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Informační zpravodaj 

MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V červenci 2016 vzniklo v rámci mikroregionu administrativní zázemí pro další rozvoj 

meziobecní spolupráce s názvem Centrum společných služeb, a to v rámci projektu Svazu 

měst a obcí ČR. Cílem je především zkvalitnit a zefektivnit výkon veřejné správy a veřejných 

služeb, zlepšit informovanost občanů o poskytovaných veřejných službách a sdílet zkušenosti 

a dobrou praxi v rámci mikroregionu. Obracet se zde mohou také občané, pro které je 

zajišťováno zejména poradenství v oblasti veřejných služeb poskytovaných na území 

mikroregionu, dotací, informování o akcích a realizovaných projektech. Podávat zde mohou 

své podněty k dalšímu rozvoji tohoto území. 

Centrum společných služeb pro vás ve spolupráci s obcemi a dalšími organizacemi připravilo 

řadu akcí, které vám v tomto čísle zpravodaje představíme. 

Autor: Bambuch 

DĚTSKÝ DEN ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MIKROREGIONU 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko připravuje ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví Dětský 

den zdraví. Tato akce je určená žákům I. stupně základních škol a proběhne ve třech obcích našeho 

mikroregionu, a to v Poličné, Lešné a v Mikulůvce. 

 

Součástí Dětského dne zdraví bude interaktivní program zaměřený na zdravý životní styl dětí, prevenci 

infekcí a úrazů. Vytvořeny budou celkem čtyři stanoviště, na kterých se děti budou formou hry a vlastních 

prožitků seznamovat s různými tématy. Bude se jednat především o hygienu rukou a její význam 

v ochraně před onemocněním nebo o prevenci úrazů (aneb „co uděláš, když…“). V rámci programu 

budou pro děti připraveny také testíky pohybových dovedností a hra Kostka – otázky a odpovědi 

o správné výživě. 

Cílem je, aby žáci získali praktické znalosti a zkušenosti pro život. Pod vedením zdravotního pracovníka 

se seznámí s tématy z každodenního života, budou jim ukázány praktické příklady, sami budou plnit různé 

úkoly a dostanou i prostor pro vyjádření svých názorů. Dětský den zdraví bude první obdobnou akcí 

realizovanou na našich školách.  

AKCE PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2017 S MUZEEM REGIONU VALAŠSKO - 

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ: 

Zámecká velikonoční neděle – 9. 4. 2017   Svatojánské čarování – 13. – 16. 6. 2017 

Zámecká adventní neděle a Mikuláš v muzeu – 3. 12. 2017 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

PROGRAM „60 A VÍC NEZNAMENÁ NIC“ MÍŘÍ DO FINÁLE 

V listopadu 2016 připravilo Centrum společných služeb pro seniory obcí Branky, Choryně, 

Jarcová, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, 

Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Zašová a města Kelč speciální aktivizační program, 

který je zaměřený na podporu a zlepšování fyzického stavu seniorů. 

 

Senioři z našeho mikroregionu si na obecním úřadě ve své obci mohli 

na podzim roku 2016 vyzvednout kartičku, která jim umožňuje vstup na různé 

aktivity, a to buď zcela zdarma, nebo za výrazně zvýhodněné vstupné. Každý 

účastník může do konce dubna 2017 navštívit krytý bazén ve Valašském 

Meziříčí, rekondičně masážní stoly nebo infrasaunu. 

Akce se setkala s obrovským zájmem, a proto se těšíme na vyhlášení dalšího, již 3. ročníku 

tohoto programu, na podzim 2017. Informace budou zveřejněny na stránkách mikroregionu 

i jednotlivých obcí. 

POJĎME SPOLEČNĚ PLÁNOVAT VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ 

Zajímáte se o vzdělávání v obcích našeho mikroregionu? Pak budeme rádi, když se zapojíte 

do našeho projektu a společně vytvoříme „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Valašské Meziříčí do roku 2023“. 

 

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí 

(č. pr. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000126), na kterou jsme získali dotaci z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se snažíme rozvinout systém strategického řízení 

a hodnocení kvality ve vzdělávání. Hlavním smyslem tohoto projektu však je, zapojit 

do procesu plánování nejen zřizovatele škol, ředitele, pedagogy, ale i rodiče, žáky a další, 

které oblast vzdělávání zajímá a není jim lhostejná. Naplánováním a realizací aktivit v oblasti 

vzdělávání chceme docílit lepší kvality vzdělávání v mateřských a základních školách 

na území obcí našeho mikroregionu. 

Máte-li zájem dostávat informace o projektu nebo se do jeho realizace aktivně zapojit, 

můžete se obrátit na Centrum společných služeb. 

 

Autor: Dobešová 

Další číslo zpravodaje vyjde v říjnu 2017. 

Více informací naleze na www.meziricsko.cz. 


