
pomáhá lépe začlenit i osoby, které jsou 
z nejrůznějších důvodů vyloučení z živo-
ta většinové společnost.“ sděluje Jitka 
Klemsová, vedoucí komunitního centra.
Komunitní centrum je součástí městské-
ho úřadu a spadá pod odbor sociálních 

věcí. Náplní činnosti pracovníků komu-
nitního centra je rozvoj komunitní soci-
ální práce na území města. Zaměřuje se 
na práci s celou komunitou, zajímá se  
o aktuální problémy, které lidé ve městě 
řeší a na základě získaných informací vy-
tváří prostor a příležitost tyto věci změnit.  
V uplynulých měsících proběhlo několik 
setkání občanů města se zastupiteli, na 
kterých se řešili investiční záležitosti měs-
ta, ale i záležitosti denního života. Usku-
tečnilo se také první komunitní setkání, 
na kterém se probírali představy občanů  
o využití komunitního centra.

Po realizaci výstavby získalo město fi-
nanční prostředky na jeho rozvoj a vybave-
ní z Operačního programu Zaměstnanost. 
Ze získaných finančních prostředků tak 
budou moci místní využívat třeba hudební 
zkušebnu, setkávat se v rámci soused-
ských večerů, vzdělávat se prostřednic-
tvím tematických seminářů a workshopů, 
účastnit se akcí zaměřených na péči o ži-
votní prostředí a aktivně se zapojovat i do 
dalších oblastí života místní komunity.

Michal Obrusník, 
starosta města Konice

KOMUNITNÍ CENTRUM V KONICI SE PŘEDSTAVUJE

Komunitní centrum před rekonstrukcí - bývalá sokolovna

Komunitní centrum po rekonstrukci

Zákostelí) splňují principy konektivity. 
Celá rekonstrukce probíhala od roku 2018 
do konce roku 2019 (předcházelo jí téměř 
dva roky dlouhá doba schvalování Řídícím 
orgánem Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR). Rekonstrukce probíhala za plného 

provozu školy. Je třeba poděkovat staveb-
ní firmě Navrátil z Prostějova za ohledupl-
nost, vedení školy a všem pedagogům za 
trpělivost, uklízečkám za pevné nervy.
Naše 95 let stará jubilantka vstoupila do 
dalších let zmodernizovaná, excelent-

ně vybavená. Kdo ji znal dříve, jistě bude 
souhlasit, že mnoho škol (i když naše ško-
la zvenku vypadá, že se pouze vyměnila 
okna, udělala fasáda) v okolí nemá pro 
výuku takové zázemí.

Marta Husičková, starostka
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SDH Polomí každoročně pořádá maš-
karní ples pro děti. Ten letošní proběhl  
v sobotu 8. 2. 2020. Maškarní ples v Polo-
mí má vždy svoje téma a v hojném počtu 
jej navštěvují nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Tentokrát si děti užily sobotní odpoledne 
s Večerníčkem a s dalšími známými po-
hádkovými postavami, a to s Křemílkem  
a Vochomůrkou, Rákosníčkem nebo  
s Rumcajsem. Ples byl tradičně zahájen 
tematicky vtipnou scénkou v podání po-
řadatelů – hasičů. Amatérské vystoupení 
má vždy úspěch u dětí i dospělých, kteří 

se u něj od srdce zasmějí. Pro děti jsou 
potom připraveny hry a soutěže, do kte-
rých se můžou zapojit úplně všichni.
Hosté maškarního plesu se těšívají také 
na bohatou tombolu. Ceny do tomboly 
přinášejí již stálí sponzoři, ale i rodiče. 
Všechny děti si z plesu vždy něco odne-
sou. I když zrovna nemají štěstí v tombole, 
mohou se radovat z drobných dárků za 
představení své masky a za účast v sou-
těžích.
 

Šárka Recová, SDH Polomí

MAŠKARNÍ PLES V POLOMÍ

Z REGIONU HANÁ

Učebna pro výuku domácích prací

DĚTSKÉ SKUPINY V SENICI NA HANÉ A SENIČCE
Od ledna 2017 provozuje spolek Hanácká 
aktivní společnost Dětskou skupinu Ak-
tiváčci v Senici na Hané. Dětská skupina 
je předškolním zařízením, jehož provoz je 
financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. S myšlenkou vzniku dět-
ských skupin přišlo Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. Dětské skupiny jsou za-
řízení pro předškolní děti od jednoho roku 
až do doby zahájení povinné školní do-
cházky. Dětské skupiny pomáhají rodičům 
ve slaďování rodinného a pracovního živo-
ta a to zejména díky flexibilním podmín-
kám, kterými je například úprava otevíra-
cí doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám 

rodičů. Mnoho rodičů, především mami-
nek, mnohdy řeší nelehkou situaci, kdy se 
chtějí nebo musí po rodičovské dovolené 
naplno vrátit do práce, ale jejich dítě zatím 
nemůže být z nejrůznějších důvodů přijato 
do mateřské školy. Jedním z důvodů bývá 

nedosažení stanovené věkové hranice 
nebo naplněná kapacita vybrané školky. 
Prarodiče v současné době jsou ještě pra-
covně vytížení a tak nemohou mnohdy po-
moci rodičům a zajistit celodenní hlídání 
tak, jak tomu bývalo dříve. Dětské skupiny 
fungují na neziskové bázi a jejich zřizování 
a provoz upravuje příslušný zákon. 
Dětská skupina Aktiváčci v Senici na Hané 
s kapacitou 12 dětí je určena dětem ve 
věku od 2 do 5 let a funguje jako „jesličky“ 
nebo „přípravka na vstup do školky“. Jed-
nou z velkých výhod dětské skupiny je fle-
xibilita a různorodost nabízených služeb. 
Rodiče tak mohou využít celodenní péči  
o děti, dopolední nebo odpolední docház-
ku a v případě potřeby i jednorázové hlídá-
ní. O děti v dětské skupině mohou pečovat 
pouze kvalifikované osoby (chůvy). Hlavní 
filosofie Dětské skupiny Aktiváčci v Senici 
na Hané vychází z modelu rodiny. Našim 
cílem je vytvořit pro děti příjemné a bez-
pečné prostředí plné lásky, porozumění, 
důvěry a jistoty. Malý kolektiv nám umož-
ňuje zajistit individuální přístup k dětem 
a pomáhat rodičům v jejich výchově a ve-
dení jejich dětí. Po dvou letech provozu  
v Senici na Hané si dětská skupina získala 
svoje platné a potřebné místo. A protože 
zájem rodičů je opravdu velký, rozhodla se 
Hanácká aktivní společnost otevřít dru-

hou dětskou skupinu, tentokrát v soused-
ní obci Senička. 
Dětská skupina v Seničce ponese název 
„Modřínek“ a tak, jako v Senici na Hané, 
bude mít maximální kapacitu 12 dětí. Na 
rozdíl od dětské skupiny v Senici, je tato 
dětská skupina určena pro mladší děti, 
již od 1 roku. Provoz dětské skupiny bude  
zahájen 6. ledna 2020 a podle zápisu už 
dnes víme, že zájem rodičů je opravu 
velký. Dětská skupina v Seničce v těch-
to dnech vzniká v prostorách bývalé ZŠ  
v Seničce. Čeká nás ještě spoustu práce, 

ale všichni pevně věříme, že termín slav-
nostní otevření Dětské skupiny Modřínek  
v Seničce v sobotu 4. ledna 2020 stih-
neme. Náš spolek, jako jeden z mála na 
území celé České republiky, provozuje 
dětské skupiny ve venkovském prostoru. 
Vznik a provoz dětských skupin v Senici na 
Hané a v Seničce byl motivovaný přede-
vším snahou pomoci rodičům, kteří mají 
jistotu, že v našich dětských skupinách je 
o jejich děti dobře a s láskou postaráno. 
Vždyť nám rodiče svěřují to nejcennější, 
svoje děti.

Dominika Doláková, 
předsedkyně spolku
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Spolek rodičů Smržice v sobotu 22. 2. 
2020 organizoval ve Smržicích „Dětský 
karneval“. Akce proběhla ve smržické 
sokolovně. Dětí, společně s rodiči, přišlo 
tolik, že zcela zaplnili sokolovnu. 

Celé odpoledne jsme strávili při skvělé 
muzice DJ Páji a mnoha tanečních soutě-
žích. Překvapením pro všechny přítomné 
byla návštěva superhrdinů.
Společně se superhrdiny proběhla soutěž 
v přetahované, při které si poměřili své 
síly i někteří odvážní tatínci. 

Novinkou letošního karnevalu byla virtu-
ální realita od firmy CZC.cz, kterou ná-
vštěvníci karnevalu mohli vyzkoušet zcela 
zdarma.  Setkala se s obrovským zájmem 
dětí i dospělých.
Tradičně proběhly soutěže, ve kterých 
jsme si vyzkoušeli naše super schopnosti 
a také soutěž o nejhezčí masku, vyhodno-
ceni byli Spongebob, želva Ninja, Sněhur-
ka s trpaslíkem a malinká Elsa. 
Kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit v im-
provizovaném fotoateliéru, který zařídila 
firma PV Foto. Děti hojně využily možnost 

nechat si namalovat obličej. Nechyběly 
ani karnevalové dílničky a losování cen, 
první cenou byl tablet.  Součástí karnevalu 
bylo také bohaté občerstvení. Děkujeme 
všem návštěvníkům za pěkné odpoledne 
a těšíme se na viděnou na dalších akcích.

Více informací o našich akcích najdete na 
www.spoleksmrzice.cz 

Pavla Slezáčková

DĚTSKÝ KARNEVAL VE SMRŽICÍCH

Zpravodaj Regionu HANÁ vydává: Region HANÁ, z.s., Náměstí T.G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané, IČ: 26656426, 
Telefon: +420 585 754 622, e-mail: region.hana@regionhana.cz, 

Redakční rada: Jaroslav Brzák, Marta Husičková, Lucie Vojtěchová, Hana Zacpálková, Petr Husička, Miroslava Zapletalová. 
Fotografie jsou z archivu Regionu HANÁ a od dopisovatelů. Autor map: Lucie Vojtěchová. 

Časopis je registrován na MK ČR – kód registrace: MK ČR E 23256. Náklad: 300 ks, Termín vydání: duben 2020. 
Kancelář MAS Region HANÁ si vyhrazuje právo editovat zaslané články. 

Chcete prezentovat činnost a aktivity vašeho spolku, vaší obce či vaší školy v tomto zpravodaji?
Pošlete článek s fotkami (jpg) do kanceláře MAS na adresu region.hana@regionhana.cz

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 29. 5. 2020

UPOZORNĚNÍ


