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Úvodní slovo
Vážení čtenáři.
Do rukou se Vám dostala publikace, která v krátkosti shrnuje informace o všech projektech, které se po-

dařilo zrealizovat s pomocí MAS Moravská cesta v rámci strategického plánu Leader. Náš strategický plán ne-
sl název Hanáci se rozkévale… včel ovidite.

V prvním programovacím období (2008–2013) rozdělila MAS Moravská cesta mezi obce, podnikatele 
a neziskové organizace 39,7 milionů korun a podpořila 98 projektů v deseti výzvách. A výsledek? Nebo chce-
te-li – co včel vidime? Máme dnes pěknější vesnice s novými chodníky, cestami, zastávkami, vysadilo se mno-
ho nové zeleně, zakoupila se technika na údržbu, opravily se mnohé kulturní domy, školy, školky i obecní úřa-
dy, dotace pomohly spolkům i drobným podnikatelům.

MAS Moravská cesta se rovněž zapojila do několika projektů spolupráce. S MAS Moravský kras a MAS Regio-
nu Poodří se na Bouzově podařilo vybudovat Muzeum tradic a řemesel, pořídili jsme vybavení (velkoplošný 
stan, pivní sety a prodejní stánky), jež slouží spolkům a neziskovým organizacím při pořádání jejich akcí a vznik-
la studie o mapování technických památek, díky níž jsou na světě dvě publikace. Další projekt spolupráce se 
opět vracel k tradicím a uvítaly ho zejména národopisné soubory z naší, ale také partnerských MAS, konkrétně 
MAS Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska a slovenská MAS Malohont. Jednalo se o projekt Kroje našich 
krajů, díky němuž soubory Pantla z Nákla, Cholinka z Choliny a Hanačka z Litovle získaly nové kroje. 

V rámci projektu Nová energie pro regionální značku Haná jsme zase pořídili propagační materiály pro 
šikovné řemeslníky a výrobce z regionu. V tomto případě jsme spolupracovali s MAS Prostějov venkov, MAS 
Partnerství Moštěnka a MAS Uničovsko. Navazujícího projektu Cílem společného snažení je rozvoj regio-
nálního značení se účastnily tři místní akční skupiny a už samotný název napovídá, že se jedná o projekt, kte-
rý slouží zejména výrobcům s certifikáty regionální značky. V regionu Haná jsme zahájili certifikaci služeb. 
Do regionu nám přibyla další zajímavá knížka díky dalšímu projektu spolupráce Příběhy našich kronik. Jeho 
hlavním cílem bylo sesbírat nejzajímavější příběhy obecních kronik do pěkné a čtivé publikace. Na tomto 
projektu s námi spolupracovaly MAS Partnerství Moštěnka, MAS Hanácké Království, MAS Regionu Poodří 
a MAS Hříběcí hory. 

Milí přátelé, děkujeme Vám za důvěru, díky níž můžeme pomáhat. Těšíme se na další spolupráci!

Julie Zendulková 
předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s. 
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Obec Bílá Lhota 
Název projektu: Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu
Místo realizace:  Bílá Lhota
Také se vám zdá, že je teď sportovní areál v Bílé Lhotě hezčí a zelenější? Aby také ne. Vždyť na ploše 3200 me-
trů čtverečných vysázeli zahradníci více jak 180 druhů zeleně. V rámci projektu se pořídily také lavičky, zavla-
žování, rotační rozmetadlo a vzpěry s provedením základových patek.

Obec Bílá Lhota
Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení, 
výsadba zeleně a nákup techniky
Místo realizace: Bílá Lhota
V Bílé Lhotě svítí všech 23 svítidel veřejného osvětle-
ní, u školy roste nová zeleň a k údržbě veřejných pro-
stranství slouží rozmetadlo. Přesně tak, jak to má po-
dle projektu být.
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Obec Bílá Lhota
Název projektu: „Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat“
Místo realizace: Bílá Lhota
Aby se dětem i rodičům ve vesnici líbilo, je potřeba, aby v ní dobře fungovala mateřská škola. V Bílé Lhotě pro-
to vytvořili projekt na rekonstrukci školky, jenž zahrnoval výměnu sedmi oken s parapety, čtyř dveří a dvou 
plynových kotlů a 13 radiátorů. Významnou část projektu tvořila oprava nakládací rampy ve školní jídelně 
a oprava terasy u vstupu do mateřinky.

Obec Bílá Lhota
Název projektu: Zelenější Bílá Lhota
Místo realizace: Bílá Lhota
„Aby byla Bílá Lhota zelenější“ si přáli tvůrci projektu, jehož cílem byla revitalizace a úprava veřejného pro-
stranství. Zahradníci osázeli plochy novou trávou, nižší i střední okrasnou zelení a stromy. Pro upřesnění – 
nová zeleň přibyla na ploše o rozloze 3000 metrů čtverečných, o 1000 metrů čtverečných méně má plocha 
historického parku, zahrady a aleje, jež si vyžádala revitalizaci a na ploše 1000 metrů čtverečných byla prove-
dena parková úprava. Kvůli snadnější údržbě se podařilo z dotace zakoupit i sekací traktorek.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Pravoslavná církevní obec v Řimicích
Název projektu: Dokončení opravy kostela Řimice
Místo realizace: Bílá Lhota - Řimice
Kostel, to je chlouba obce. Ten v Řimicích už byl nějakou dobu v nepříliš pů-
vabném stavu. Navázalo se tedy na stavební úpravy z roku 2011 a opravila 
se celá venkovní omítka a římsy. Součástí projektu byla také oprava grafity 
sv. Cyrila a Metoděje nad vchodem. Nešetřilo se ani na venkovní fasádě, by-
la znovu natřena.
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Římskokatolická farnost Bílá Lhota
Název projektu: „Obnova střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bílé Lhotě“
Místo realizace: Bílá Lhota
Nová kostelní věž v Bílé Lhotě je výsledkem dalšího projektu. Kostel bývá zpravi-
dla dominantou každé vesnice a nejeden vyžaduje opravy, jaké nejsou v silách 
a možnostech farníků. Nejinak tomu bylo v Bílé Lhotě, kde do významné místní 
památky zasvěcené sv. Kateřině Alexandrijské zatékalo, a hrozil pád uvolněných 
částí původní střechy. To už dnes naštěstí není pravda.
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Pravoslavná církevní obec v Řimicích
Název projektu: Oprava kostela sv. Ludmily v Řimicích
Místo realizace: Bílá Lhota - Řimice
Nákladná a nezbytná rekonstrukce zachránila kostel sv. Ludmily v Řimicích, kde se díky projektu podařilo 
obnovit střechu, vybudovat novou elektroinstalaci a opravit i část fasády.

Tělocvičná jednota Sokol Řimice
Název projektu: TO BÔDE NA HANÉ HÔKOT
Místo realizace: Bílá Lhota - Řimice
Hukot na Hané? Ale kdepak, to je jen nadsázka. Ve skutečnosti se bez kvalitního ozvučení žádná společenská 
akce neobejde. A o to právě šlo. Ozvučovací sestavu, díky níž lze dnes zajistit kvalitní přenos mluveného slo-
va i hudby, využívají při pořádání kulturních a společenských akcí. Konkrétně se jednalo o zakoupení čtyř re-
pro soustav o výkonu 800 W, mixážního analogového pultu a multipárový kabel.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala

BÍ
LÁ

 L
H

O
TA

BÍ
LÁ

 L
H

O
TA



6

Jarmila Friebová
Název projektu: Vybudování ubytovací kapacity ve vodáckém zařízení na řece Moravě
Místo realizace: Bílá Lhota - Řimice
Vodácké zázemí nyní nabízí už i ubytování pro návštěvníky. V příjemném prostředí u řeky Moravy mohou vy-
užívat dva pokoje pro hosty v podkroví s koupelnou a WC.

Jarmila Friebová
Název projektu: Vodácké zařízení na řece Moravě
Místo realizace: Bílá Lhota - Řimice
Vodáci se rádi setkávají v Bílé Lhotě - Řimicích. Aby ne. Využívají tu prostory kompletně opravené budovy bývalé-
ho hospodářského objektu, jež je nyní uzpůsobena jako vodácké zázemí. Z projektu se postavily zděné konstruk-
ce, komín, došlo k osazení dřevěného stropu, budova má nová okna, vnitřní i vstupní dveře, nové jsou i omítky 
vnitřních a vnějších stěn, výmalby, dlažba a obklady. Rozpočet zahrnoval rovněž elektroinstalace, rozvody a ne-
zapomínal ani na pořízení vnitřního vybavení a na sportovní vybavení skladu – pět lodí Pálava i s příslušenstvím.
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Římskokatolická farnost Bouzov
Název projektu: Rekonstrukce elektrického vytápění kostela
Místo realizace: Bouzov
Aby věřícím v Bouzově nebylo o zimních kázáních chladno, přibyla na každou ze 41 lavic dvě vytápěcí tělesa. 
Kostel sv. Gotharda tak je o něco útulnější.

Obec Bouzov
Název projektu: Dětská hřiště v podhradí Bouzova
Místo realizace: Bouzov
Budovat hřiště pro děti nás baví. Ozývá se z nich radostný výskot dětí, které jsou na čerstvém vzduchu a v po-
hybu. V podhradí Bouzova teď mají dvě taková hřiště. Okolí je zatravněno, osázeno zelení a stromy. Součástí 
projektu bylo rovněž pořízení laviček, sedacích setů a odpadkových košů.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Bouzov
Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani
Místo realizace: Bouzov - Kadeřín, Blažov, Jeřmaň
Díky zrekonstruovanému veřejnému osvětlení už se v noci nemusíte bát v bouzovských místních částech Ka-
deřín, Blažov a Jeřmaň. Díky dotaci došlo na obnovu výbojových světel. Součástí projektu bylo i vybudování 
nové čekárny zastávky v Kadeříně, opravily se zastávky v Jeřmani a Blažově, pořídily se stojany na kola, lavič-
ky a informační tabule. Celkový vzhled vylepšila drobná výsadba zeleně a betonová manipulační plocha pro 
kontejnery na tříděný odpad.

Jan Holub s.r.o.
Název projektu: Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a okrasných rostlin
Místo realizace: Bouzov - Hvozdečko
Botanik Jan Holub má ve Hvozdečku díky projektu chladírenský box, který mu umožňuje skladovat vypěsto-
vané rostliny ve vhodných podmínkách před tím, než je distribuuje svým zákazníkům.

BO
U

ZO
V

BO
U

ZO
V

CO VCEL VIDIME...ˇ



9

Pony klub Olešnice o. s.
Název projektu: Zlepšení vybavení Pony klubu Olešnice, 2. etapa
Místo realizace: Bouzov - Olešnice
Další fáze projektu pro zlepšení vybavení Pony klubu v Olešnici přispěla k zakoupení vozu pro přepravu koní. 
Lze jej připojit za osobní automobil a vozatajský vůz.

Pony klub Olešnice o. s.
Název projektu: Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE
Místo realizace: Bouzov - Olešnice
Pony klub v Olešnici už má letitou tradici. Ke zkvalitnění jeho činnosti slouží nyní i další vybavení, jež se po-
dařilo díky projektu pořídit. Do areálu přibylo osm stanů s podsadou, dvě koňská sedla, čtyři podsedlové de-
ky, dva vozatajské vozy, 12 stojanů na překážky, 14 dřevěných bariér a 20 háků pro jejich zavěšení.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Červenka
Název projektu: V Července podporujeme mládež a rozvíjíme spolkový život
Místo realizace: Červenka
Hasiči v Července se scházejí v nové klubovně, kde mají nyní i potřebné technické zázemí pro děti a mladé li-
di, kteří jsou samozřejmě členy místního SDH. A aby se ušetřilo za energie a zbrojnice získala hezčí vzhled, 
došlo díky projektu i na výměnu oken a dveří zbrojnice a pořídilo se vybavení a nábytek.ČE
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Obec Červenka
Název projektu: Oprava kaple sv. Pavlíny v Července
Místo realizace: Červenka
Opravovat kaple, které nám zanechali jako dědictví naši předkové, by mělo 
být naší povinností. A co teprve, když se jedná o významnou nemovitou kul-
turní památku, jakou je například kaple sv. Pavlíny v Července. Práce na její 
obnově zahrnovaly opravu střechy a věžičky zvonice, na níž byla pořízena no-
vá tesařská konstrukce. Novotou z věže září i dvě nové makovice a dva kříže.
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Obec Červenka
Název projektu: Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů
Místo realizace: Červenka
Hasiči v Července mají upravený vjezd a cvičnou plochu. Výjezdní místo sboru slouží zároveň pro parkování 
i jako sběrné místo. Cvičná plocha je náležitě zpevněná a hasičům se na ní teď mnohem lépe trénuje přípra-
va hasičských útoků.

Římskokatolická farnost Litovel
Název projektu: Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a revitalizace zeleně přilehlých prostor
Místo realizace: Červenka
Fasáda kostela sv. Alfonse v Července se blýská novotou, v jeho okolí voní čtyři růžové keře. Každý se tu teď rád 
zastaví.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Dubčany
Název projektu: Rozšíření obecního mobiliáře – výstavba dětského hřiště
Místo realizace: Dubčany
Děti v Dubčanech skotačí na do krásy proměněném hřišti s novým mobiliářem, který zahrnuje lavičky a od-
padkové koše. Díky projektu došlo na obnovu veřejného prostranství o rozloze 145 metrů čtverečných a vý-
sadbu 180 druhů zeleně.

Obec Červenka
Název projektu: Krůček po krůčku ke krásnější Července
Místo realizace: Červenka
Po ulici Komenského v Července se teď úplně jinak jezdí. Opravená silnice je o více než metr širší a původně 
příliš široké chodníky se zúžily. Nájezdový obrubník je osázený zelení a plní rovněž funkci pro bezbariérové 
přecházení. V rámci projektu došlo i na postavení zastávky a pořízení šesti laviček. Podél cesty a v okolí vlako-
vého nádraží bylo osázeno 100 metrů čtverečných, a aby bylo čím zeleň upravovat, koupila obec s pomocí do-
tace ještě sekací traktorek.
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Obec Haňovice
Název projektu: Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích
Místo realizace: Haňovice
Na hasičské zbrojnici v Haňovicích mají novou střešní krytinu, nové okno, vstupní dveře i vrata a kolem sto-
žáru na sušení hadic byla postavena zpevněná plocha. Tak mají hasiči zase o něco lepší zázemí pro svou pro-
spěšnou činnost.

Obec Haňovice
Název projektu: Stavební obnova kulturního domu v Haňovicích
Místo realizace: Obec Haňovice
Co obnáší taková stavební obnova kulturního domu? Díky projektu se dokončila fasáda ze severní a západní 
strany, rekonstruovaly se rozvody na sále a jevišti, teplo sálá z nových radiátorů a díky 24 regulačním hlavicím 
lze teplotu konečně i regulovat. Důstojnější ráz dodalo zařízení také 50 nových židlí a 20 paravánů.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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TJ Doubrava Haňovice
Název projektu: Kvalitní hřiště pro aktivní fotbalisty v Haňovicích
Místo realizace: Haňovice
V Haňovicích mají aktivní fotbalisty a takoví potřebují kvalitní podmínky pro svůj oblíbený sport. Přesně na 
to se zaměřil i projekt, díky němuž se pořídil zavlažovací systém. Přispěl ke zkvalitnění i bezpečnosti na her-
ní ploše, kde fotbalisté trénují nebo se setkávají při mistrovských utkáních.

Myslivecké sdružení Doubrava Haňovice
Název projektu: V teple a pod střechou
Místo realizace: Haňovice
Mysliveckou chatu v Haňovicích zdobí a chrání zároveň nová střešní krytina, jsou tu nové žlaby, svody i hro-
mosvod. Součástí projektu bylo zabudování tepelné izolace pod dřevěný plášť budovy.
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Obec Horka nad Moravou
Název projektu: Informační a orientační značení obce Horka nad Moravou
Místo realizace: Horka nad Moravou
Horka nad Moravou je krásná vesnice, a aby tu turisté nezabloudili a zvýšila se i bezpečnost na komunika-
cích, došlo na projekt, díky kterému se povedlo rozšířit informační a orientační značení. V obci přibylo cel-
kem 90 informačních tabulí.

Zemědělské družstvo Haňovice
Název projektu: Nákup zemědělských strojů
Místo realizace: Haňovice
Projekt na nákup zemědělských strojů obohatil Haňovice o univerzální zametací zařízení se sadou vyměni-
telných kartáčů a vykusovač siláže. Další vychytávkou je závěs pro teleskopický manipulátor. Tato zařízení se 
dají navíc připojit k traktorům, nebo i jiné mobilní technice. Pokroku zdar!

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Horka nad Moravou
Název projektu: Nová třída v MŠ
Místo realizace: Horka nad Moravou
Horka nad Moravou má buď hodně dětí, nebo mateřskou školku s dobrou pověstí. Anebo obojí. Každopádně 
díky projektu došlo na rozšíření o nové oddělení s kapacitou pro 25 dětí. Úpravy se dotkly šaten, třídy, kabine-
tu, skladu lůžkovin, výdejny a přípravny jídla, umývárny i WC. Součástí projektu bylo pořízení hraček, pomů-
cek, koberce, zásobníku na hračky a knih. Vzniklo dokonce jedno pracovní místo a do mateřinky nastoupila 
nová a určitě i hodná paní učitelka.

Obec Horka nad Moravou
Název projektu: Obnova oplocení a mobiliáře na hřišti v Horce nad Moravou - Sedlisku
Místo realizace: Horka nad Moravou
Sportovat na novém oploceném hřišti v Horce nad Moravou – Sedlisku je teď opravdu radost. Hřiště konečně 
odděluje herní plochu od komunikace, okolí navíc dotváří šest stromů, přibyly čtyři lavičky a k zachování po-
řádku slouží i čtyři odpadkové koše.
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Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
Název projektu: Aby bylo v kostele lidštěji
Místo realizace: Horka nad Moravou
Promrzlí farníci v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou? To už je minulost. Díky instalaci topných kobe-
rečků do 25 lavic jim už na nohy netáhne. To jsou teď jiné zimní mše.

Rozvišť
Název projektu: Školka v lese – radost nese!
Místo realizace: Horka nad Moravou
Lesní dětský klub Bažinka pořídil pro své svěřence vybavení do maringotky. Díky projektu tu mají stoly, židle, 
místo pro odpočinek, botník, věšák, police, světla, termovárnice i ekotoalety. Pro zachování příznivé teploty 
uvnitř maringotky slouží nová kamna. Do poliček přibyly knížky a hudební nástroje pro veselou náladu.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Cholina
Název projektu: Výměna oken a dveří na budově MŠ 
v Cholině
Místo realizace: Cholina
Mateřská škola v  Cholině už netopí Pánu Bohu do 
oken. V rámci projektu došlo na výměnu 18 oken a bal-
konových dveří. A taky teď mateřinka mnohem lépe 
vypadá.

Obec Cholina
Název projektu: Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana
Místo realizace: Cholina
Kulturní dům Záloženská dvorana v Cholině je nyní mnohem lepším zázemím 
pro pořádání kulturních a společenských akcí. Z projektu, jenž měl přispět ke 
zlepšení technického stavu a vybavení, se pořídilo 150 dřevěných polstrovaných 
židlí, 25 stolů, v oknech visí nové závěsy, nad jevištěm se v nových kolejnicích 
posouvají nové textilní výkryty. Součástí investice byla výměna oken a dveří.
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Římskokatolická farnost Cholina
Název projektu: „Křížová cesta – kostel Nanebevzetí Panny Marie“
Místo realizace: Cholina
U nové křížové cesty se zastavují poutníci v Cholině, kde se zdařilo uskutečnit projekt Křížová cesta – kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Najdete ji v ohradní zdi vedle kostela. Cestu tvoří 15 zastavení u pískovcových reli-
éfů vyjadřujících pouť Ježíše Krista na Golgotu.

Myslivecké sdružení Skalka-Cholina
Název projektu: MS Skalka-Cholina – myslivecká chata Skalka
Místo realizace: Cholina
Do myslivecké chaty ve Skalce už netáhne. Má devět nových oken a dvoje dveře. Z projektu se pořídila i auto-
matická vrhačka terčů včetně polohovacího a ovládacího zařízení.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Obec Křelov-Břuchotín
Název projektu: V Křelově nově a bezpečně po chodníku
Místo realizace: Křelov
Z Křelova se ve směru na Horku nad Moravou chodí podél ulice Večeřova po novém chodníku ze zámkové 
dlažby. Je dlouhý 145 metrů. Práce při budování zahrnovaly i vytvoření místa pro přecházení silnice na návaz-
nou komunikaci a vznik dvou nových parkovacích míst. Doplňkovou částí projektu byla výsadba živého plo-
tu, který odděluje chodník od cesty.

Milan Kroutil
Název projektu: Milan Kroutil, Cholina – pořízení mobilního třídiče
Místo realizace: Cholina
Pan Kroutil používá díky projektu mobilní zařízení na třídění písku, kameniva, nemokré hlíny či živice. Zaří-
zení mu pomáhá na stavbách nebo v místech, kde se hromadí stavební materiál.
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Obec Křelov-Břuchotín
Název projektu: Modernizace základní školy Křelov-Břuchotín
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Projekt na modernizaci základní školy v Křelově-Břuchotíně zahrnoval výměnu okenních a dveřních výplní 
na budově, ale i výsadbu okrasných stromů a instalaci bezpečnostního zpomalovacího pruhu před školou.

Obec Křelov-Břuchotín
Název projektu: Křelov – víceúčelové sportoviště
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
V Křelově-Břuchotíně teď mají dvě nová hřiště. Na své si  přijdou hlavně milovníci tenisu, ale nabízí se tu 
i možnost zahrát si malou kopanou. Díky víceúčelovému sportovišti se podařilo zkvalitnit veřejné sportovní 
služby v obci. Není nad pohyb na čerstvém vzduchu – toš, ať žije zdravý životní styl na Hané!

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Fortová pevnost s.r.o.
Název projektu: Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
V křelovském fortu už je možné i přespávat. Rozsáhlými úpravami tu vznikl 
pokoj pro dva s vlastním sociálním zařízením a pokoj pro osm osob se soci-
álkou. Rekonstrukcí navíc prošla stávající koupelna a WC, vznikla malá ku-
chyňka a sklad.

Obec Křelov-Břuchotín
Název projektu: Nové zastávky v Břuchotíně
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Na autobus v Břuchotíně se teď mnohem lépe čeká v nových zastávkách, které se z projektu podařilo pořídit. 
A nejen tři zastávky, ale i další úpravy zkrášlily vzhled obce, kde je nyní zase o něco bezpečněji.
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Fortový věnec
Název projektu: Rekonstrukce šíjové kaponiery pro rozšiřování venkovní expozice muzea
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Křelovský fort se chlubí rekonstruovanou šíjovou kaponierou, kam se rozšířila venkovní expozice muzea. Re-
konstrukce obnášela opravu zdiva – atiky a vybudování dřevěné terasy na části střechy fortové pevnosti. Při-
pomínku původní střechy tvoří zatravněná plochy. Kompletní rekonstrukce se dočkaly i dveře a schody pro 
vstup na terasu. Z kaponiery je nádherný výhled do širokého okolí. Stojí za to se tam vypravit.

Fortový věnec
Název projektu: Vybavení sálu pro vzdělávací aktivity muzea na Fortu Křelov
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Pro fortovou pevnost v Křelově není problém uspořádat kulturní či vzdělávací akci a přitáhnout tak do regio-
nu další návštěvníky. Majitelům v tom pomáhá i vybavení, které získali díky projektu. Jedná se o dva reprobo-
xy i se stojany, dva zesilovače, mixážní pult, sedm mikrofonů, dva DI-boxy, dva světelné sety, dataprojektor, 
projekční plátno, multipárový kabel a další propojovací kabely.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Název projektu: Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Saggitaria v Křelově-Břuchotíně má lepší zázemí díky dotaci, 
s jejíž pomocí funguje nyní v garáži, dílně, skladu, stodole i samotném sídle ochránců nová elektroinstalace. 
Projekt zahrnoval i opravy podlah a omítek, opravu komínu, oplechování atik a pořízení nových oken, vcho-
dových a garážových dveří.

Římskokatolická farnost Křelov
Název projektu: Modernizace fary v Křelově
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Křelovská fara má dvoje nové dveře a sedm oken. A kvůli dalším úsporám tepla a příjemné atmosféře se 
z projektu pořídila i krbová kamna do společenské místnosti. V kuchyni je teď nová linka se dřezem a průtoko-
vým ohřívačem. Pro zajištění provozu kuchyně došlo i na vybudování potřebných rozvodů vody a kanalizace.
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Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Název projektu: Zázemí Sagittarie a expozice ohrožených rostlin
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Obnovený sklad, který slouží pro uschování techniky a skladování materiálu a oprava střechy stodoly – to by-
ly hlavní investice dalšího projektu, který potřebovali ochránci přírody z Křelova-Břuchotína. Získali navíc de-
set plastových nádrží a 30 informačních tabulí s popisem rostlin. Díky projektu mohli rozšířit expozici rostlin 
pro veřejnost.

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Název projektu: Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie II
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Ještě lepší zázemí mají ochránci přírody v  Křelově-Břuchotíně díky dalšímu projektu. Tentokrát došlo na 
opravy podlah ve dvou skladech a na humně, drenáž stodoly, pořídila se nová vrata a dva informační panely.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Tělocvičná jednota SOKOL Křelov
Název projektu: Sokolovna Křelov – výměna oken a dveří
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Vyměnit okna a dveře je nezbytné nejen kvůli lepšímu vzhledu, ale především pro energetické úspory. 
Stejně uvažovali i v Křelově, kde se k této investici na opravách sokolovny mohli díky projektu konečně 
odhodlat.

Sbor dobrovolných hasičů Břuchotín
Název projektu: Dětské hřiště Břuchotín
Místo realizace: Břuchotín
Na hřišti v Břuchotíně dovádějí děti na nových herních prolézačkách, rodiče a další opatrovatelé je pozorují 
z nových laviček. Hřiště, které prošlo rekonstrukcí, najdete uprostřed veřejného prostranství v obci. Součástí 
projektu byla i instalace zpomalovacího prahu, okolí bylo zatravněno a vysadily se čtyři stromy.
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Obec Liboš
Název projektu: Nové zázemí pro spolkové aktivity
Místo realizace: Liboš-Krnov
Liboš má chatu pro setkávání spolků. Vznikla v  místní části Krnov a místním slouží při různých společen-
ských, kulturních, ale i sportovních příležitostech.

Tělocvičná jednota SOKOL Křelov
Název projektu: Modernizace sokolovny Křelov
Místo realizace: Křelov-Břuchotín
Pořádat nebo jít na společenskou akci do sokolovny v Křelově je nyní skutečně radost. Objekt má rekonstru-
ované podlahy v sále, na pódiu i kuchyni, kde je teď mnohem útulněji i díky nové kuchyňské sestavě. Stěny na 
pódiu jsou obložené dřevem a část stěn má novou výmalbu. Součástí projektu bylo zakoupení 300 židlí a do-
šlo i na venkovní úpravy, které zahrnovaly výsadbu zeleně – konkrétně jedné odrostlé sazenice Catalpy a 30 
tújí.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Ing. Petr Čamek
Název projektu: Vodní svět Litovel
Místo realizace: Litovel
Vodní svět v  Litovli je dílem pana Petra Čamka. Netradiční vodní hřiště umožňuje dětem hru s  vodou 
a pískem. To je zábava!

Město Litovel
Název projektu: Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní
Místo realizace: Litovel
V ulici Severní chodí lidé po nových chodnících a využívají mobiliář, jenž zahrnuje nové lavičky, křesla, stoly 
a odpadkové koše. Pro ještě lepší vzhled a příjemný dojem osázeli zahradníci ulici novou zelení.

LI
TO

V
EL

LI
TO

V
EL

CO VCEL VIDIME...ˇ



29

Charita Šternberk
Název projektu: Revitalizace zahrady Mateřského centra Rybička v Litovli a její vybavení
Místo realizace: Litovel
Zahradničení se mohou díky dalšímu projektu na revitalizaci a vybavení zahrady věnovat maminky s dětmi 
z Mateřského centra Rybička v Litovli. Vznikla botanická zahrada s dřevinami, jahodami, živým plotem i ke-
ři, pro údržbu slouží rotovátor, vertikutátor, sekačka na trávník, kompostér a nezbytné nářadí. Nechybí tu ani 
lavičky, zásobníky na dešťovou vodu, kotec pro morčata, zahradní houpačka, trampolína, slunečníky, zahrad-
ní altán a stolky.
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aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala

TJ Vodní Sporty Litovel
Název projektu: S pádlem na Moravě
Místo realizace: Litovel
Tělovýchovná jednota Vodní sporty Litovel potřebovala pro svou činnost nové vybavení. Díky projektu 
„S pádlem na Moravě“ teď mají sedm kánoí, pádla, barely, záchranné vesty a dva nafukovací rafty.
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Robert Němec
Název projektu: Robert Němec, Savín – pořízení zemědělské techniky
Místo realizace: Litovel-Savín
Práce v zemědělství, to je pořádná námaha. Proto se panu Němcovi ze Savína pomohlo s pořízením nové ze-
mědělské techniky: traktoru s výkonem 77 KW a 24 stupni převodovky, součástí byl také agrohák a sedačka 
pro spolujezdce.
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TJ Vodní Sporty Litovel
Název projektu: Hurá na kolo
Místo realizace: Litovel
Cílem projektu „Hurá na kolo“ bylo vytvořit prostor, kde si děti mohou bezpečně zkoušet a zdokonalovat jízd-
ní dovednosti na kole a koloběžkách. A výsledek? Vznikla jednoduchá trať pro všechny druhy jízdních kol 
a koloběžek s nafukovacími koly. Dráha je koncipována tak, aby se při jakémkoli způsobu projetí nedostalo 
dítě do nebezpečné situace. Dráha je vhodná pro děti od 4 let.
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Obec Luká
Název projektu: Obnova zázemí pro sportovní a spolkovou činnost v obci Luká
Místo realizace: Luká
Sportovní a spolková činnost je vždy závislá i na tom, v jakém zázemí se lidé za tímto účelem scházejí. Právě 
kvůli lepším podmínkám pro tyto aktivity došlo v Luké na obnovu budovy v blízkosti fotbalového hřiště.

Zemědělské družstvo Unčovice
Název projektu: Pořízení zametače k traktoru
Místo realizace: Litovel-Unčovice
Jak se dá dobře a efektivně využít obyčejného traktoru? To bychom mohli zjistit v Unčovicích. S novým zame-
tačem se tady odklízí veškeré zemědělské nečistoty na komunikacích, v obcích i areálu družstva. V zimních 
měsících pak slouží k odhrnování sněhu.

LU
K

Á
LI

TO
V

EL

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Římskokatolická farnost Luká
Název projektu: Rekonstrukce elektroinstalace kostela v Luké
Místo realizace: Luká
Novou elektroinstalaci už potřeboval kostel sv. Jana Křtitele v Luké. 
Díky projektu se podařilo ji vybudovat ke spokojenosti faráře i jeho 
farníků.
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Jan Lakomý
Název projektu: Pořízení mobilního drtiče
Místo realizace: Luká
Robustní stroj na drcení stavební suti, betonu, železobetonu, cihel, či kameniva pořídil díky projektu pan Jan La-
komý z Luké. Zařízení je mobilní a snadno ovladatelné. Celý kolos váží 6,2 tun a jeho výkon je 10–18 t/h.
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Speranza 2005 o. s.
Název projektu: „Kdo má židli, ten bydlí“ Dovybavení společenského vzdělávacího centra v Luké
Místo realizace: Luká
Společensko-vzdělávací centrum v Luké bylo třeba dovybavit. A tak došlo na projekt, díky němuž se pořídilo 
osm stolů, skříňová sestava, věšákové stěny, botník, dvě kuchyňské linky, okenní žaluzie, skříně, nástěnka 
a odkládací stolek. A to rozhodně není tak málo. Centrum nyní konečně slouží svému účelu.

Speranza 2005, o. s.
Název projektu: Relax park v Luké
Místo realizace: Luká
Prostranství před společensko-vzdělávacím centrem a kostelem sv. Jana Křtitele v Luké je teď mnohem krás-
nější a přívětivější. Nerovnou plochu díky projektu na vybudování odpočinkového parku srovnali, zatravnili 
a osázeli vzrostlou zelení. Prostor doplnily lavičky, přibylo zahradní osvětlení a odpadkové koše. Došlo i na 
vybudování chodníků ze zámkové dlažby pro bezbariérový přístup, parkoviště pro deset aut a jednoho místa 
pro invalidy. Na parkoviště navazuje nová opěrná zídka z přírodního kameniva a živého plotu.
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Obec Luká
Název projektu: Obnova a rozvoj vesnice Luká
Místo realizace: Luká-Javoříčko
Obyvatelé Luké dobře vědí, co jim vzkazují z obecního úřadu. Díky projektu na obnovu a rozvoj vesnice mají 
totiž nový bezdrátový rozhlas. K  nezbytné pomoci při údržbě obce jim zase pomáhá traktor značky John 
Deer. Součástí projektu byl i nákup dřevěných laviček a výsadba zeleně u Památníku obětem II. světové války 
v Javoříčku. Významné místo získalo důstojnější ráz.
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Pavlína Přecechtělová
Název projektu: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasy
Místo realizace: Luká-Březina
Biomasu už umí zpracovávat i paní Pavlína Přecechtělová z Luké. V době, kdy začínala podnikat, pořídila s po-
mocí dotace kompletní linku na výrobu pelet a granulí s centrálním mazáním granulační linky a štěpkovačem.
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Obec Měrotín
Název projektu: Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy
Místo realizace: Měrotín
Zachránit budovu obecního úřadu z nejhoršího bylo cílem projektu, díky němuž se opravila střecha a proved-
ly se sanační práce na vlhkém objektu. Nejzávažnější investice bylo potřeba provést kvůli bezpečnému užívá-
ní budovy. Do projektu se povedlo zahrnout i nákup tří stolů, 12 židlí a tří skříní do společenské místnosti.

Nové Javoříčko, o. s.
Název projektu: Javoříčko ožije
Místo realizace: Luká-Javoříčko
Prostor kolem původní školy v blízkosti javoříčského památníku obklopuje moderní zahrada s japonskými 
prvky a relaxační zónou. Můžete zde obdivovat okrasné dřeviny a keře, čtyři bonsaje, 19 solitérů a množství tr-
valek. Okolí školy je nyní konečně krásně upravené a přímo vybízí k odpočinku a občerstvení.
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Římskokatolická farnost Měrotín
Název projektu: Oprava portálu kostelní zdi
Místo realizace: Měrotín
V Měrotíně se o památky dbá. V místním katolickém kostele 
sv. Martina restaurátoři obnovili kamenný portál zdi. Postara-
li se také o kovovou bránu a vyrovnali schodiště.
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Obec Měrotín
Název projektu: Oprava budovy Obecního úřadu – 1. etapa
Místo realizace: Měrotín
V rámci první etapy oprav budovy obecního úřadu v Měrotíně 
došlo na montáž 23 nových oken a vstupních dveří. Projekt za-
hrnoval rovněž zakoupení a instalaci parapetů, plechů a sítí 
proti hmyzu.
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Obec Mladeč
Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč
Místo realizace: Mladeč
Projekt na revitalizaci návsi v Mladči přinesl vesnici velké změny. Byla obnovena komunikace k sportovnímu 
areálu, dlouhá 190 metrů, vznikly bezbariérové chodníky v celkové délce 196 metrů a v lokalitě se vybudova-
lo i 17 parkovacích míst. Součástí projektu byla rovněž výsadba zeleně. Přibylo 960 keřů a jeden strom.

Obec Měrotín
Název projektu: Pěške dědinó po chodniko
Místo realizace: Měrotín
V Měrotíně se lépe žije. Díky projektu se tu chodí bezpečně po nové komunikaci pro pěší, pro větší pohodlí 
přibyla i lavička, a aby toho nebylo málo, došlo i na revitalizaci zeleně a novou výsadbu.
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Přátelé Sobáčovského rybníka
Název projektu: V Sobáčově to žije!
Místo realizace: Mladeč - Sobáčov
Tentokrát se myslelo na sobáčovské děti, pro něž vznikl v areálu herní kout. Sestava má vahadlovou houpač-
ku a houpadlo na pružině. Víceúčelové centrum v Sobáčově nyní poskytuje daleko více zábavy i dětem.
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Přátelé Sobáčovského rybníka
Název projektu: Kulturnější Sobáčov
Místo realizace: Mladeč - Sobáčov
Sobáčovští si pořídili díky projektu do svého areálu rozebíratelnou dřevěnou konstrukci, která jim slouží ja-
ko pódium. Pro sportovní využití mají nyní dva teracové stoly na ping-pong a pro odpočinek a posezení nové 
lavičkové sety.
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Obec Náklo
Název projektu: Volnočasový areál pro děti a dospělé
Místo realizace: Náklo
Hřiště mezi mateřinkou a školou v Nákle se proměnilo k nepoznání. V rámci projektu byly nejprve provede-
ny drobné terénní úpravy, následovala instalace herních prvků a dalšího vybavení, díky němuž teď vypadá el-
dorádo pro děti opravdu krásně. Přibyla pružinová houpadla, třívěžičkový prvek, lavičky i odpadkový koš, 
a nezapomnělo se ani na nové oplocení. K hřišti navíc přibyl chodník ze zámkové dlažby.

Stalagmit, a. s.
Název projektu: Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově
Místo realizace: Mladeč - Sobáčov
Aby se v Mladči ještě lépe sportovalo, pomohl projekt místnímu víceúčelovému sportovišti pořídit nové teni-
sové rakety, míče i ochranné sítě. Pro milovníky malé kopané přibyly čtyři branky a dva fotbalové míče. Celý 
areál byl náležitě oplocen a k odpočinku slouží šest laviček.
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Tělocvičná jednota Sokol Náklo
Název projektu: Závlahový systém pro fotbalové hřiště
Místo realizace: Náklo
Tráva, kde se hraje fotbal, má být zelená. Bez vláhy to ale často nejde. Právě tu dodává nákelskému hřišti zá-
vlahový systém, který se pořídil z projektu. Náklo, do toho!
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Český svaz chovatelů Základní organizace Náklo
Název projektu: Oprava střechy budovy chovatelů v Mezicích
Místo realizace: Náklo
Chovatelé v Nákle mají novou střechu na budově, kterou mají ve svém vlastnictví. V roce 2012 se podařilo 
opravit střechu z pohledu do ulice. S pomocí dotace mohli nyní dokončit i výměnu krytiny zbývající části, kte-
rá byla ještě původní.
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Obec Pňovice
Název projektu: Stavební úpravy garáže SDH
Místo realizace: Pňovice
Rozsáhlé stavební práce měly za cíl upravit garáže dobrovolných hasičů v Pňovicích. Zlepšilo se tak technické 
zázemí i celkový stav budovy, kterou hasiči využívají pro svou činnost. V budově parkuje hasičské auto, je zde 
místo pro hasičskou techniku a nechybí ani malý prostor pro plánování akcí a schůze.

Tělocvičná Jednota Sokol Náklo
Název projektu: Rekonstrukce vnitřních prostor sokolovny a obměna vnitřního vybavení
Místo realizace: Náklo
Společenské akce v sokolovně se dnes odehrávají na mnohem lepší úrovni než v minulosti. Objekt se chlubí 
novou podlahou v hlavním sálu a přísálí, přibylo i vybavení – 40 stolů, 160 židlí a 20 pivních setů. Došlo rov-
něž na rekonstrukci pánských WC, kde přibyly tři pisoáry, instalatér provedl nové rozvody vody a obkladač 
položil dlažbu a obklady. Nové jsou i dveře ze sálu do vestibulu a mezi šatnami.

PŇ
O

V
IC

E
N

Á
K

LO

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala



42

Obec Příkazy
Název projektu: Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy
Místo realizace: Příkazy
Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy má nové sociální zázemí. Z projektu se vybudovalo WC 
pro ženy i muže, bezbariérové WC i úklidová místnost a umývárna. Hned se sem lépe chodí…

Př
ÍK

A
ZY

Př
ÍK

A
ZY

CO VCEL VIDIME...ˇ

Obec Příkazy
Název projektu: Oprava vozovky v Příkazích
Místo realizace: Příkazy
Příkazy si uchovávají svůj historický ráz a ten jim vydrží i díky projektu na předláždění vozovky v centrální 
části obce. V číslech a pro lepší představu se jednalo o úsek 220 metrů dlouhý a pět metrů široký.
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Obec Skrbeň
Název projektu: Realizace nového parkoviště u hřbitova
Místo realizace: Skrbeň
Před hřbitovem ve Skrbeni to pěkně prokouklo. Z projektu se podařilo postavit nejen nové parkoviště pro čty-
ři auta, došlo i na vybudování chodníku s  bezbariérovým přístupem a místem pro přecházení. Upravil se 
i vjezd na vedlejší komunikaci, postavil zděný plot, zahradníci vysadili zeleň a přibylo dopravní značení.

Ing. Libor Tandler
Název projektu: Efektivní nakládání s dřevní biomasou při realizaci krajinotvorných opatření
Místo realizace: Příkazy
Ekologie je důležitá, jak si to uvědomují v  Příkazech. Štěpkovač pana Libora Tandlera efektivně nakládá 
s dřevní biomasou a zpracovává dřevní odpadní hmoty na štěpku. Celá technologie je plně mobilní a schvá-
lená pro provoz na pozemních komunikacích.
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Obec Skrbeň
Název projektu: Jaro, léto, podzim, zima – v hasičárně je vždy prima
Místo realizace: Skrbeň
Spolkový život hasičů – to jsou obvykle celoroční aktivity. A pro ty je třeba mít kvalitní zázemí. V rámci projek-
tu došlo v hasičské zbrojnici ve Skrbeni na vybudování půdní vestavby, která slouží jako místo pro konání 
schůzí, školení, ale i pro běžná setkávání.
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Obec Skrbeň
Název projektu: Chodníky, parkoviště a odstavné plochy
Místo realizace: Skrbeň
Prodloužený chodník a parkovací pruh v ulici Josefa Fialy a parkoviště a odstavná plocha v ulici Vyhnálovská. 
To všechno bylo cílem dalšího projektu, který se podařilo zrealizovat ve Skrbeni.
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Ing. Petr Hajduček
Název projektu: Chladírna pro skladování ovoce a školkařských výpěstků
Místo realizace: Skrbeň
Pan Hajduček ze Skrbeně mohl s pomocí dotace vybudovat chladírnu pro skladování ovoce a školkařských 
výpěstků. A protože každý zemědělec vám dá za pravdu, že bedýnek není nikdy dost, pořídil pan Hajduček 
díky projektu rovnou 1000 nových přepravek.

Obec Skrbeň
Název projektu: Oprava chodníků a vybudování parkovacích stání v ulici Na Návsi
Místo realizace: Skrbeň
Na Návsi – tak se jmenuje ulice v centru Skrbeně, která ožila a zkrásněla díky projektu na vybudování chod-
níků a parkovacích stání. Součástí byla i úprava stávajícího místa pro přecházení k mateřské škole a předláž-
dění nástupní plochy u autobusové stanice. Doplňkovou částí projektu bylo ozelenění kolem chodníku.
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Obec Slavětín
Název projektu: Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Místo realizace: Slavětín
Budova obecního úřadu je vizitkou obce. Ta ve Slavětíně vyžadovala obnovu, jež zahrnovala výměnu oken, 
balkonových a vchodových dveří, rekonstrukci střešních okapů, rovněž klempířské práce na balkoně a věžič-
ce a výmalbu místností obecního úřadu.
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Obec Slavětín
Název projektu: Rekonstrukce dětského hřiště a výměna podlah v MŠ
Místo realizace: Slavětín
V zahradě mateřinky si slavětínské děti užívají radovánky na nových herních prvcích. A protože celkový dob-
rý dojem dělá pěkná zem, došlo i na obnovu podlahových krytin. Linoleum a koberce byly nahrazeny moder-
ní a lépe udržovatelnou plovoucí podlahou. Stavební úpravou prošlo i schodiště a novou dlažbu získal pro-
stor u vstupních dveří.
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Ladislav Kubálek
Název projektu: Nákup techniky na zpracování biomasy
Místo realizace: Slavětín
Pan Ladislav Kubálek ze Slavětína má díky projektu techniku na zpracování biomasy. Kompletní linka umí 
vyrábět pelety a granule, má kladívkový drtič na biomasu i kamna na peletky z biomasy. Z dotace mohl poří-
dit i centrální mazání granulačního lisu.

Obec Slavětín
Název projektu: Úprava prostor u obecního úřadu ve Slavětíně
Místo realizace: Slavětín
Veřejné prostranství v centru Slavětína pokryje co nevidět nová zeleň. Díky projektu vysadí zahradníci stro-
my, keře, trvalky, pořídí se tři lavičky a pro lepší údržbu se zakoupí sekací traktorek.
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Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace
Název projektu: Vybudování dětského hřiště ve Střeni
Místo realizace: Střeň
V areálu školní zahrady ve Střeni si děti hrají na novém hřišti. Dovádět mohou na multifunkční herní sestavě, 
skluzavce, žebříku, plošině, lozit po nástupním laně, lanové síti i horolezecké stěně. Kluci a holky se houpají 
na dvoumístné houpačce, ti nejmenší na pružinovém houpadle, mají tu šikmou lavici, prohazovadlo, trojitou 
hrazdu i kreslící tabuli. Nechybí ani lavice a odpadkový koš.
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Obec Střeň
Název projektu:
Oprava pomníku „Obětem světových válek“ ve Střeni
Místo realizace: Střeň
Oběti světových válek připomínají pomníky, na jejichž údržbu 
by se nemělo nikdy zapomínat. Ve Střeni to vědí. Svůj pomník 
zrekonstruovali a přibylo i několik nových kameninových kvě-
tináčů. Celý objekt byl ohraničen plotem s křídlovou brankou.
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Český svaz chovatelů Základní organizace Štěpánov
Název projektu: Nákupem výstavních klecí zlepšíme podmínky králíkům
Místo realizace: Štěpánov
Na 60 výstavních klecí i s podpěrami zakoupili pro pořádání výstav králíků chovatelé ze Štěpánova. Mají teď 
lepší vybavení pro pořádání výstav a králíci zase více pohodlí. Tak ať se ušáci líbí.

Obec Štěpánov
Název projektu: Digitalizace kina v obci Štěpánov
Místo realizace: Štěpánov
Kino na vesnici je dnes rarita. Jediné funkční kino na území Moravské cesty mají ve Štěpánově. Projekt řešil 
pořízení nové techniky, jež umožňuje promítání filmů v digitálním formátu. Z dotace se zakoupil datapro-
jektor, odpovídající objektiv Panasonic, monitor o velikostí 19“, přehrávač blu-ray a propojovací kabely.
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Obec Žerotín
Název projektu: Zlepšení technické infrastruktury a obnova zeleně v obci
Místo realizace: Žerotín
Bezdrátový rozhlas pokrývá zvukovým signálem celou obec Žerotín díky dotaci z projektu na zlepšení tech-
nické infrastruktury. Ten ovšem zahrnoval i obnovu zeleně, což obnášelo výsadbu 15 dřevin a zatravnění ve-
řejného prostranství. Na dětském hřišti přibyly dva herní prvky a pro lepší údržbu zeleně se podařilo do pro-
jektu zahrnout i nákup zahradního traktoru s příslušenstvím.
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Tělocvičná jednota SOKOL
Název projektu: Rekonstrukce podlahy v sokolovně
Místo realizace: Štěpánov
Podlaha ve štěpánovské sokolovně už potřebovala opravit. V rám-
ci modernizace došlo na demontáž parket, instalaci hydroizolace 
a pružné podložky. Následovalo položení nových parket, jejich vy-
broušení, lakování ve třech vrstvách a montáž lišt. Podlaha se 
blýská novotou, noste prosím obuv s bílou podrážkou.
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Výsledky 1. výzvy (září/říjen 2008):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Obec Haňovice Stavební obnova kulturního domu v Haňovicích 812 100
Obec Skrbeň* Školní park – místo pro zábavu i učení 0 
Obec Slavětín Rekonstrukce dětského hřiště a výměna podlah v MŠ 308 917
Obec Křelov-Břuchotín Křelov – víceúčelové sportoviště 1 045 017
Obec Červenka V Července podporujeme mládež a rozvíjíme spolky 374 439
Obec Bílá Lhota Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu 538 004
Obec Dubčany Rozšíření obecního mobiliáře – výstavba dětského hřiště 227 414
Obec Bouzov Dětská hřiště v Podhradí Bouzova 615 360
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Ing.Petr Hajduček Chladírna pro skladování ovoce a školkařských výpěstků 231 206
*Tento projekt se neuskutečnil. Žadatel odstoupil od realizace.
Celkem 4 152 457

Výsledky 2. výzvy (leden/únor 2009):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích
Obec Horka n. Moravou Informační a orientační systém v obci Horka nad Moravou 126 882
Obec Luká Obnova a rozvoj vesnice Luká 793 312
Obec Červenka Krůček po krůčku ke krásnější Července 829 007
Obec Bouzov Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani 733 491
Obec Bílá Lhota Zelenější Bílá Lhota 230 521
Obec Měrotín Pěške dědinó po chodniko 836 453
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Ladislav Kubálek Nákup techniky na zpracování biomasy 197 079
Pavlína Přecechtělová Začínám podnikat a efektivně využívám biomasy 223 344
Jarmil Měrotský* Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění 0 
*Tento projekt se nakonec neuskutečnil.
Celkem 3 970 089

Výsledky 3. výzvy (květen/červen 2009):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích
Obec Mladeč Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč 1 716 253
Obec Příkazy Oprava vozovky v Příkazích 1 304 274
Obec Křelov-Břuchotín V Křelově nově a bezpečně po chodníku 510 051
Celkem 3 530 578

Seznam podporených projektuˇ
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Výsledky 4. výzvy (leden/únor 2010):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích
Obec Skrbeň Realizace nového parkoviště u hřbitova 569 701
Speranza 2005, o.s. Relax park v Luké 993 320
Obec Žerotín Zlepšení technické infrastruktury a obnova zeleně v obci 365 342
Město Litovel Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní 739 462
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Obec Slavětín Oprava budovy obecního úřadu 289 513
Obec Křelov-Břuchotín Modernizace Základní školy Křelov-Břuchotín 489 123
TJ Doubrava Haňovice Kvalitní hřiště pro aktivní fotbalisty v Haňovicích 477 000
Obec Horka n. Moravou Obnova oplocení a mobiliáře na hřišti v Horce nad Moravou-Sedlisku 167 601
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Ladislav Kubálek* Novostavba skladu slámy 0 
*Tento projekt se nakonec neuskutečnil.
Celkem 4 091 062

Výsledky 5. výzvy (květen/červen 2010):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Obec Měrotín Oprava budovy Obecního úřadu – 1. etapa 297 720
Obec Bílá Lhota „Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat“ 369 582
Sagittaria – Sdružení pro 
ochranu přírody Stř. Moravy

Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie 665 174

Obec Náklo Volnočasový areál pro děti a dospělé 572 085
Tělocvičná jednota Sokol Křelov Modernizace sokolovny Křelov 410 988
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích  
Obec Červenka Oprava kaple sv. Pavlíny v Července 291 069
Římskokatolická farnost Bílá Lhota „Obnova střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bílé Lhotě“ 842 023
Římskokatolická farnost Cholina „Křížová cesta – kostel nanebevzetí panny Marie v Cholině“ 342 000
Celkem 3 790 641

Výsledky 6. výzvy (září, říjen 2010):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Speranza 2005 o.s. „Kdo má židli, ten bydlí“ Dovybavení společensko vzděláva-

cího centra v Luké
103 140

Tělocvičná jednota Sokol Řimice TO BÔDE NA HANÉ HÔKOT 113 063
Přátelé Sobáčovského rybníka Kulturnější Sobáčov 105 408
Celkem 321 611
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Výsledky 7. výzvy (leden, únor 2011):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Jarmila Friebová Vodácké zařízení na řece Moravě 697 080
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
Pravoslavná církevní obec v Řimicích Oprava kostela sv. Ludmily v Řimicích 988 168
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
Bukal Miroslav* Rekonstrukce skladu „Zádruha“ 0
*Tento projekt se nakonec neuskutečnil.
Celkem 1 685 248

Výsledky 8. výzvy (květen, červen 2011):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Tělocvičná Jednota Sokol Náklo Rekonstrukce vnitřních prostor sokolovny a obměna vnitř-

ního vybavení
377 262

Myslivecké sdružení
Skalka-Cholina

MS Skalka-Cholina – myslivecká chata Skalka 220 282

Přátelé Sobáčovského rybníka V Sobáčově to žije! 248 658
Sbor dobrovolných hasičů
Břuchotín

Dětské hřiště Břuchotín 249 929

Římskokatolická farnost Křelov Modernizace fary v Křelově 246 437
Myslivecké sdružení
Doubrava Haňovice

V teple a pod střechou 249 930

Fortový věnec Vybavení sálu pro vzdělávací aktivity muzea na Fortu Křelov 242 946
Sagittaria-sdružení pro ochranu 
přírody střední Moravy

Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie II 454 172

Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Jarmila Friebová Vybudování ubytovací kapacity ve vodáckém zařízení na 

řece Moravě
547 920

Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
Římskokatolická farnost Luká „Rekonstrukce elektroinstalace kostela Luká“ 247 160
Římskokatolická farnost
Horka nad Moravou

„Aby bylo v kostele lidštěji“ 215 370

Fortový věnec Rekonstrukce šíjové kaponiery pro rozšíření venkovní expo-
zice muzea

499 751

Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
Miroslav Špunda* Rozšíření dílen polygrafického tisku 0 
Milan Kroutil Milan Kroutil, Cholina – pořízení mobilního třídiče 513 000
*Tento projekt se nakonec neuskutečnil.
Celkem 4 312 817

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Výsledky 9. výzvy (květen, červen 2012):
Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích
Nové Javoříčko Javoříčko ožije 499 856
Obec Horka nad Moravou* První zebra v naší obci 0
Obec Křelov-Břuchotín Nové zastávky v Břuchotíně 242 250
Obec Skrbeň Chodníky, parkoviště a odstavné plochy 339 261
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Obec Haňovice Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích 130 936
PONY KLUB OLEŠNICE o.s. Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE 247 500
Obec Horka nad Moravou Nová třída v MŠ 232 680
Obec Luká Obnova zázemí pro sportovní a spolkovou činnost v obci Luká 351 009
Římskokatolická farnost Litovel Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a revitalizace 

zeleně přilehlých prostor
399 932

Obec Skrbeň Jaro, léto, podzim, zima – v hasičárně je vždy prima 497 736
Obec Příkazy Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy 457 122
Obec Cholina Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana 246 225
Obec Měrotín Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy 353 093
TJ Vodní Sporty Litovel S pádlem na Moravě 249 625
Sagittaria – Sdružení pro 
ochranu přírody střední Moravy

Zázemí Sagittarie a expozice ohrožených rostlin 238 051

Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Fortová pevnost s.r.o. Uvytování v pevnosti FORT XVII Křelov 531 429
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Jan Holub s.r.o. Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků 

ovocných a okrasných rostlin
302 500

Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
Stanislav Huličný* Zpracování biomasy 0
*Tento projekt se nakonec neuskutečnil.
Celkem 5 319 205
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Výsledky 10. výzvy (květen, červen 2013):
Název žadatele Název projektu Dotace (Kč)
Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích
Obec Bílá Lhota Rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadba zeleně a nákup 

techniky
98 005

Obec Skrbeň Oprava chodníků a vybudování parkovacích stání v ulici
Na Návsi

411 253

Obec Červenka Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů 426 114
Obec Slavětín Úprava prostor u obecního úřadu ve Slavětíně 344 861
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
TJ Vodní Sporty Litovel Hurá na kolo 192 467
Obec Liboš Nové zázemí pro spolkové aktivity 304 610
Obec Štěpánov Digitalizace kina v obci Štěpánov 100 448
Obec Pňovice Stavební úpravy garáže SDH 342 610
PONY KLUB OLEŠNICE o.s. Zlepšení vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE, 2. etapa 184 000
Základní škola a Mateřská škola 
Střeň, okres Olomouc, p.o.

Vybudování dětského hřiště ve Střeni 247 294

Rozvišť o.s. „Školka v lese - radost nese!“ 94 860
Tělocvičná jednota SOKOL Křelov SOKOLOVNA KŘELOV – výměna oken a dveří 249 475
Charita Šternberk Revitalizace zahrady Mateřského centra Rybička v Litovli 

a její vybavení
147 760

Obec Cholina Výměna oken a dveří na budově MŠ v Cholině 160 000
Tělocvičná jednota SOKOL Rekonstrukce podlahy v sokolovně 452 880
Tělocvičná jednota Sokol Náklo ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM PRO FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 215 608
Český svaz chovatelů
Základní organizace Náklo

Oprava střechy budovy chovatelů v Mezicích 106 250

Český svaz chovatelů
Základní organizace Štěpánov

Nákupem výstavních klecí zlepšíme podmínky králíkům 116 118

Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Ing. Petr Čamek VODNÍ SVĚT LITOVEL 243 426
Stalagmit, a.s. Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově 282 633
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Robert Němec Robert Němec, Savín – pořízení zemědělské techniky 520 000
Zemědělské družstvo Unčovice Pořízení zametače k traktoru 100 000
Zemědělské družstvo Haňovice Nákup zemědělských strojů 100 800
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
Pravoslavná církevní obec
v Řimicích

Dokončení opravy kostela Řimice 151 872

Římskokatolická farnost Měrotín Oprava portálu kostelní zdi 152 080
Obec Střeň Oprava pomníku „Obětem světových válek“ ve Střeni 90 056
Římskokatolická farnost Bouzov REKONSTRUKCE EL. VYTÁPĚNÍ KOSTELA 205 193
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
Jan Lakomý Pořízení mobilního drtiče 595 000
Ing. Libor Tandler „EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S DŘEVNÍ BIOMASOU PŘI REA-

LIZACI KRAJINOTVORNÝCH OPATŘENÍ“
223 950

Celkem 6 859 623

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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CO VCEL VIDIME...ˇ

Projekty spolupráce
Projektem spolupráce se rozumí realizace projektu, jehož cílem je společně s partnerskou místní akční 

skupinou sestavit, zkoordinovat a zrealizovat daný projektový záměr. 

Které projekty jsme úspěšně realizovali?
Název projektu Termín 

realizace
Partnerské MAS Dotace na 

projekt 
celkem

Dotace pro
MAS
Moravská 
cesta

Moravská brána do Evropy
– Nové venkovské expozice 
a muzea

2010–2011 MAS Moravský kras, o. s. 
MAS Regionu Poodří, o. s. 

4 482 735 1 765 809

Moravská brána do Evropy –
Mapování a studie obnovy 
technicko-historických památek 
na venkově

2010–2012 MAS Moravský kras, o. s. 
MAS Regionu Poodří, o. s.

2 977 471 829 026

Moravská brána do Evropy – 
Nové zázemí pro činnost MAS 
a spolků na venkově

2010 MAS Moravský kras, o. s. 
MAS Regionu Poodří, o. s.

2 121 000 632 000

Nová energie pro regionální 
značku

2012–2013 MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 
MAS Uničovsko, o.p.s.
MAS Prostějov venkov, o.p.s.

594 860 404 907

Kroje našich krajů 2012–2013 MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 
MAS Podhostýnska, o. s.
Miestna akčna skupina 
MALOHONT (SK)

3 350 408 934 659

Cílem společného snažení je 
rozvoj regionálního značení

2014–2015 MAS Horní Pomoraví, o.p.s. 
MAS Zlatá cesta (SK)

789 228 443 628

Příběhy našich kronik 2014–2015 MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
MAS Regionu Poodří, o. s.
MAS Hanácké Království
MAS Hříběcí hory

1 225 350 197 100

CELKEM     15 541 052 5 207 129
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Moravská brána do Evropy – Nové venkovské expozice a muzea

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS Moravský kras, o. s. 
 MAS Regionu Poodří, o. s. 

Realizace projektu: 2010–2011

Záměrem projektu spolupráce byla obnova tří stávajících objektů pro nové venkovské expozice a muzea, 
jejich propagace formou infocedulí, návazných pěších tras a meziregionální vzájemná propagace v part-
nerských regionech. 

Realizace záměrů u jednotlivých partnerů:
•      �Muzeum�historie�a�tradic�Bouzovska�–�Bouzov�

(MAS Moravská cesta)
•      �Muzeum�historie�zámku�–�Bartošovice 

(MAS Regionu Poodří)
•      �Muzeum�řemesel�–�Senetářov 

(MAS Moravský kras)

Muzeum historie a tradic Bouzovska – nově vy-
budovaná expozice popisuje historii místního života 
a tradic. Muzeum se nachází na nově zrekonstruova-
ném nádvoří u obecního úřadu v obci Bouzov. Součás-
tí projektu bylo vytvoření pěší trasy s  infotabulemi, 
propojující hrad Bouzov s muzeem. 

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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CO VCEL VIDIME...ˇ

Moravská brána do Evropy –
Mapování a studie obnovytechnicko-historických památek na venkově

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS Moravský kras, o. s. 
 MAS Regionu Poodří, o. s. 

Realizace projektu: 2010–2012

V rámci projektu se uskutečnilo mapování v regionech MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří a MAS 
Moravský kras. V regionu Moravská cesta proběhl terénní průzkum památek v devatenácti obcích regionu Li-
tovelsko včetně města Litovle. Součástí byla i fotografická dokumentace. Při průzkumu se autor setkával s pa-
mětníky, současnými majiteli objektů i s vedením obcí. 

Výstupem projektu bylo vydání dvou publikací: Moravskou cestou po technických památkách s podtitulem 
Od Bouzova přes Litovel k Olomouci a společná publikace Výběr z mapování na území MAS Regionu Poodří, 
MAS Moravská cesta a MAS Moravský kras s podtitulem Po stopách technických památek.

Výber z mapování na území
MAS Regionu Poodrí,
MAS Moravská cesta
a MAS Moravský kras

Výber z mapování na územíVýber z mapování na územíˇVýber z mapování na územíVýber z mapování na území
MAS Regionu Poodrí,MAS Regionu Poodrí,ˇ
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PO STOPÁCH TECHNICKÝCH PAMÁTEK 
Výběr z mapování na území

MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta a MAS Moravský kras

POODŘÍM PO TECHNICKÝCH PAMÁTKÁCH

MORAVSKOU CESTOU PO TECHNICKÝCH PAMÁTKÁCH

MORAVSKÝ KRAS: ZTRACENÝ SVĚT ŽELEZA A LITINY

ISBN 978-80-260-1556-7

Po stopách
technických památek

Po stopáchPo stopách
technických památektechnických památek

Po stopách
technických památek

Publikace památky 3MAS obal v3aaaaa.indd   1 8.2.2012   7:59:26

Ján Kadlec

MORAVSKOU CESTOU
PO TECHNICKÝCH

PAMÁTKÁCH

Od Bouzova přes Litovel k Olomouci
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ISBN 978-80-260-1549-9

Publikace památky MAS MCLP - obálka.indd   1 25.1.2012   2:31:25
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Moravská brána do Evropy – Nové zázemí pro činnost MAS a spolků na venkově

Partneři projektu: MAS Moravská cesta, z. s.
 MAS Moravský kras, o. s. 
 MAS Regionu Poodří, o. s. 

Realizace projektu: 2010 

Předmětem projektu spolupráce bylo pořízení nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, 
sportovní a spolkovou činnost a propagaci zapojených MAS.

Cílem bylo podpořit spolkový život v regionech s návazností na oživení cestovního ruchu a tím zajištění 
vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. Zakoupili jsme velkoplošné stany, dřevěné stánky, stoly, 
lavice, ozvučení a propagační tabule.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Nová energie pro regionální značku

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 
 MAS Uničovsko, o.p.s.
 MAS Prostějov venkov, o.p.s.

Realizace projektu: 2012–2013

Smyslem projektu bylo zviditelnit značku „HANÁ regionální produkt®“ a stejnojmenného národopisného 
regionu. Součástí projektu bylo pořádání propagačních akcí spojených s prodejem certifikovaných produktů, 
organizace seminářů pro výrobce, výroba a distribuce propagačních materiálů. Pořídili jsme dřevěné prodejní 
stánky, nechali vytvořit složky s vloženými kartičkami o výrobcích, vydali jsme publikaci rozhovorů s výrobci 
„Máme značku Haná“, nechali jsme vyrobit visačky, cedule, bannery, skládačky a další propagační materiály.

Na území všech MAS proběhly jarmarky regionálních výrobků u příležitosti tradičních akcí v regionu. Ře-
meslné trhy a jarmarky s bohatým kulturním programem se uskutečnily: 28. 7. 2012 – Den MAS – Partnerství 
Moštěnka v Dřevohosticích; 12. 8. 2012 – Tradiční místní pouť sv. Vavřince v Nové Hradečné; 15. 9. 2012 – Den 
MAS Moravská cesta v Hanáckém skanzenu v Příkazích.
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Kroje našich krajů

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 
 MAS Podhostýnska, o. s.
 Miestna akčna skupina MALOHONT (SK)

Realizace projektu: 2012–2013

Projekt spolupráce spočíval především ve společné přípravě a realizaci výstupů projektu, kterými jsou or-
ganizace folklórních a společenských akcí, nákup krojů a výroba propagačních materiálů – informační leták, 
bannery, CD lidových písní.

Realizace projektu přispěla k rozšíření znalostí o historii, oživila místní folklór a podpořila místní spolky 
a organizace, které se místním folklórem zabývají a snaží se ho šířit na veřejnosti. Hlavním cílem bylo zlepšit 
spolupráci mezi partnery projektu spolupráce prostřednictvím společného marketingu s využitím tradiční 
lidové kultury.

Realizací projektu se docílilo lepší atraktivity svěřeného území a zvýšil se zájem o poznání regionu a jeho 
místního folklóru. 

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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Cílem společného snažení je rozvoj regionálního značení

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS Horní Pomoraví, o.p.s. 
 MAS Zlatá cesta (SK)

Realizace projektu: 2014–2015

Hlavním cílem projektu bylo posílit vzájemnou spolupráci mezi MAS na mezinárodní úrovni prostřednic-
tvím zavedení společného postupu při certifikaci služeb. 

V rámci projektu se zavedlo značení služeb u regionálních značek Regionálny produkt HONT a HANÁ re-
gionální produkt® s využitím zkušeností již zaběhlé značky JESENÍKY originální produkt®. Pro zájemce o re-
gionální značku se ve všech zapojených regionech uskutečnila setkání a proběhla také exkurze do regionu 
s nejdéle fungující certifikací služeb v ČR – Šumava originální produkt®. Dále byla v rámci projektu na území 
MAS Moravská cesta vytvořena studie a metodika, která slouží jako podklad pro certifikaci služeb v tomto re-
gionu a díky přenosu know how od zbývajících dvou zapojených MAS a se zapojením Asociace regionálních 
značek. K posílení informovanosti o regionálním značení na veřejnosti jsme nechali vyrobit propagační ma-
teriály, vitríny a stojany.

V rámci projektu se již uskutečnily tyto akce: 

10. – 11. 4. 2014 – Exkurze do regionu se značením Šu-
mava originální produkt®

12. 6. 2014 – Společné setkání výrobců a poskytovatelů 
služeb na území značky JESENÍKY originální produkt® 

5. 7. 2014 – Jarmark spojený s certifikací služeb v Branné

20. 9. 2014 – Jarmark spojený s certifikací služeb v Pří-
kazech

25. – 26. 9. 2014 – Společné setkání výrobců a poskytova-
telů služeb na území značky Regionálny produkt HONT

26. 3. 2015 – Společné setkání výrobců a poskytovatelů 
služeb na území značky HANÁ regionální produkt®
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Příběhy našich kronik

Partneři projektu: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
 MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
 MAS Regionu Poodří, o. s. 
 MAS Hanácké Království
 MAS Hříběcí hory

Realizace projektu: 2014–2015

Cílem projektu bylo zmapovat nejzajímavější příběhy z kronik a vydat publikaci, v níž bude každá obec 
zastoupena pro ukázku jedním příběhem.

Součástí projektu byly na území MAS i dvě interaktivní akce s dílnami Romana Prokeše. Uskutečnily se na 
fortu v Křelově a v budově školy ve Štěpánově. Děti i dospělí vyslechli zajímavý výklad třeba o prvních kroni-
kách, o důvodech jejich vzniku, o autorech, o psaní inkoustem, měli možnost vlastnoručně vyzkoušet, jak 
funguje knihtisk, jak se razí mince.

V druhé části programu mohli účastníci nahlížet do starých kronik a poslouchat zajímavé vyprávění kro-
nikářů či znalců místní historie.

aneb kde MAS Moravská cesta pomáhala
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