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1. Úvodní slovo 

Vážení příznivci naší místní akční skupiny, 

 

Do rukou se Vám dostala výroční zpráva shrnující činnost kanceláře MAS Moravská cesta, 

z. s. za rok 2016. 

 

Ráda bych Vás prostřednictvím výroční zprávy informovala o aktivitách, které se v regionu 

MAS Moravská cesta uskutečnily v průběhu roku 2016.  

 

Je mi potěšením napsat hned v úvodu, že pro vás máme samé dobré zprávy. Podle 

numerologie je prý jednička přiřazena komunikaci a poukazuje na to, jak se dotyčný člověk 

umí dorozumět s druhými. Na komunikaci a dorozumění s lidmi v našem regionu, našimi 

členy i partnery nám záleží především. Možná proto není náhoda, že ministerstvo pro místní 

rozvoj schválilo strategii MAS Moravská cesta právě 1. 11. A aby těch jedniček nebylo 

málo, naše MASka se zařadila na jedenácté místo podpořených v rámci celé republiky.  

 

Ještě do konce roku jsme vyhlásili první výzvy pro žadatele, kterým tentokrát v novém 

programovacím období rozdělíme takřka 75 milionů korun, zatímco v minulosti to byla 

zhruba polovina této částky. Snad nám tedy jedničky přinesou štěstí. Podle strategie s 

názvem Demê furt dopředô a necófnem… budeme pracovat až do roku 2023.  

 

Další dobrou zprávou je, že od začátku roku realizujeme projekt Místních akčních plánů 

(MAP) zaměřených na vzdělávání. V tomto případě se věnujeme školám. Aby uměly 

proniknout do světa dotací, aby uměly a chtěly i navzájem spolupracovat. Kromě toho, že 

jsme v červnu schválili strategický rámec MAP, který je stěžejní pro čerpání dotací, 

pomáháme školám i se šablonovými projekty. Prostřednictvím Sdružení D z Olomouce 

organizujeme programy zaměřené na inkluzi – Příběhy pana Tydýta, Pozitivní sborovnu a 

Divadlo. Největší zájem školy jeví o Tydýta, který má i vlastní loutku z dílny certifikované 

firmy NOE. Dosud jsme zorganizovali exkurzi do regionu Vizovicka a Slušovicka, kde jsme 

navštívili dvě školská zařízení (ZŠ Kašava a ZŠ Neubuz) a regionální producenty (Kozí 

farmu Vizovice a Likérku Jelínek). Z dosavadních zjištění nám vyplynulo, že školy se chtějí 

především scházet k výměně názorů a zkušeností. A co jim ještě nabídneme my? Hodláme 

jim například představit možnosti zdravého stravování ve školních jídelnách s využitím 

regionálních produktů. Mám radost, že školy „na nás slyší“. V dobách realizace projektu 

Meziobecní spolupráce, který se zaměřoval i na školství, chodilo na setkání nanejvýš sedm 

zástupců škol. Nyní máme vždy plný sál. 

 

Do třetice všeho dobrého je tu značka Haná. S radostí mohu napsat, že v současné době 

máme již 78 certifikovaných výrobců a 6 služeb. Certifikační komise se setkala na jaře a 

na podzim. Na programu bylo další listopadové setkání certifikovaných producentů, kde 

jsme kromě příjemného setkání a ochutnávky našich specialit připravili prezentaci o 

pokroku značky Haná a dotačních možnostech.  

 

No a nakonec ještě stručný souhrn akcí, které jsme pro vás v letošním roce uspořádali ...  

Na podporu značky jsme letos uspořádali řadu akcí. Venkovského, ale i většího charakteru. 

Uvádím jen některé z nich. Farmářské trhy v Litovli se uskutečnily hned dvakrát, v červnu 

u příležitosti Hanáckých Benátek a v prosinci na Vánoční hody. Spolupořádali jsme Dny 

Evropského dědictví v Litovli. Velkou příležitostí pro potravináře byl v květnu Garden Food 

Festival v Olomouci a v září ve Zlíně. Zaštítili jsme zde úplně sekci regionální produkce. 

Snažíme se tímto způsobem o zviditelnění a propagaci značek v celém Olomouckém kraji. 

Pro upřesnění, tato akce není klasickým farmářským trhem, kde výrobci „pouze“ prodávají. 

Zde navíc nabízejí své degustační menu a zákazník má možnost regionální speciality na 

místě ochutnat. V říjnu jsme se s mnohými z vás potkali na Podzimní slavnosti na Fortové 

pevnosti XVII. v Křelově. Tady se představilo 30 výrobců, a veselo nám bylo se Studiem 

bez kliky a kapelou Tak co? A se značkou Haná každoročně završíme sezónu na Adventní 

slavnosti v Bílé Lhotě s vánočním jarmarkem a vystoupením dětí z místní základní školy. 

 



Věřím, že Vám tato výroční zpráva přiblíží činnost MAS a přinese dostatek zajímavých 

informací. 

 

Julie Zendulková,  

předsedkyně Moravská cesta, z. s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Charakteristika MAS 

 

MAS Moravská cesta je situována severozápadně od 

Olomouce a tvoří přirozenou spojnici tří typů území – 

nížinatá oblast Litovelské Pomoraví, kde se nachází 

obce příměstského charakteru, dále na severozápad 

leží město Litovel a okolní obce, které tvoří mikroregion 

Litovelsko. Tyto obce jsou součástí národopisného 

území Haná, které se rozprostírá v povodí řeky Moravy. 

Jde o významnou zemědělskou oblast, jejíž část je 

v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mluví 

se zde typickým hanáckým nářečím. Třetí - západní 

část území tvoří Bouzovská vrchovina. Díky této 

rozmanitosti je území turisticky zajímavé. Nacházejí se 

zde známé historické památky, především hrad Bouzov 

a město Litovel (Hanácké Benátky), přírodní 

zajímavosti – Mladečské a Javoříčské jeskyně, 

arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale 

také muzea, která připomínají život v tomto regionu 

(Muzeum tradic a řemesel Bouzovska, Muzeum 

Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácké 

skanzen v Příkazích, První muzeum harmonik v Litovli).  

 

MAS Moravská cesta má ve svém správním území 22 obcí. Členská základna je 

zastoupena 59 členy, z nichž 25 členů zastupuje veřejný sektor, 12 podnikatelský 

sektor, 22 neziskový sektor. Všechny tyto sektory vzájemně spolupracují, ať už při 

přípravě a realizací venkovských projektů nebo při kulturních, společenských a 

vzdělávacích aktivitách.  

 

Obrázek 2 - Území MAS Moravská cesta 

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Obrázek 1 - MAS Moravská 

cesta v rámci Olomouckého 

kraje 



3. Základní informace  

 
MAS Moravská cesta, z. s. je subjektem, který vznikl v roce 2005 jako místní partnerství 

podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se občanské sdružení ustavilo 

v červnu roku 2006. 

Tabulka 1 - Základní identifikační údaje žadatele 

Identifikace žadatele MAS Moravská cesta, z. s. 

Právní forma Zapsaný spolek 

IČO 270 37 932 

Adresa sídla Náklo 12, 783 32 Náklo 

Internetové stránky www.moravska-cesta.cz  

NUTS II. Střední Morava 

NUTS III. Olomoucký kraj 

ORP Litovel, Olomouc, Šternberk 

Předseda MAS 
Julie Zendulková, Přátelé sobáčovského rybníka, 

Tel.: 724 111 510, julie.zendulkova@moravska-cesta.cz   

Místopředsedové MAS 

Marek Ošťádal, starosta obce Náklo 

Tel.: 603 777 284, starosta@naklo.cz  

Alena Sedlářová, starostka obce Bílá Lhota 

Tel. 724 184 368; obec@bilalhota.cz  

Manažer MAS 
Julie Zendulková 

Tel. 724 111 510, julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 

Manažer MAS Ing. Miloslava Hrušková 

Tel. 777 562 205, miloslava.hruskova@moravska-

cesta.cz 
Asistent MAS Ing. Aneta Műllerová 

Tel. 608 082 619, aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 

Projektový manažer 

MAP 

Bc. Barbora Koutná 

Tel. 775 696 501, barbora.koutna@moravska-cesta.cz 

  

4. Přehled obcí MAS Moravská cesta 

Území působnosti místní akční skupiny pokrývá 22 obcí náležících k ORP Litovel, Olomouc 

a Šternberk v západní části Olomouckého kraje. Celková rozloha území je 28 294 ha. Na 

území žije 31 832 obyvatel (stav – ČSÚ, 1. 1. 2016). Na základě analýzy vývoje počtu 

obyvatel byla vypočtena také hustota zalidnění v jednotlivých obcích a následně celková 

průměrná hustota zalidnění na celém území MAS, která v roce 2016 dosahuje hodnoty 113 

obyvatel/km2. Přehled obcí včetně počtu obyvatel a rozlohy uvádí tabulka 2. 

 

Podle počtu obyvatel lze obce na území MAS Moravská cesta rozdělit do několika skupin: 

 

A) Město Litovel 

B) Velké obce – nad 1000 obyvatel (9) 

Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Náklo, Příkazy, 

Skrbeň, Štěpánov  

C) Středně velké obce 1000 – 500 obyvatel (6) 

Cholina, Liboš, Luká, Mladeč, Pňovice, Střeň 

D) Malé obce – do 500 obyvatel (6) 

Dubčany, Haňovice, Měrotín, Slavětín, Strukov, Vilémov 

http://www.moravska-cesta.cz/
mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
mailto:obec@bilalhota.cz
mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
mailto:miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
mailto:miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
mailto:aneta.mullerova@moravska-cesta.cz
mailto:barbora.koutna@moravska-cesta.cz


Tabulka 2 – Přehled obcí MAS Moravská cesta  

Přehled obcí MAS Moravská cesta 

Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha (ha) 

Hustota 

(obyv./km2) 

ORP  

Bílá Lhota 1130 1 822 62,02 Litovel 

Bouzov 1538 4 231 36,35 Litovel 

Červenka 1428 1 130 126,37 Litovel 

Dubčany 232 344 67,44 Litovel 

Haňovice 445 280 158,93 Litovel 

Horka nad Moravou 2420 1 194 202,68 Olomouc 

Cholina 732 899 81,42 Litovel 

Křelov - Břuchotín  1695 791 214,29 Olomouc 

Liboš 639 430 148,60 Olomouc 

Litovel 9879 4 640 212,91 Litovel 

Luká  844 1 484 56,87 Litovel 

Měrotín 270 214 126,17 Litovel 

Mladeč 751 1 207 62,22 Litovel 

Náklo 1538 1 146 134,21 Litovel 

Pňovice 921 1 636 56,30 Litovel 

Příkazy 1305 1 397 93,41 Olomouc 

Skrbeň  1184 788 150,25 Olomouc 

Slavětín 214 490 43,67 Litovel 

Strukov 142 53 267,92 Šternberk 

Střeň 608 581 104,65 Litovel 

Štěpánov 3485 2 684 129,84 Olomouc 

Vilémov 432 855 50,53 Litovel 

Celkem 31 832 28294 113  

(Zdroj: ČSÚ, data k 1. 1. 2016) 

 

5. Seznam členů MAS Moravská cesta  

Tabulka 3 - Seznam členů MAS Moravská cesta (31. 12. 2016) 

SEZNAM ČLENŮ - MORAVSKÁ CESTA, z. s. / ZÁJMOVÉ SKUPINY 

  Název subjektu/jméno Zástupce ICO Místo působnosti 

Obec 

1. Město Litovel 
Ing. Zdeněk Potužák, 
Viktor Kohout 00299138 Litovel 

2. Obec Bílá Lhota Alena Sedlářová 00298662 Bílá Lhota 

3. Obec Bouzov Ing. Zdeněk Foltýn 00298719 Bouzov 

4. Obec Červenka Ing. Vladimír Navrátil 00635740 Červenka 

5. Obec Dubčany Karel Stejskal 00576221 Dubčany 

6. Obec Haňovice Arnošt Vogel 00635723 Haňovice 

7. Obec Horka nad Moravou Ondřej Tománek 00298948 Horka nad Moravou 

8. Obec Cholina Pavla Bezová 00299006 Cholina 

9. Obec Křelov - Břuchotín  Jiří Spurný 63028255 Křelov 

10. Obec Liboš Jan David 00635758 Liboš 

11. Obec Luká František Lakomý 00299171 Luká 



12. Obec Měrotín David Kočí 00635341 Měrotín 

13. Obec Mladeč Ing. Ladislav Rapčák 00292219 Mladeč 

14. Obec Náklo Marek Ošťádal 00299251 Náklo 

15. Obec Pňovice Radovan Štábl 00635731 Pňovice 

16. Obec Příkazy Ing. Jaroslav Sívek 00228711 Příkazy 

17. Obec Skrbeň Tomáš Spurný 00635693 Skrbeň 

18. Obec Slavětín Jitka Doubravová 00635332 Slavětín 

19. Obec Strukov Jiří Hubáček 00635634 Strukov 

20. Obec Střeň Mgr. Jiří Nevima, PhD. 47997265 Střeň 

21. Obec Štěpánov Mgr. Jiří Šindler, CFCI 00299511 Štěpánov 

22. Obec Vilémov Ing. Vladimír Huf 00635316 Vilémov 

Školy a školská zařízení 

1. 

Základní škola a Mateřská škola 
Horka nad Moravou, 

příspěvková 
organizace 

Mgr. Kateřina Glosová 70981493 Horka nad Moravou 

2. 

Základní škola a Mateřská škola 

Náklo, okres Olomouc,  
příspěvková organizace 

Mgr. Jiří Peřina 75029952 Náklo 

3. 
Základní škola a mateřská škola 
Skrbeň, příspěvková organizace 

Mgr. Jarmila Kulatá 70986215 Skrbeň 

Neziskový sektor 

1. 
Muzejní společnost Litovelska,  
občanské sdružení 

Mgr. Zdenka Frištenská 26657716 Litovel 

2. 
Český svaz chovatelů Základní 
organizace Štěpánov 

Ing. Petr David 68347294 Štěpánov 

3. 

Haňovští (spolek pro  

zachování kulturních a  
společenských tradic) 

David Číhal 27049400 Haňovice 

4. Historický spolek Kirri David Křížan 22664289 Pňovice 

5. Modrá Velryba  Jiřina Dostálová 26624087 Bílá Lhota 

6. 
Národopisný soubor Cholinka, 
z.s. Hana Blažková 26987767 Cholina 

7. Národopisný soubor Pantla, z.s. Mgr. Petr Ošťádal 64630901 Náklo 

8. Přátelé Sobáčovského rybníka Julie Zendulková 22874194 Mladeč - Sobáčov 

9. 
Sluňákov - centrum 
ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s. 

Mgr. Michal Bartoš 27784525 Horka nad Moravou 

10. Speranza 2005 z.s. 
Josef Osmančík, 
Věra Furišová 

26644941 Luká 

11. Zlatohlávek, o.s. 
Ivo Jeniš,  

Ing. Zdeněk Beil 
27054217 Mladeč 

12. 

SAGITARIA - Sdružení  

pro ochranu přírody střední 
Moravy 

Mgr. Michal Krátký 41031547 Křelov 

13. 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů v Července 

Jiří Ženožička 66181232 Červenka 



 

 

Celkový počet členů k 31. 12. 2016 dosahuje hodnoty 59.   

 

Název zájmové skupiny  Počet členů  V % 

Obec  22 37,29 % 

Školy a školská zařízení  3 5,08 % 

Neziskový sektor  

 

19 32,21 % 

Církevní organizace  3 5,08 % 

Podnikatelé  12 20,34 % 

CELKEM 59 100 % 

 

14. 
SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Cholina Zdeněk Valouch 64991369 Cholina 

15. Tělocvična Jednota SOKOL  
Řimice Sedlář Zdeněk 60803088 Bílá Lhota - Řimice 

16. Tělocvičná jednota Sokol Náklo Milan Labonek 61989576 Náklo 

17. 
Tělovýchovná jednota Doubrava 
Haňovice, z.s. 

Radek Šperlich 45237590 Haňovice 

18. Cyklistika Střeň Michal Frantík 26573679 Střeň 

19. ARCUS – onko centrum, z.s. Jana Koželská  48282502 Luká 

Církevní organizace 

1. Ing. Oldřich Palička Ing. Oldřich Palička   

Bouzov, Bílá Lhota, 
Cholina, 
Chudobín, Luká, 
Měrotín, Vilémov 

2. Římskokatolická farnost Litovel 
Mgr. Josef Rosenberg,  

PhDr. Hana Likešová 
48770841 Litovel 

3. Charita Šternberk Ing. Ludmila Zavadilová 45238642 Litovel 

Podnikatelé 

1. 
EDUKOL vzdělávací a 
poradenské 

sdružení s.r.o. 

Mgr. Martin Štainer, 
Ph.D. 

26840570 Křelov 

2. Hana Kuželová Hana Kuželová 63317699 Křelov 

3. Ing. Libor Tandler Ing. Libor Tandler 73161918 Příkazy 

4. Ing. Petr Čamek Ing. Petr Čamek 68916639 Litovel 

5. Ing. Petr Hajduček Ing. Petr Hajduček 42065739 Skrbeň 

6. Jan Vlk  Jan Vlk 11191210 Příkazy 

7. MORAVIA-BAGR s.r.o. Josef Bábek 65140753 Litovel 

8. Radek Kubíček Radek Kubíček 42008441 Příkazy 

9. STALAGMIT, a.s. Zdeněk Olbert 27377342 Mladeč 

10. Zemědělské družstvo Haňovice Ing. Marie Slánská 00147346 Haňovice 

11. Zemědělské družstvo Unčovice 
Ing. Milada Měsícová, 
Marie Kejvalová 

00147630 Unčovice 

12.  
Regiokavárna a Potraviny 

Ječmínek s.r.o. 
Monika Blažková  01483692 Červenka, Litovel  



6. Cíle MAS Moravská cesta a její orgány 

 

Společným cílem sdružení je podpora trvale udržitelného rozvoje území zaměřeného 

především na nové formy zlepšování kvality života v regionu, posílení ekonomického 

prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. 

 

Účelem spolku je rozvoj regionu Moravská cesta, naplňováním společných zájmů členů 

spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou 

LEADER realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností: 

a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

c) všestranný rozvoj regionu (včetně obnovy a zhodnocení kulturního a přírodního 

dědictví regionu), 

d) propagace regionu a jeho turistického potenciálu, 

e) podpora a vytváření nových forem ekonomického a turistického využití krajiny se 

zřetelem na uchování a zlepšování jejich hodnot, 

f) ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro 

spokojený a zdravý život obyvatel regionu a rozvoj odvětví podnikání, zejména 

turistického ruchu a zemědělství, 

g) podpora cyklistické dopravy v regionu, 

h) podpora ochrany sídel před povodněmi obnovou vodního režimu v krajině a šetrným 

hospodařením, 

i) obnova a údržba kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků 

v krajině, 

j) podpora multifunkčního zemědělství,  

k) podpora zlepšování a ochrany stavu životního prostředí v regionu, 

l) služby při financování projektů k rozvoji regionu, 

m) vytváření a provoz informačního systému za účelem shromáždění informací 

prospěšných k rozvoji regionu, 

n) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, 

o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,  

p) výchova, vzdělávání a osvěta dětí a mládeže, 

q) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

r) zvyšování potenciálu obyvatel regionu zajištěním možnosti vzdělávání a soustavné 

osvěty, 

s) provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj, 

t) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy na rozvojových aktivitách, 

u) partnerství se subjekty, které významně ovlivňují a podílí se na rozvoji regionu, 

v) poradenská činnost, 

w) spolupráce – společné projekty spolku v rámci státu, EU a dalších zemí, 

x) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

y) vydávání tiskovin a publikací,  

z) koordinace značky Haná regionální produkt®. 

Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada - je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku, 

b) výbor spolku - je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem, který je 

za své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí, 

c) předseda a místopředseda - předseda spolku je statutárním orgánem spolku, 

naplňuje rozhodnutí výboru spolku a zastupuje sdružení navenek. Místopředseda 

zastupuje předsedu jako zmocněný zástupce v době jeho nepřítomnosti v plném 

rozsahu, 

d) kontrolní komise - je kontrolním a revizním orgánem spolku, 

e) výběrová komise - realizuje výběrové řízení projektů na základě objektivních 

kritérií, stanovuje jejich pořadí. 



MAS Moravská cesta zvolila dle stanov zapsaného spolku zastoupení v orgánech – výbor 

spolku, výběrová komise a kontrolní komise. 

Tabulka 4 - Výbor spolku 

Předseda výboru Julie Zendulková Přátelé Sobáčovského rybníka  

Místopředsedové 

výboru 

Marek Ošťádal Obec Náklo 

Alena Sedlářová Obec Bílá Lhota 

Členové 

Tomáš Spurný Obec Skrbeň 

David Kočí Obec Měrotín 

Ing. Marie Slánská Zemědělské družstvo Haňovice 

Libor Tandler  Libor Tandler  

Mgr. Zdenka Frištenská  
Muzejní společnost Litovelska, 

občanské sdružení 

Mgr. Michal Krátký 
Sagittaria - sdružení pro ochranu 

přírody střední Moravy 

Zdeněk Olbert Stalagmit, a.s. 

Ing. David Číhal Haňovští (spolek pro zachování 

kulturních a společenských tradic) 

 

Tabulka 5 - Monitorovací výbor/Revizní (kontrolní) komise 

Osoba Instituce Sféra 

Jana Koželská  ARCUS – onko centrum, z.s. NO 

Jiří Spurný Obec Křelov - Břuchotín VS 

Zdeněk Sedlář Tělocvičná Jednota Sokol Řimice NO 

 

Tabulka 6 - Výběrová komise 

Zástupce Název subjektu Sféra 

Mgr. Jiří Šindler CFCI Obec Štěpánov VS 

Arnošt Vogel Obec Haňovice VS 

Viktor Kohout  Město Litovel VS 

Ing. Vladimír Navrátil Obec Červenka VS 

Ing. Jaroslav Sívek Obec Příkazy VS 

Ondřej Tománek Obec Horka nad Moravou VS 

Mgr. Jiří Peřina ZŠ a MŠ Náklo VS 

Mgr. Eva Hrachovcová ZŠ Litovel, Jungmannova VS 

Jiřina Dostálová Modrá Velryba NO 

Věra Furišová Speranza 2005 z.s. NO 

Mgr. Michal Bartoš Sluňákov – centrum ekologických 

aktivit města Olomouce, o.p.s. 

NO 

Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk NO 

Hana Blažková Národopisný soubor Cholinka, z.s. NO 

David Křížan Historický spolek Kirri NO 

Hana Kuželová Hana Kuželová PO 

Ing. Petr Čamek Ing. Petr Čamek PO 

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.  EDUKOL vzdělávací a poradenské 

sdružení s.r.o. 

PO 

Monika Blažková  Regiokavárna a Potraviny 

Ječmínek s.r.o. 

PO 

Ing. Milada Měsícová Zemědělské družstvo Unčovice  PO 



7. Přehled činností MAS v roce 2016 

7.1 Spolupráce s MAS 

Do května roku 2015 byl realizován projekt spolupráce EMI 6. Do tohoto projektu se 

zapojilo šest partnerských MAS, konkrétně se jednalo o MAS Moravská brána, MAS 

Moravská cesta, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Střední Haná a 

MAS Vizovicko a Slušovicko. Cílem projektu bylo vytvoření Metodiky monitoringu a 

evaluace MAS, na základě které bude docházet k vyhodnocování strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje území a vzájemnému srovnání realizace Strategických plánů 

Leader MAS. Velmi silnou stránkou projektu bylo společné sledování vybraných indikátorů 

za tři pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a environmentální. Z hlediska 

finančního byl vytvořen tzv. Index finančního přínosu MAS pro rozvoj regionu.  

 

I když byl projekt EMI 6 ukončen, bylo udrženo partnerství těchto šesti MAS i do budoucna. 

A během roku 2016 probíhalo další setkávání:  

 

Dne 11. 2. 2016 

V únoru se poprvé v letošním roce konalo pracovní jednání partnerství MAS pro metodu 

LEADER, komunitně vedený místní rozvoj a eurofondy 2014 – 2020. Na jednání se probírala 

současná situace s podáváním SCLLD, aktuality v oblasti NS MAS a projektu MAP. 

Stěžejním tématem byly i připravované projekty spolupráce.  

Dne 8. 4. 2016  

V pátek 8. 4. 2016 se v Komunitní škole ve Veselíčku konalo další setkání šesti MAS v rámci 

projektu EMI 6. Program jednání zahrnoval především společné plánování v rámci 

budoucího projektu spolupráce v PRV, dále diskuse v oblasti MAP a Animace škol a také 

aktuální informace o budoucím zapojení MAS do připravovaného projektu ze strany SMS 

ČR.  

Dne 3. 6. 2016 

Počátkem  června se konalo další setkání 6 spolupracujících MAS v Komunitní škole 

Veselíčko. Program setkání byl zaměřen na výměnu zkušeností a poznatků jednotlivých 

MAS při přípravě SCLLD v oblastech zpracovávání výzev v IROP, PRV, OP Z a také 

informace o a předávání zkušeností při zpracování a předkládání žádosti o podporu z IROP: 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.  

Dne 19. 9. 2016  

V pondělí 19. 9. se konalo setkání šesti MAS v rámci projektu EMI 6 v obci Veselíčko 

(Komunitní škola). Jednání bylo zaměřeno především na výměnu aktuálních informací 

týkajících se strategie CLLD. Předmětem jednání bylo zpracování Interní postupů pro 

jednotlivé operační programy, dále probíhala diskuse nad nastavením hodnotících kritérií, 

které jsou konzultovány s jednotlivými ŘO. MAS Moravská cesta informovala ostatní 

přítomné MAS o přípravě výzvy v rámci OPZ, jelikož nyní s ŘO konzultuje nastavení daných 

výzev. V neposlední řadě byl promítnut modul CSSF systému MS2014+, který je určen pro 

vyhlašování výzev a hodnocení přijatých projektových žádostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 

Strategie 2014-2020 „Demê furt dopředô a necófnem“ byla zpracována participativní i 

expertní metodou, které byly vzájemně provázány.  

Základní přehled průběhu zpracování strategie:  

  
 

Funkční odkaz na web MAS Moravská cesta – Popis postupu zapojení komunity do 

vypracování strategie: http://www.moravska-cesta.cz/integrovana-strategie/ 

Veřejná projednání v období leden – březen 2016 

 

Na území MAS Moravská cesta proběhlo již několik veřejných projednání. První veřejná 

projednání s veřejností, podnikateli, NNO a zástupci obcí se uskutečnila v letech 2012 

(Příkazy) a 2013 (Náklo). Cílem bylo získat základní přehled a povědomí o možných 

potřebách a problémech v území. Další vlna veřejných projednání se konala na jaře roku 

2014 a proběhla ve všech členských obcích MAS s výjimkou obcí Bílá Lhota, Slavětín a 

Štěpánov. Důvodem konání těchto setkání bylo získání podkladů pro další zpracovávání 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Aktivity 1
.p

o
l.
/ 

2
0
1
2

2
.p

o
l.
/2

0
1
2

1
.p

o
l.
/2

0
1
3

2
.p

o
l.
/2

0
1
3

1
.p

o
l.
/2

0
1
4

2
.p

o
l.
/2

0
1
4

1
.p

o
l.
/2

0
1
5

2
.p

o
l.
/2

0
1
5

Anketa 

Řízené rozhovory se starosty 

Dotazníkové šetření mezi NNO

Dotazníkové šetření mezi 

podnikateli

Veřejná projednání pro 

širokou veřejnost z území celé 

MAS Moravská cesta 

Veřejná projednání v 

jednotlivých obcích

Pilotní komunitní plánování v 

obci Náklo 

Jednání pracovní skupiny 

Školství

Jednání pracovní skupiny 

Životní prostředí 

Jednání pracovní skupiny 

Rozvoj regionu 

Jednání pracovní skupiny 

Podnikatelé 

Jednání pracovní skupiny 

Sociální služby B
. 

E
x

p
e

rt
n

í 
z
p

ra
c
o

v
á

n
í 

s
tr

a
te

g
ie

 

A
. 

P
a

rt
ic

ip
a

ti
v
n

í 
z
p

ra
c
o

v
á

n
í 

s
tr

a
te

g
ie

Pololetí/rok

http://www.moravska-cesta.cz/integrovana-strategie/


Základním impulsem pro realizaci dalších veřejných projednání bylo získání certifikátu 

o Standardizaci MAS dne 27. 11. 2015 a také schválení Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje Valnou hromadou. Strategie byla jako první v Olomouckém kraji dne 14. 

12. 2015 předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj k dalšímu hodnocení. V souvislosti 

s podanou žádostí o SCLLD koncem roku 2015, je předpokládán termín první výzvy pro 

předkládání projektů v druhé polovině roku 2016. Z tohoto důvodu začala počátkem ledna 

2016 probíhat veřejná projednání 

v členských obcích MAS Moravská cesta. 

Tematické zaměření těchto besed zasahuje 

do oblasti představení možností čerpání 

dotačních prostředků v obci a celém 

regionu z OP Zaměstnanost, OP Životní 

prostředí, IROP a PRV. Hlavním cílem bylo 

nejen získat přehled o možných 

projektových záměrech ze strany zástupů 

obcí, z řad podnikatelů či veřejnosti, ale i 

zvýšit povědomí o působnosti MAS 

Moravská cesta na území 22 obcí a nastínit 

příležitosti, které tomuto regionu 

v nejbližších letech nabízí. Úkolem bylo také aktivovat potenciální žadatele, aby byly se 

svými záměry, před vyhlášením první výzvy připraveni a probíhaly konzultace těchto 

zamýšlených projektů.  

          

 

 

 

 

Vyhodnocení uskutečněných veřejných projednání v období leden – březen 2016 

naleznete na webových stránkách MAS Moravská cesta: http://www.moravska-

cesta.cz/strategie-verejna-projednani/ 

Veřejné projednání v obci Luká dne 13. 1. 2016 

Veřejné projednání v obci Cholina dne 

18. 1. 2016 

Veřejné projednání v obci Příkazy dne 

22. 1. 2016 

Veřejné projednání v obci Náklo dne 

21. 1. 2016 

Veřejné projednání v obci Bouzov dne 

25. 1. 2016 

http://www.moravska-cesta.cz/strategie-verejna-projednani/
http://www.moravska-cesta.cz/strategie-verejna-projednani/


7.3. Místní akční plán pro ORP Litovel 

 
MAS Moravská cesta je od 1.2.2016 realizátorem projektu MAP (Místní akční plán) pro ORP 

Litovel. Veškeré informace o projektu jsou zveřejňovány zde:  http://www.moravska-

cesta.cz/map/. Současně jsme také zapojeni do projektu MAP ORP Olomouc. 

Nezapomínáme tedy ani na školy z území MAS Moravská cesta, které územně spadají do 

ORP Olomouc. 

V rámci roku 2016 proběhlo v projektu MAP pro ORP Litovel několik aktivit: 
Tabulka 7 Přehled důležitých momentů v rámci projektu MAP pro ORP Litovel 

Měsíc Název Místo konání Účast Datum 

Leden 2016 Žádost o podporu splnila formální náležitosti 

Únor 2016 

Zahájení realizace projektu 

Setkání ředitelů škol MěÚ Litovel 24 11. 2. 2016 

Setkání koordinační skupiny projektu ZŠ Náklo 6 25. 2. 2016 

Realizační tým sbíral náměty na témata společného vzdělávání 

Realizační tým začal provádět vlastní dotazníkové šetření týkající se investičních potřeb škol 

Žádost o podporu splnila věcné hodnocení 

Březen 
2016 

Hodnotící komise doporučila žádost o podporu k financování 

Kontaktování nominovaných členů Řídícího výboru 

Plánování společné exkurze v rámci projektu 

Realizační tým začíná zpracovávat analytickou část MAP 

Duben 
2016 

Ustanovující setkání Řídícího výboru 
Café restaurant 
Záložna, Litovel 

13 6. 4. 2016 

Sestavení pracovních skupin    

Setkání ředitelů škol 
ZŠ Litovel 
Jungmannova 

26 18. 4. 2016 

Zasedání pracovní skupiny „Čtenářská a 
matematická gramotnost“ 

Obecní úřad 
Červenka 

8 21. 4. 2016 

Květen 
2016 

  

Zasedání pracovní skupiny „Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem” 

Obecní úřad 
Červenka  

8  4. 5. 2016 

Zasedání pracovní skupiny „Předškolní vzdělávání a 
péče: dostupnost – inkluze – kvalita” 

Obecní úřad 
Červenka  

7 9. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny „Předškolní 
vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita” 

ZŠ a MŠ Horka 
nad Moravou – 
třída 
Montessori 

7 16. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny „Čtenářská a 
matematická gramotnost“ 

Obecní úřad 
Červenka  

7 17. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny „Předškolní 
vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita” 

ZŠ, DD a 
Školní jídelna 
Litovel 

11 19. 5. 2016 

Odeslání podkladů k vydání právního aktu projektu 

Setkání zástupců škol a zřizovatelů  
Obecní úřad 
Červenka  

37 30. 5. 2016 

Červen 
2016 

Setkání členů Řídícího výboru a schválení 
„Strategického rámce MAP“ 

Café restaurant 
Záložna, Litovel 

14 13. 6. 2016 

Červenec–
září 2016 

Odeslání Strategického rámce MAP pro ORP Litovel na sekretariát RSK 4.7.2016 

Podpis právního aktu projektu  15.7.2016 

Doručení první zálohové platby projektu 10.8.2016 

Realizační tým pracuje na tvorbě strategického dokumentu MAP 

http://www.moravska-cesta.cz/map/
http://www.moravska-cesta.cz/map/


Příprava společného vzdělávání v rámci budování znalostních kapacit a příprava společné 
exkurze. 

Spolupráce s neformálním a zájmovým vzdělávání v území. 

Evaluační aktivity projektu. 

Září 2016 

Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel (akce MAS) – zapojení neformálního 
a zájmového vzdělávání v území 

První kolo společného vzdělávání v rámci budování znalostních kapacit – 30.9.2016 kurz pro 
pedagogy. Kurz pro třídy ZŠ a MŠ pak probíhal na základě další domluvy v následujících 
měsíců.  

Říjen 2016 

Vzdělávací exkurze pro pedagogy a vedení škol v rámci projektu – Vizovicko-Slušovicko: 
Návštěva ZŠ Kašava a ZŠ Neubuz – vzájemná výměna zkušeností 

Příprava podkladů pro ZOR a ŽOP projektu. 

Příprava podkladů pro jednání pracovních skupin 

Listopad 
2016 

Setkání zástupců škol projektu 
Základní škola 
Náklo 

23 2.11.2016 

Podání ZOR a ŽOP projektu.    

Zasedání pracovní skupiny „Rozvoj kompetencí dětí a 
žáků ve školských i mimoškolských zařízeních“ 

Dům dětí a 
mládeže Litovel 

6 28.11.2016 

Zasedání pracovní skupiny „Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem” 

Základní škola 
Vítězná, Litovel 

9 30.11.2016 

Listopad–
prosinec 

2016 

Revize projektových záměrů pro aktualizaci Strategického rámce MAP, sběr informací a 
podkladů. 

Výbor spolku MAS Moravská cesta, – představení 
aktualizované verze Strategického rámce MAP a 
seznámení se s realizovanými aktivitami projektu 

Obecní úřad 
Náklo 

8 19.12.2016 

 
Aktivity pořádané pro školská zařízení v rámci projektu: 

 

 Pravidelné setkávání zástupců školských zařízení 

Pravidelně v rámci projektu pořádáme společné setkávání zástupců školských zařízení 

v našem území. Na těchto setkáváních jsou řešena aktuální témata v realizaci projektu. 

Jsou zde také představovány další aktivity MAS. Společná setkávání jsou vedena formou 

diskuze a předávání zkušeností z praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Společné vzdělávání  

V rámci společného vzdělávání projektu jsme navázali spolupráci s olomouckým 

SDRUŽENÍM D, které na základě potřeb z území vytvořilo pro naše školy program „na 

míru“, který nese název „Příběhy Pana Tydýta“. Program vychází z literárního textu a děti 

si na něm nenásilnou a hravou formou mohou procvičovat a uvědomit si, jaké to je, když 

je někdo „jiný“ a jak je důležité se vzájemně respektovat a pomáhat si. Tento program se 

Setkání zástupců škol dne 18.4.2016 Setkání zástupců škol dne 2.11.2016 



skládá z úvodního kurzu pro pedagogy a z realizace programu přímo se třídou. Společné 

vzdělávání probíhá od září 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exkurze se zaměřením na vzdělávání 

Společně se zástupci našich škol jsme yyrazili do Zlínského kraje. Exkurze se konala v 

termínu 6-7. října 2016. První den jsme navštívili ZŠ a MŠ Kašava. Společně jsme 

navštívili prostory ZŠ i MŠ, hřiště v přírodním stylu. Protože Zlínský kraj je známý také 

svými regionálními specialitami a výrobky. Společný večerní jsme strávili pracovně. V rámci 

pracovního sezení byl řešen dosavadní vývoj realizace projektu a jeho další aktivity. Druhý 

den jsme si prohlédli prostory ZŠ Neubuz.  
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7.4. Regionální značení „HANÁ regionální produkt®“ 

MAS Moravská cesta byla na valné hromadě ARZ (v roce 2011) přijata jako 

patnáctý člen Asociace regionálních značek a jmenována regionálním 

koordinátorem značení domácích výrobků „HANÁ regionální produkt®“.  

 

V rámci roku 2016 proběhla dvě jednání certifikační komise (duben 

a listopad): 

 

Ochranná známka „HANÁ regionální produkt®“ byla udělena dalším zájemcům a 

rozhodla o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost značky vypršela: 

 

Zasedání certifikační komise – 20. 4. 2016: 

 

Přidělené certifikáty - výrobky:  

 Mgr. Jarmila Bednářová, Laškov – Produkty z česneku 

 Ing. Zlata Mádrová – Zlatá farma, Kralice na Hané – Mléčné výrobky ze Zlaté 

 farmy 

 Levandulový statek – Lukáš Drlík, Bezděkov – Bezděkovská levandule 

 Lenka Zlámalová – Herba Lena s.r.o., Prostějov - Sirupy 

 Green Tree Food s.r.o., Prostějov – Cibulády. 

Přidělené certifikáty – služby:  

 Monika Dolečková – Restaurace Záložna, Příkazy 

Obnovené udělení certifikátů:  

 Hospodářské družstvo Určice – družstvo – Jablka 

 Lenka Glosová – Čokoládovna Přerov - Čokoláda 

 Ing. Leoš Letocha, Ph.D., Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné farmy Letocha 

 Ing. Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal 

 MVDr. Václav Osička, Červenka – Mléčné výrobky z Doubravského Dvora 

 Stanislava Zapletalová – Poplužní Dvůr – Bochořské sváteční okurky a Hanácká 

bonboniéra 

 Uzeniny Zajíček, Prostějov – Zajíčkova klobása a Zajíčkova tlačenka 

 Ing. Marta Musilová, BA, Olomouc – Šaty na míru 

 Marta Vaníčková, Olomouc – Přírodní mýdla z Hané 

Zasedání certifikační komise – 7. 11. 2016: 

Přidělené certifikáty – výrobky: 

 Hana Soukupová, Přerov – Háčkované výrobky 

 Šufánek s.r.o., Olomouc – Šufánek (oříšková másla: Lískový ořech – čokoláda 

/Arašídy – čokoláda) 

 BARKONA SNAILS s.r.o., Olomouc – Šnečí delikatesy 

 Leo Czabe, Šternberk – Včelařství Czabe - med 

Obnovené udělení certifikátů - výrobky:  

 NOE s.r.o., Lipník nad Bečvou – Hračky NOE 

 Jana Petříková, Štěpánov – Malované hedvábí a batika 

 Svatokopecké pivo, Olomouc – Svatý Kopeček – Svatokopecké pivo 

 Pivovar Melichárek, Horka nad Moravou – Pivo Melichárek 

 Chomout s.r.o., Olomouc – Chomoutov – Pivo Chomout 

 Syrmex spol. s r.o., Osek nad Bečvou – Pařené sýry 

 ÚSOVSKO FOOD a. s., Klopina – Fit müsli šťavnatá / Fit Bio müsli jablko 



 Lubomír Šmída, Konice – Masné výrobky z Konice 

 TAGROS, a. s., Troubelice – Jablka 

 Zemědělské družstvo Senice na Hané, Senice na Hané – Mléčné výrobky z Hané 

Obnovené udělení certifikátů - služby:  

 Hotel Bouzov, Bouzov 

   
 
   

 

      

   
 

 

 

    

   

 

Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační komise, kterou tvoří zástupci 

místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. 

Zaměřuje se především na základní kritéria, podporující místní původ, kvalitu, šetrnost k 

životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka garantuje 

zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke 

zviditelnění místní produkce. 

11-ti členná certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců místních akčních skupin, 

sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. 

Od začátku března 2011 - dosud, kdy je MAS Moravská cesta členem Asociace 

regionálních značek, získalo regionální značku „HANÁ regionální produkt®“ 78 

výrobků a 6 služeb. 

 

Mgr. Jarmila Bednářová – 
Produkty z česneku, Laškov 

Ing. Zlata Mádrová – Zlatá farma, 
Dubany  

Lukáš Drlík – Levandulový statek 
Bezděkov 

Lenka Zlámalová – Herba 
Lena s.r.o. – sirupy, 
Prostějov 

Martin Vybíral – Greeb 
Tree Food s.r.o. – 
Cibulády, Prostějov 

Monika Dolečková 
– Restaurace 
Záložna, Příkazy 

Hana Soukupová – Háčkované 
výrobky, Přerov 

Šufánek s.r.o. 
– Oříšková 
másla,Olomouc 

Barkona Snails s.r.o. – Šnečí 
delikatesy, Olomouc 

Leo Czabe – Včelařství Czabe - 
med, Šternberk 



Výrobky se značkou HANÁ regionální produkt® nabízí otevřený kamenný obchod v centru 

Olomouce (ul. Úzká, za Priorem). Prodejna nabízí kromě specialit z Hané také originální 

produkty z Jeseníků, Moravské brány, Moravského krasu, Moravského Kravařska. Na svém 

štítu nese název: „To pravé z HANÉ i odjinud…“ 

 

Akce, propagace projektu a značky „HANÁ regionální produkt“ v roce 2016: 

- EKOjarmark v Olomouci (jarmark řemeslných produktů) – květen 2016 

- Garden Food Festival – květen, září 2016 

- Leaderfest – Karlova studánka - červen 2016 

- Země živitelka v Českých Budějovicích  - srpen / září 2016 

- Den MAS Moravská cesta – Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově – září 2016 

- Setkání s výrobci – Bouzov – listopad 2016 

- Hanácké farmářské trhy v Litovli (červen 2016, prosinec 2016)  

- Adventní slavnost v Bílé Lhotě – jarmark řemeslných produktů – prosinec 2016 

- Mediální spolupráce – Český rozhlas Olomouc (propagace certifikovaných výrobců) 

- Tiskové zprávy – průběžně (Olomoucký kraj, MF Dnes, SPOV, Idnes – Olomoucký 

kraj, ARZ, webové stránky a zpravodaje MAS, obcí …) 

- Katalogové lístky 

- Noviny Doma na Hané 

- Příspěvky a propagace v novinách Doma v regionech 

 

                             
 

   

 

7.5 Propagační akce MAS Moravská cesta 

Hanácké farmářské trhy a řemeslný jarmark v Litovli    (11. 6. 

2016, 16. 12. 2016)  

Farmářské trhy v Litovli odstartovaly v červnu na náměstí před 

litovelským muzeem a konaly se u příležitosti Hanáckých Benátek. 

Návštěvníci si zde mohli nakoupit a ochutnat kvalitní regionální 

produkty a řemeslné výrobky. Vánoční hody se pak konaly na hlavním 

náměstí Přemysla Otakara. Na akcích se představili i držitelé 

regionálních značek Haná regionální produkt®, Jeseníky originální 

produkt® a Moravská brána regionální produkt®. Výrobci nabízeli sýry, 

koření, uzené výrobky, perníčky, med, čokoládu, mošty, hračky, 

Zpravodaj Moravskou 

cestou (Zima 2016) 

 

Noviny Doma na Hané 

(2016) 

 

 



textilní výrobky, smetáky a kartáče z přírodních žíní, dřevěné dekorace, šperky. Hanácké 

farmářské trhy v Litovli pořádá MAS Moravská cesta ve spolupráci s městem Litovel a 

Městským klubem Litovel. 

 

 
    

Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově (18. 9. 2016) 

Zářijové sobotní odpoledne na Fortu XVII. v Křelově 

patřilo již tradiční akci s názvem Podzimní slavnost 

regionálních produktů a ukázky řemesel. Návštěvníci, 

kteří na akci zavítali, měli možnost shlédnout ukázky 

tradičních řemesel. V odpoledních hodinách vystoupily 

děti ze ZUŠ Litovel se svým Minibendem a poté 

následoval koncert legendární olomoucké kapely TAK 

CO? Program nezapomněl ani na dětské návštěvníky, pro 

které bylo připraveno pohádkové divadlo ze strany Studia 

Divadlo bez kliky, a dále si děti mohly vyzkoušet živé hry 

připravené prostřednictvím rodinného centra Křelovský 

Kaštánek o. s., Lesní dětský klub Bažinka. Občerstvení 

bylo zajištěno ve stylu regionálních specialit – skvělé sýry 

z domácích sýráren, 

výtečné domácí uzeniny 

a masné výrobky, 

křupavé pečivo z domácí 

pekárny, ochutnávka piv 

z malých regionálních 

pivovarů. V průběhu celé akce se konal jarmark 

regionálních produktů pod patronací značek HANÁ 

regionální produkt® a Jeseníky originální produkt®.     

 

  



 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



Adventní slavnost v Bílé Lhotě (4. 12. 2016) 

MAS Moravská cesta společně s obcí Bílá Lhota pořádala Adventní 

slavnost s vánočním jarmarkem a koncertem dětí Základní školy. 

Akce se konala druhou adventní neděli 4. prosince od 15 hodin v obci 

Bílá Lhota v kulturním domě. Během odpoledne vystoupila skupina 

„POHODÁŘÍ” a „PÍSKLATA Z LOŠTIC”. Vystoupily i děti ze Základní 

školy Bílá Lhota. 

Na vánočním jarmarku byly nabízeny sýry, cukroví, sušené květiny a 

ozdoby, keramika, svíčky, malované sklo, tkané výrobky, kvasové a 

celozrnné pečivo, skleněné figurky, vitráže,  a další výrobky s vánoční 

tématikou.  

 

   

   
 

   
 

   
 

  
 

 

 



8. Finanční zpráva za rok 2016 – Informace z finančního výkazu – ke dni 

31.12.2016 (v tis. Kč) a Zpráva auditora 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 


