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Setkání starostů v rámci projektu Centra
společných služeb (CSS) a Valná hromada
12. prosince 2017 proběhlo v rámci projektu
CSS čtvrté setkání starostů našeho Mikroregionu,
které se konalo v kulturním domě v obci Třeština.
Zástupci obcí se dozvěděli informace o činnostech
a aktivitách centra za poslední půl rok.
Setkání se zúčastnil i zástupce Svazu měst a obcí
ČR pan Jakub Mikšík, který přítomné informoval
o aktualitách k tématu Nařízení (EU) o ochraně
osobních údajů.

Valná hromada přinesla na konci roku přehled
aktivit a projektů, které jsme v Mikroregionu za
uplynulý rok zrealizovali a také plán na rok
následující. Uvedené informace si můžete přečíst
také vy v tomto zpravodaji. K běžným, již zajetým
agendám, jako jsou poradenství starostům obcí či
vypracovávání žádostí o dotace, jsme v loňském
roce také pomáhali občanům regionu se
zpracováním žádostí o kotlíkové dotace. Z naší
činnosti vybíráme do zpravodaje ty nejzajímavější
informace.
Nová projektová aktivita CSS – pověřenec
GDPR
V průběhu jara letošního roku CSS rozšíří
své projektové aktivity o oblast ochrany osobních
údajů, které vyplývá z Nařízení (EU) o ochraně
osobních údajů. Díky navýšení celkových nákladů
projektu vznikne nové pracovní místo pro pozici
tzv. pověřence.

Analýza přínosů Centra společných služeb
Poskytovatel dotace na provoz CSS vyžaduje za
účelem sledování přínosů projektu, vypracování
tzv. analýzy přínosů. Ve zkratce vás seznámíme
s výsledky analýzy našeho CSS za období
předchozího roku.
Nejbohatší agendou, ve které naše CSS pomáhá
starostům obcí, ale nejenom jim, je projektové
poradenství. V rámci sledované dotační agendy
vykonávaly pracovnice CSS následující aktivity –
konzultace k projektovým záměrům, vyhledání
dotačních možností (konkrétních dotačních
programů/titulů) a informací k nim, poradenství
se zpracováním žádostí o dotace, samotné
zpracování žádostí o dotace, poradenství při
vyúčtování poskytnuté dotace, jejím zaúčtování,
vyhodnocení či zpracování závěrečné zprávy o
použití dotace.

Nařízení o ochraně osobních údajů
Jedná se o aktuálně velmi ožehavou a
diskutovanou problematiku. Ode dne 25. května
2018, kdy se obecné nařízení stane bezprostředně
účinné a aplikovatelné ve všech členských státech
Evropské unie, jsou mimo jiné všechny obce
povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů a plnit další povinnosti s tímto související.
Obce našeho Mikroregionu přistoupily ke
společnému řešení problematiky, viz informace
na první straně.

Nejvíce aktivit bylo samozřejmě pro obce
Mikroregionu. Mimo obcí využili poskytování
služeb pracovníků CSS i místní občané,
živnostníci a neziskové organizace.
Následující graf ukazuje množství těchto aktivit
dle jednotlivých obcí. Nejvyšší počet aktivit byl v
rámci konzultací, a to k zamýšlenému
projektovému návrhu a zjišťování dotačních
zdrojů/informací. Z obcí se na CSS nejčastěji
obracelo město Loštice a obec Maletín. Naopak
nejsamostatnější obcí je město Úsov, které se na
CSS neobrátilo ve sledované problematice ani
jednou a všechny dotační/projektové záležitosti si
řeší samo. Pokud se starostové rozhodnou využít
služeb CSS šetří jim to čas, který mohou vynaložit
na své další pracovní aktivity.

A co vlastně Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, často označované jako GDPR, řeší?
Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické
osoby v podobě jeho aspektu, kterým jsou osobní
údaje. Osmdesát procent občanů Evropské unie
se domnívá, že jejich osobní údaje nejsou
dostatečně chráněny. Obecné nařízení chce tedy
odstranit napětí mezi potřebou svobodné výměny
informací a ochranou osobních informací
jednotlivce v tzv. digitálním věku. Činí tak
vytvořením (nebo spíše posílením) jednotných a
účinných evropských pravidel při zpracování
osobních údajů fyzických osob.

Zajímavé aktivity 2. poloviny roku 2017
Sousedské setkání mikroregionů Mohelnicko
a Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Dne 7. 9. 2017 proběhlo druhé sousedské setkání
mikroregionů Mohelnicko a Moravskotřebovsko
a Jevíčsko. Tentokráte jsme se jeli inspirovat
zajímavými projekty k našim sousedům my a
navštívili jsme vybrané obce dle připraveného
programu, který byl velmi bohatý.
Během setkání byly navázány nové a prohloubeny
již stávající kontakty. Součástí programu bylo
představení významných projektů a výměna
zajímavých informací a zkušeností nejen z oblasti
veřejné správy.
V ranních hodinách nás přivítal pan starosta obce
Biskupice u zrekonstruované budovy obecního
úřadu. Následovala prohlídka soukromé palírny,
která byla zvelebena díky dotacím. A také
prohlídka místního muzea. V Biskupicích mají
kromě známé palírny také jednu raritu – ručně
pletenou a přes 100 metrů dlouhou pomlázku,
která je omotána kolem střechy obecního úřadu.
Chlubí se tak českým rekordem!

V obci Jaroměřice nás přivítala paní starostka,
která nás provedla Centrem života a podnikání
(financovaného z EU). Následovala prohlídka
poutního místa Kalvárie na kopci nad obcí.
Nádherné místo, které určitě také navštivte.

V Jevíčku, centru oblasti zvané Malá Haná, jsme
navštívili zámeček zrekonstruovaný z dotace
SAPARD (EU), byly nám představeny dotační
projekty města a vyšli jsme si na městkou věž. Ta
je sice o několik metrů nižší než naše mohelnická,
ale výhled z ní je neméně zajímavý. Po společném
obědě nás uvítala živá hudba zajištěná žáky
místní ZUŠ a prošli jsme si krásné zrenovované
prostory uvedené školy.
Městečko Trnávka se pochlubilo nově opravenou
budou obecního úřadu, na kterou získalo dotaci
ve výši 35 mil. Kč z ROP SV. Jedná se o
multifunkční objekt, kde kromě obecního úřadu
sídlí také lékaři, jsou tu klubovny pro místní
spolky a knihovna.

Odpolední program jsme završili v Moravské
Třebové
návštěvou
brány
času
a
moravskotřebovského renesančního zámku
a jeho zahrad po rekonstrukci, která proběhla
v rámci projektu z ROP Cesta od renesance
k baroku.

19. pracovní setkání zástupců mikroregionů
Olomouckého kraje
Pět zástupců Mikroregionu Mohelnicko se dne 19. září
2017 zúčastnilo 19. pracovního setkání zástupců
mikroregionů Olomouckého kraje. Celokrajské
setkání proběhlo v obci Dřevnovice na jihu
Prostějovska.

Po skončení oficiální části programu setkání
pokračovalo prohlídkou realizovaných projektů
v obci Dřevnovice - Komunitního domu pro seniory,
Zahrady růží, Naučné stezky – areál zdraví
a Zastřešení cvičné plochy.

Odborná exkurze na Slovensko 2017

Zástupce mikroregionů přivítala paní starostka
Bohumila Charvátová, hejtman Olomouckého kraje
pan Ladislav Okleštěk a jeho náměstci.
Během dopoledne proběhly diskuze na různá témata.
Pan hejtman Ladislav Okleštěk zastoupil své
kompetenční oblasti krizového řízení, sociálních věcí,
vnějších vztahů a cestovního ruchu. 2. náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pan Ing. Jan
Zahradníček zastoupil oblast dopravy. Pan náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Petr Klimeš se
zástupci diskutoval na téma zemědělství a životní
prostředí. A pan náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Bc. Pavel Šoltys nabídl nejen poradenské služby
odboru strategického rozvoje v oblasti dotační
politiky EU, ČR, a OK, ale také diskutoval
s přítomnými zástupci mikroregionů a obcí na různá
témata regionálního rozvoje.
Na setkání se prezentoval domácí Mikroregion
Němčicko společně s MAS Hanácký venkov, z.s.
Přítomní shlédli poutavý a inspirativní film
s propagací všech obcí Němčicka.

Na přelomu září a října se zástupci obcí našeho
Mikroregionu
zúčastnili
odborné
exkurze
na Slovensku ve Vysokých Tatrách.
V Hotelu Morava v Tatranské Lomnici proběhlo
setkání s představiteli regionu Vysoké Tatry. V rámci
plodné a přínosné diskuze si zástupci obou regionů
vyměnili nejen bolístky, které se týkající problémů
obcí a jejich správy (např. malé rozpočty obcí,
narůstající automobilová doprava v souvislosti
s nedostatkem parkovacích ploch, financování škol,
obsazení dětí do škol…), ale i pozitivní zkušenosti
např. realizace úspěšných projektů, čerpání dotačních
zdrojů apod.

Realizované projekty
Od roku 2016 pokračujeme v realizaci projektu
Všechno je to o lidech. Stěžejní aktivita zpracování
strategických rozvojových plánů obcí se blíží
k ukončení. Město Loštice již má schválený nový
strategický plán rozvoje. Ostatní obce pokračují ve
finálních pracích (připomínkování a schvalování
v zastupitelstvech obcí).
V 1. polovině letošního roku probíhá druhá vlna
vzdělávacích
seminářů
pro
zástupce
obcí,
a to na témata:
 pracovní agendy úředníka a jejich zpracování
v tabulkovém procesoru Excel
 pracovní agendy úředníka a komunikace
s veřejností (využití nástroje PowerPoint)
 pokročilé využívání nástrojů eGovernment
 tvorba obecně závazných vyhlášek a nařízení
 komunikace
s veřejností
a
úřední
korespondence

Film byl nominován v rámci Cen za významné
kulturní počiny Olomouckého kraje. Vyhlášení
výsledků by mělo proběhnout do konce dubna
na slavnostním večeru.

Projekty, které nás čekají v roce 2018

V průběhu roku 2017 jsme pracovali na natáčení
propagačního filmu o našem Mikroregionu.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
Mikroregionu Mohelnicko, dotaci z Olomouckého
kraje a sponzorských darů firem Siemens, s.r.o., Hella
Autotechnik Nova, s.r.o., MONTIX, a.s., MERIVA, a.s.,
ZLKL, s.r.o., ÚSOVSKO AGRO, s.r.o., A.W. spol. s r.o.
a Violet shine a.s. Film vzešel z dílny šikovného a
zkušeného kameramana Ivo Zatloukala.
20minutový film zachycuje zajímavosti a krásy všech
14 obcí našeho regionu. Krásná příroda, historické
památky, kulturní akce, významní rodáci, kulinářské
speciality – zkrátka všechno, co stojí za zmínku a čím
je náš region zajímavý, si můžete ve filmu
prohlédnout, připomenout, poznat.
Film je dostupný na internetovém odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=j5M4u_pKqSM

V letošním roce bychom se rádi zaměřili na jednu
z velkých zajímavostí našeho regionu, kterým je
Naučná stezka Lišky Bystroušky. Povídání o lišce
Bystroušce a její vazbě k našemu regionu si můžete
přečíst dále ve zpravodaji. Rádi bychom tento
zajímavý odkaz historie našeho regionu více vepsali
do povědomí místních obyvatel a současně jej nabídli
návštěvníkům našeho regionu. Jaké jsou naše plány?
Za prvé provést renovaci a doplnění značení naučné
stezky. Na trase stezky je celá řada místopisných a
přírodních zajímavostí, o kterých by mohly nové
informační cedule pojednávat. Za druhé chceme
podpořit marketing, v rámci kterého budou vyrobeny
propagační materiály a hry. Do procesu tvorby
propagačních materiálů budou zapojeny také místní
děti. Jako moderní formu propagace zamýšlíme
vytvoření mobilní aplikace k naučné stezce.
Mikroregion podal tři žádosti o dotaci, a to na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a na Olomoucký
kraj.

Nové propagační materiály Mikroregionu

Za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje Svazek
obcí Mikroregionu Mohelnicko vydal nový
propagační leták o našem regionu a přenosné banery.
Banery (velké plakáty) můžete vidět na obecních
úřadech. Stejně jako letáky hrají veselými barvami a
jsou na nich umístěny fotografie všech našich obcí i
zajímavé povídání o nich. Leták i další propagační
materiály můžete získat na úřadě ve své obci nebo
v kanceláři Mikroregionu v Moravičanech.

Ve spolupráci s MAS Mohelnicko bylo pro děti
vytvořeno puzzle našeho regionu, kde jednotlivé dílky
tvoří území obcí. Originální ilustrace puzzle vytvořila
Martina Poláchová z Police. Puzzle má sloužit
především dětem ve školkách a školách pro podporu
povědomí a posílení sounáležitosti s rodným
regionem. Současně je také propagací zajímavostí
našeho regionu pro návštěvníky a turisty.

Dalším propagačním materiálem je pexeso
s fotografiemi zajímavostí našeho regionu. I zde je
autorkou Tvarůžka na zadní straně pexesa, kterého
jsme pasovali do funkce maskota našeho regionu,
paní Martina Poláchová.

Po roční odmlce se nám na konci roku 2017 podařilo
vytvořit a vydat nástěnný kalendář Mohelnicko
2018. Autorem fotografií je Martin Hohn.

Ve spolupráci s MAS Mohelnicko byl vydán
aktualizovaný leták s informacemi o místní akční
skupině, o úspěšně realizovaných projektech
a projektech, na kterých MAS aktuálně pracuje.

Plán akcí Mikroregionu na rok 2018
Jako každý rok i letos plánuje Mikroregion čtyři
tradiční akce.
Jako první proběhne v Doubravě turistický výšlap ke
kapličce u Joséfka.
Státní svátek 8. května připadne letos na úterý a stejně
tak tedy i tradiční akce Po stopách švédských vojsk.
Opět se setkáme ve 14 hodin u sloupu Nejsvětější
trojice nad Mírovem. Zajímavé povídání o místní
historii bude doplněno vystoupením švédského
vojska. Hlad zaženeme občerstvením na místním
koupališti.
Den Mikroregionu Mohelnicko 2018 bude hostit
obec Palonín v sobotu 16. června. Jelikož je letošní rok
spojen s řadou výročí, i naše akce bude doplněna, ve
spolupráci s loštickými turisty, turistickým pochodem
u příležitosti oslav výročí vzniku republiky. Všichni
příznivci Mikroregionu se sejdou na fotbalovém hřišti
v Paloníně, kde bude celá sláva od devíti hodin ráno
probíhat.
Poslední z tradičních akcí Mikroregionem na kole
se bude konat 8. září. Pro cyklisty chystáme trasu
naším regionem, která bude zakončena na koupališti
v Lošticích, kde bude připraven doprovodný program.

I letos se Mikroregion zapojí do celorepublikové akce
Ukliďme Česko, která je naplánována na sobotu
7. dubna. Jestli vám není lhostejné okolí vašeho
domova a chcete žít v čistém prostředí, zapojte se do
akce
také.
Více
informací
získáte
na
www.uklidmecesko.cz

Zajímavosti z našeho Mikroregionu
Liška Bystrouška
S naším regionem je spjata postava lišky Bystroušky.

Její původní autor, akademický malíř a myslivec
Stanislav Lolek (1873 – 1936), se narodil v obci Palonín
nedaleko města Loštice. V srpnu roku 1889 nastoupil
do Veselí u Mohelnice na předškolní lesnickou praxi.
Zde jej učil revírník Gustav Kořínek základům
myslivosti a vyprávěl mu veselé příhody o nezbedné
lišce, jež se údajně přihodily na střítežské hájovně.
Vyprávění inspirovalo Lolka k vytvoření souboru
kreseb, které se později staly podkladem spisovateli
Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování. Texty
s ilustracemi nejprve vycházely na pokračování
v Lidových novinách. Díky značné oblíbenosti
u čtenářů následovalo i mnoho knižních vydání Lišky
Bystroušky. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily
na hudebního skladatele Leoše Janáčka tak,
že zkomponoval stejnojmennou operu, které
se dodnes dostává světového ohlasu.
Motiv lišky Bystroušky zůstává dodnes v našem
regionu nezapomenut a prolíná se do běžného života.
V Lošticích lze navštívit Kavárnu galerii U Lišky
Bystroušky, jejíž interiér zdobí ilustrace a kresby
příběhů lišky Bystroušky. Kavárna nejenže sousedí
přímo s prodejnou olomouckých tvarůžků, ale sama
je známa svojí výrobou originální tvarůžkové
zmrzliny.

Lišku zpodobňuje ve svých dílech loštický řezbář
a umělec Jaroslav Beneš, jehož každoroční vánoční
výstava dřevěného vyřezávaného betlému je známá
v širokém okolí.

Liška Bystrouška je častým námětem tvoření dětských
zájmových kroužků, školních družin, škol a školek.
Bystrouška je dětem blízká, tvoří ji z keramiky,
na konci loňského roku byla motivem výtvarné
kreslené soutěže.

Naučná stezka lišky Bystroušky vede, s výjimkou
několika set metrů, klidnými polními a lesními
cestami. Celková délka stezky je 23 km, přičemž
se jedná o uzavřený okruh, kdy výchozím i cílovým
bodem jsou Loštice. Stezka je vhodná především
pro pěší túry, zvládnout ji mohou také zdatnější
cyklisté. Stezka využívá běžné turistické značení,
po většině své délky kopíruje červenou turistickou
značku. Dominantou mnoha výhledů do krajiny
je romantický hrad Bouzov. Stezka je osazena
5 informačními panely a dvěma reliéfy věnovanými
Stanislavu Lolkovi a jeho lišce Bystroušce. Do
dřevěného stojanu je vsazena plastová tabule
s informacemi o přírodních a historických
zajímavostech, mapou a fotografiemi.

Stezka nabízí řadu možných variací, zkrácení trasy,
uzpůsobení pro děti, pro cyklisty, uzavřený okruh,
procházku
spojenou
s návratem
autobusem.
Možností je celá řada.

Ing. Zdeněk Auerswald v loňském roce zpracoval
knihu „Stanislav Lolek krajinář a malíř zvěře“, kterou
vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce,
s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. Ve svém díle
se zaměřil na život a dílo Stanislava Lolka.
V nejzápadnějším bodě stezky (na červené turistické
značce) dojdou turisté uprostřed lesa k dodnes stojící
hájence na Stříteži. Hájenka je v majetku města
Mohelnice a v současnosti ji využívají a starají
se o ni lesáci z organizace Lesy Města Mohelnice.
U hájenky je volně přístupné posezení. Zajímavostí je,
že stezka kousek od hájenky směrem k Pavlovu,
jde souběžně s křížovou cestou se 14 zastaveními,
která jsou vystavěna z maletínského pískovce.

Spolupráce Mikroregionu, MAS a škol v regionu
Projekt, který je realizován Místní akční skupinou
Mohelnicko a Mikroregionem Mohelnicko s názvem
„Zpracování Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání na území obce s rozšířenou působností
Mohelnice“ (zkráceně MAP) se zabývá zejména
rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Cílem MAP je nejenom snaha o zlepšení
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách,
ale i podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání.
Momentálně
probíhá
poslední
aktualizace
Strategického rámce (SR), který obsahuje přehled cílů
a opatření dokumentu MAP, společně s přehledem
plánovaných projektů školských a vzdělávacích
zařízení. Schválení aktualizace Strategického rámce a
celého dokumentu MAP proběhne na jednání
Řídícího výboru. Řídící výbor je hlavním pracovním
orgánem, tvoří ho zástupci klíčových aktérů, kteří
ovlivňují oblast vzdělávání na území ORP Mohelnice
- např.: zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, učitelé.

Další aktivitou projektu MAP Mohelnicko jsou
společná vzdělávání pedagogů a odborné veřejnosti –
kurzy, semináře pro více škol; sdílení zkušeností;
exkurze – dobrá praxe. Momentálně probíhají
vzdělávací akce s názvem: Rozvoj psychosociálních
dovedností pracovníků MŠ/ZŠ v ORP Mohelnice 2
(28. února 2018); Rozvoj psychosociálních dovedností
pracovníků MŠ/ZŠ v ORP Mohelnice 3 (1. března
2018); Třída jako sociální skupina (29. března 2018) a
Krizové vyjednávání, komunikace v krizových
situacích. Více informací o vzdělávacích akcí
naleznete
na
webových
stránkách:
www.
masmohelnicko.cz v záložce MAP.
Doplňkovými akcemi projektu MAP Mohelnicko jsou:
spolupráce s knihovnami a vytvoření kampaně
„Vyhledáváme nové čtenáře“, která běží do 15. března
2018. Přihlásit se do ní mohou děti a žáci do 15 let
v knihovnách na území ORP Mohelnice. Také pro MŠ
a ZŠ vytváříme výukové materiály (pexeso, puzzle). Ve
výrobě jsou ještě knížečky/pracovní sešity o regionu a
hrací deka pro každou MŠ v regionu. Hrací deka je
vytvářena ve spolupráci se Spolkem ručních řemesel
Mohelnice paní Vlasty Jiráskové.

Za zpracování článku děkujeme Mgr. Kateřině
Fialové,
manažerce
MAP
Mohelnicko,
tel.: 775 882 860

Kalendář akcí
Na následujících stránkách naleznete kalendář plánovaných akcí v obcích našeho Mikroregionu na období
březen až červen 2018.

BŘEZEN
Klopina
Krchleby

24. 3. - Dětský maškarní karneval
23. 3. - Noc s Andersenem
31. 3. - Velikonoční maraton v "Člověče, nezlob se"

Líšnice
1. - 31. 3. - Hrátky se zvířátky (výstava)
10. 3. - Zimou - nezimou? (KČT Loštice)
Loštice

17. 3. - Zahájení turistické sezóny v Ol. kraji (KČT Loštice)
23. 3. - Rakovským údolím bledulí (KČT Loštice)
25. 3. - Členská schůze České rybářského svazu MO Loštice

Maletín

10. 3. - Maškarní karneval
15. 3. - Debata v knihovně

Mírov
1. - 4. 3. - Lucie Ernestová - Cesta k sobě, Eva Mašínová - Hedvábné mandaly a keramika
(výstava)
1. 3. - Nový Zéland - Země neskutečné přírody (cestovatelská přednáška)
6. 3. - Nový Zéland a Fiji očima Rudolfa Malého (přednáška)
8. - 31. 3. - Dřevětné intarzie a skulptury (výstava)
Mohelnice

10. 3. - České nebe (Divadlo Járy Cimrmana)
15. 3. - Koření indické kuchyně - koření života (gastronomická přednáška)
20. 3. - Úsměvy Zdeňak Trošky s písničkami Simony Klímové
22. 3. - Mírov v majetku Olomouckých biskupů (místopisná přednáška)
24. 3. - Festival tanečního mládí (taneční soutěž)
25. 3. - Černobílé štěstí (pohádka pro děti)

Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice

30. 3. - Velikonoční dílna v Polici
17. 3. - Šachový turnaj, KD Stavenice
24. 3. - Dětský maškarní karneval, KD Stavenice

Třeština
Úsov
Mikroregion

17. 3. - Tradiční setkání "U Joséfka"

DUBEN
Klopina
Krchleby

7. 4 - Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Krchleby

Líšnice
1. - 30. 4. - Hrátky se zvířátky (výstava)
2. 4. - Velikonoční toulky panstvím Lichtenštejnů (KČT Loštice)
7. 4. - Brigáda - úklid na turistických trasách (KČT Loštice)
Loštice

10. 4. - Jakub Smolík s kapelou (koncert)
14. 4. - Do ticha Oderských vrchů (KČT Loštice)
21. 4. - Za jarními jehňátky (KČT Loštice)
28. 4. - Cyklo - jarních 100 km Boskovickou brázdou

Maletín

28. 4. - Pálení čarodějnic

Mírov
1. 4. - Dřevěné intarzie a skulptury (výstava)
Mohelnice

6. 4. - Nízkotučný života (divadlo)
11. 4. - Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou Boomband Jiřího Dvořáka
16. 4. - Central Park West (divadelní představení)

Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
7. 4. - Fotbalový zápas Třeština-Jesenec-Dzbel, obecní hřiště Třeština, zač. v 15:30 hod
Třeština

21. 4. - Fotbalový zápas Třeština-Červenka, obecní hřiště, zač. v 16:00 hod
21. 4. - Zájezd na muzikál Muž se železnou maskou
21. 4. - Pálení čarodějnic, obecní hřiště Třeština

Úsov
Mikroregion

7. 4. – Ukliďme Česko

KVĚTEN
Klopina
Krchleby

7. 5 - Lampionový průvod
13. 5. - Posezení a beseda pro občany v důchodovém věku a přátele obce
27. 5. - Dětské zábavné a sportovní odpoledne

Líšnice
1. 5. - Májové šlápoty na Kozlov (KČT Loštice)
1. - 6. 5. - Hrátky se zvířátky (výstava)
5. 5. - Memoriál R. Ambrože a F. Kruše (KČT Loštice)
Loštice

19. 5. - Za poetikou padajících vod (KČT Loštice)
26. 5 - 42. ročník Putování za loštickým tvarůžkem (KČT Loštice)
30. 5. - Orlické hory (KČT Loštice)
31. 5. - Cyklo - Loštice - Bratislava - Vídeň - Loštice (KČT Loštice)

Maletín
Mírov
Mohelnice

8. 5. - Po stopách švédských vojsk
17. 5. - Bláznivý Petříček (divadelní představení)
24. 5. - Magnetiáda (DDM)

Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice

12. 5. - Den maminek, KD Stavenice
5. 5. - Fotbalový zápas Třeština-Velká Bystřice, obecní hřiště Třeština, zač. v 16:30 hod

Třeština

13. 5. - Svátek maminek, KD Třeština
19. 5. - Fotbalový zápas Třeština-Nemilany, obecní hřiště Třeština, zač. v 17:00 hod

Úsov
Mikroregion

12. 5. - Zájezd na muzikál IAGO
8. 5. - Po stopách švédských vojsk, Mírov

ČERVEN
Klopina

9. 6. - Dětský den Klopina

Krchleby
Líšnice
9. 6. - Pohodovka z Červeňáku (KČT Loštice)
Loštice

12. 6. - Poutní horou Kalvárie a dále (KČT Loštice)
16. 6. - Hvězdicový pochod k 100. výročí vzniku republiky (KČT Loštice)

Maletín

16. 6. - Dětský den

Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice

30. 6. - Myslivecké odpoledne s volejbalovým turnajem, obecní hřiště v Polici
3. 6. - Dětský den, hřiště Stavenice
2. 6. - Fotbalový zápas Třeština-Kožušany, obecní hřiště Třeština, zač. v 17:00 hod

Třeština

16. 6. - Fotbalový zápas Třeština-Šternberk, obecní hřiště Třeština, zač. v 17:00 hod
29. 6. - Noční pohárová soutěž mladých hasičů o pohár SDH Třeština, "Třeštinský plyšák",
obecní hřiště Třeština

Úsov
Mikroregion

16. 6 - Den Mikroregionu Mohelnicko, Palonín

Centrum společných služeb
Mikroregionu Mohelnicko
Sídlo kanceláře: Moravičany 330
Úřední hodiny: Po – Pá: 8:00 – 14:00
(případně dle domluvy)

Kontakt na pracovnice CSS:
Ing. Michaela Friedlová
(manažerka)
tel.: 775 882 861
e-mail: friedlova@mohelnice.cz

Mgr. Jitka Macháčková
(specialistka na rozvoj mikroregionu)
tel.: 731 104 001
e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz

www.mikroregionmohelnicko.cz

