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1. ročník, srpen 2008 

MORAVSKOU CESTOU  
Zpravodaj Místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.  

 
 
 
O něco dál, než na začátku … 
Název Strategického plánu LEADER naší 
MAS Moravská cesta (Litovelsko-
Pomoraví),o.s. heslo  „Hanáci se 
rozkévale, včel ovidite“ vzbuzuje 
v mnohých lehký úsměv. To je dobře. I tím 
totiž plní svůj účel – zaujme a možná 
vzbudí zájem o další informace. Už název 
sám o sobě však má obsah. Je spojením 
toho, čím jsme při vzniku MAS a přípravě 
na další kroky prošli a čeho bychom 
v budoucnu chtěli dosáhnout. 

 
Skutečně nám dlouho trvalo, než jsme 
se„rozkévale“. To si musíme přiznat. 
V jiných regionech byli mnohem svižnější 
a díky tomu mohou dnes již čerpat z řady 
zkušeností, k nimž my se teprve musíme 
dopracovat. Důvodů je několik, ale nevadí. 
Nejdůležitější je, že jsme se skutečně 
„rozkévale“. Vždyť jsme oslovili veřejnost, 
dali dohromady občanské sdružení, 
dohodli  se na strategii a z ní vycházejícím 
strategickém plánu, získali dotaci na jeho 

realizaci, vybudovali kancelář, navázali 
partnerské vztahy s jinými MAS a vyhlásili 
výzvu k předkládání projektů, jejichž 
financování MAS může zprostředkovat. To 
je ta první část názvu, ta kterou již máme 
za sebou. 

 
Nyní přichází na řadu naplnit druhou část, 
tu co teprve (snad) přijde. Zda ji skutečně 
naplníme, závisí nejen na členech MAS, 
ale na všech, kterým na regionu, v němž 
působíme, záleží. MAS může iniciovat, 
snažit se vytvářet podmínky, hledat cesty, 
navazovat kontakty. Projekty, jak doufáme, 
však budou předkládat všichni, nejen 
členové. Teprve výsledek společného 
snažení může naplnit naši vizi, jejíž obsah 
v sobě shrnuje přijaté motto: „Zdravý a 

pohodlný život na území, které není 

zapadákovem a poskytuje dostatek 

příležitostí pro obživu“.  Všimli jste si? 
Žádná vzletná slova, exkluzivní cíle, jen 
„obyčejné“, zemité pojmy. O to však 
potřebnější, opravdovější, cennější. 
Tož se teda snažme, aby jiní „oviděle“. 
Tomáš Spurný, předseda MAS  
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Moravská cesta podpoří projekty 
za téměř 6. mil. Kč 

MAS Moravská cesta (Litovelsko-
Pomoraví), o. s., vyhlásila 15 července 
2008 v souladu se Strategickým plánem 
Leader „Hanáci se rozkévale - včel ovidite“ 
1. výzvu pro žadatele k předkládání 
projektů. Žadatelé mohou podávat své 
žádosti od 15. srpna 2008 do 5. září 2008 
do 12 hodin  v termínech uvedených jako 
úřední dny v kanceláři MAS, která se 
nachází v budově Obecního úřadu 
Červenka (Svatoplukova 16, Červenka). 
Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, 
kteří mají místo bydliště, sídlo, nebo 
provozovnu na území, které bylo 
poskytnuto MAS k realizaci Strategického 
plánu Leader. Toto území je tvořeno 
katastrálním území 19 obcí - Bílá Lhota, 
Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice,  
Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-
Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, 
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, 
Střeň a Žerotín. 

Celková výše dotace v 1. výzvě pro 
projekty žadatelů z území z MAS Moravská 
cesta v opatření IV.1.2. je 5 704 090 Kč. 

Žadatelé mohou předkládat své 
projekty v rámci fiche 2 „Na venkově se 
bude  žít  lépe“  (celková  výše    dotace    je  
3 629 875 Kč) a fiche 4 „Cesta k oživení 
Litovelska a Pomoraví“ (celková výše 
dotace je 2 074 215 Kč). 
Podrobný obsah fichí a další důležité 
informace pro žadatele jsou vyvěšeny na 
webových stránkách  
 
www.moravska-cesta.cz 
 
 
 

Důležité termíny: 
 
5. září 2008 ukončení příjmu žádostí 
                   12. hodin kancelář MAS 
6. října 2008 veřejné slyšení žadatelů 
7. října 2008 valné shromáždění 
 
Co je MAS Moravská cesta 
(Litovelsko-Pomoraví,) o.s.? 
 
 

 
Místní akční skupina Moravská 

cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s. vznikla 
v roce 2006 jako místní partnerství 
podnikatelů, obcí a neziskových organizací. 
Území MAS pokrývá 19 obcí, rozloha 
území činí 25 060 ha a žije zde 26 665 
obyvatel.  

MAS má celkem 33 členů, z toho 10 
podnikatelů, 14 obcí, 2 příspěvkové 
organizace a 8 NNO. 

Území, na kterém působí místní 
akční skupina, je rozmanité. Část území je 
tvořeno romantickou scenérií  Bouzovské 
vrchoviny, které vévodí známý hrad 
Bouzov, a zbývající část území tvoří 
intenzivně obhospodařovaná zemědělská 
oblast Haná a unikátní území lužních lesů 

Mapa území MAS Moravská cesta, o.s.  
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v CHKO Litovelské Pomoraví. Díky této 
rozmanitosti je toto území turisticky velmi 
zajímavé. Nacházejí se zde historické 
památky (množství církevních a světských 
památek a především hrad Bouzov), 
přírodní zajímavosti (jeskyně, arboretum, 
CHKO Litovelské Pomoraví), ale také 
můzea, která připomínají život v tomto 
regionu (Litovelské muzeum, Národopisné 
muzeum Cholina, Hanácké skanzen 
v Příkazích). 

 
 
 Návštěvníci regionu se mohou 

sportovně vyžít při pěší turistice nebo 
cykloturistice, mohou v létě využít 
k osvěžení přírodních koupališť a dalších 
atrakcí. Občané tohoto regionu si 
uvědomují   nutnost     soužití   s    přírodou  
a proto se zabývají environmentální 
problematikou,   vzděláváním    a    osvětou  
( Sluňákov, PermaLot, Zlatohlávek aj.) a ve 
stále větší míře podporují ekologické 
zemědělství.   Tento   region   je       vhodný  
pro zemědělství, a  proto   se   zde    nachází  
i několik významných potravinářských 
provozů ( Litovelský pivovar, Adriana – 
výroba těstovin, Orrero – výroba sýrů  aj. ).  

 

V roce 2007 byla zpracována Integrovaná 
strategii rozvoje území MAS „Hanáci ke 
zdraví a prosperitě“ a následně Strategický 
plán Leader „Hanáci se rozkévale – včel 
ovidite“, který získal podporu z Programu 
rozvoje venkova na realizaci v letech 2008 -
2013. 
 Cílem MAS Moravská cesta 
(Litovelsko-Pomoraví) je zlepšení 
svěřeného území v oblasti rozvoje šetrné 
turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje 
spolkového života v obcích, péče o krajinu 
a       podpory      venkovského     podnikání  
a zemědělství. Chceme přispět ke zlepšení 
technické,          dopravní,         společenské 
a informační infrastruktury ve spolupráci 
s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). 
 MAS Moravská cesta hodlá ke své 
činnosti i působení jednotlivých partnerů 
využít zejména metodu LEADER, Program 
rozvoje venkova, Regionální operační 
program Střední Morava a další operační 
programy ze strukturálních fondů EU, další 
mezinárodní, národní, krajské a jiné 
grantové programy. 
 
MOTTO  
 „Zdravý a pohodlný život na území, 
které není zapadákovem a poskytuje 
dostatek příležitostí pro obživu“ 
 
VIZE  
 Moravská cesta je region s vysokým 
turistickým potenciálem a kvalitní 
infrastrukturou cestovního ruchu. Region je 
místem, kde se cítíme doma a kde jsou 
zajištěny základní životní podmínky a 
služby, opravené komunikace další 
infrastruktura. V obcích je kvalitní zázemí 
pro činnost místních spolků, které nabízejí 
kulturní, sportovní a společenské akce, 
přehlídky a festivaly pro celý region. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden z mnoha krásných exponátů *árodopisného muzea 

Cholina 
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Setkání Místních akčních skupin 
(dále jen MAS) v Rudicích 
 

V Rudicích na Blanensku se 5. 
července u příležitosti místních slavností, 
konalo setkání MAS z Poodří, Moravského 
krasu    (dále   jen   MK),   Moravské   cesty  
a polské Doliny Baryczy. Zástupci 
partnerských Mas se měli možnost blíže 
seznámit, vzájemně představit své aktivity, 
projevit zájem o spolupráci a dohodnout 
budoucí formy spolupráce. Jednou 
z možností navázání spolupráce by mohlo 
být setkání českých MAS a jejich 
zahraničních partnerů. Setkání by bylo 
platformou  pro  bližší    seznámení   našich  
a zahraničních partnerů jednotlivých MAS. 
Ostatní MAS by mohly takto navázaných 
kontaktů využít při výběru mezinárodního 
partnera v případě, že zahraničního partnera 
vyžaduje zadání projektu. 

A nyní krátké představení 
hostitelské MAS MK. Sídlem MAS MK je 
městys Sloup, jejím předsedou je Miloslav 
Novotný, starosta obce Vavřinec. 
Manažerem je Ing. Jozef Jančo. Území 
MAS MK se nachází v jižní části 
Drahanské vrchoviny. Ohraničují je tato 
města-Brno, Blansko, Boskovice, Vyškov.  
    Moravský kras s okolím je také 
regionem s vysokými přírodními hodnotami 
(CHKO Moravský kras, evropsky 
významné lokality soustavy NATURA 
2000, ramsarský mokřad Podzemní 
Punkva). Podmanivou přírodu a krajinu 
dotváří historické a kulturní památky 
nejrůznějších architektonických slohů.  

V MAS MK už funguje projekt na 
podporu regionálních produktů. “®“ je 
nová značka pro zdejší výrobky, která 
garantuje      zejména        původ     výrobků  
v Moravském krasu a okolí a jejich 
jedinečnost vyplývající z vazby na tento 
region (tradice, místní suroviny, ruční 
výroba apod.). Certifikáty již obdrželo deset 
regionálních výrobců. Podle manažera 
Místní akční skupiny Moravský kras Jozefa 
Janča bude zájemců o značku přibývat. 
Značka „Moravský kras-regionální 
produkt“ výrobcům pomůže s uplatněním 

na regionálním trhu. „Zviditelní i region, ve 
kterém žijí šikovní lidé, kteří navazují na 
tradice, a zapíše jej do povědomí turistů,“ 
míní Jančo. Podle něj nastala doba, kdy se 
na trhu dobře prosazují věci z určitého 
místa a které mají svého ducha. Výrazně 
tak konkurují masové nabídce.  

Mezi označené výrobky patří ručně 
malované a batikované hedvábí, šlové 
zástěry, sklo a šperky, mýdla, včelí 
výrobky, dřevěné hračky či kapři, 
nealkoholické pivo FORMAN z Pivovaru 
Černá Hora. Tyto produkty poznáte podle 
loga s kapkou vody, to je značka pro 
„Moravský kras – regionální produkt“.  
Více informací najdete na 
www.spolekmoravskykras.cz 
Ze zahraničních hostů se v Rudicích 
představil polský mikroregion Dolina 
Barycz, který se nachází severně od 
Krakova. Je zde k vidění mnoho přírodních 
vodních ploch s nedotčenou přírodou  
a s různými druhy ptactva i vodních 
živočichů. 
Více informací najdete na 
http://barycz.pl/turystyka/. 

Jak jsem již v úvodu zmínil, setkání 
MAS se    konalo   v   rámci   Slavností     
železa a šutrobití v obci Rudice. 

 

 
 

Rudice     je     obec   s   železářskou  
a hornickou tradicí, jejíž vznik sahá až do 
roku 1247. Leží ve střední části 
Moravského krasu v nadmořské výšce 490 
až     530 m.      Největší přírodní 

Ukázka tavby původní slovanskou pecí 
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zajímavostí je bezesporu 12 km dlouhý 
jeskynní     systém   Rudického    propadání  
s naší nejhlubší suchou propastí (-153 m). 
Jeskyně je vytvořena Jedovnickým 
potokem, který se propadá v aktivním 
ponoru    slepého   údolí   nedaleko   Rudice    
a   vyvěrá  u  Býčí skály v Josefovském 
údolí nedaleko Adamova. Jeskynní systém 
vede přímo pod obcí (pod částí Tumperek) 
a tzv. Rudický dóm je situován téměř 
přesně pod Dělnickým domem s restaurací 
Tumperek. 
 

 

 
Nad propadáním se můžete procházet 
překrásnou scenérií skal Kolíbek, které si 
oblíbily i televizní štáby pro natáčení 
pohádek.  Okolí  Rudice,  obklopené  lesem 
 i malebnými jezírky, pozůstatky těžebních 
prací z minulých století, láká k tichým 
procházkám stranou severní části 
Moravského krasu (propast Macocha, 
vzdálená asi 5 km, Punkevní jeskyně atd.), 
která je přetížená turistickým ruchem.  
Rudice je jednou ze zastávek 
mezinárodního projektu Evropské cesty 
železa, který Vás seznámí s bohatou 
železářskou tradicí kraje, a naučné stezky 
Srdcem jižní Moravy. V okolí Rudic lze 
nalézt tzv.“ geody“, které jsou po rozřezání 
zajímavými        pro      sběratele      nerostů  
a  geologických   zvláštností.   Pár   obrázků 

z akce si můžete promítnout nebo 
prohlédnout ve Fotogalerii na webu 
http://www.rudice.cz/. 
Na vycházku se můžete vydat také 7 km 
dlouhou naučnou stezkou Jedovnické 
rybníky a Rudické propadání. Tato stezka 
začíná u větrného mlýna a je vybavena 13 
informačními panely, pokračuje kouzelným 
údolím Kolíbek k propadání a procházka 
kolem     Jedovnického       potoka       končí  
u rybníka Olšovec.  Větrný  mlýn  je jednou  
z dominantních rudických staveb, je v něm 
umístěno muzeum historie obce a stálá 
expozice speleologie, mineralogie, historie 
hutnictví a hornictví. 
Po ukončení setkání jsem byl pozván 
starostou obce Vavřince panem M. 
Novotným k prohlídce obce vyznamenané 
jako vesnice roku a na rozhlednu Veselici. 
Novinkou je zde místní informační centrum 
a prodejna regionálních produktů. 
Nejnovější nabídkou je možnost uspořádání 
svatebního obřadu na této rozhledně. 
V červenci zde byli obecním úřadem 
z městyse Sloup oddáni novomanželé 
z Pardubicka. Vřele doporučuji k návštěvě. 
 

 
 

 
Více informací na webu 

http://www.spolekmoravskykras.cz/ 
Ing. Zdeněk Beil, člen výboru partnerství 

Rozhledna Veselice 

        Muzeum větrný mlýn 



Členové MAS se představují:
 
 

 

    Občanské sdružení Perma
svoji činnost na těchto 
elementech: 
1. Podpora zpracovávání místních výrobků 

v rámci mikroregionu  
2. Zprostředkování alternativního 

vzdělávání s důrazem na životní 
prostředí a jazyk  

3. Ekoturistika s nízkou mírou zatížení 
prostředí  

 
PermaLot se zabývá pořádáním kurzů 

na téma: přírodní stavitelství, ekologické 
zemědělství, provozuje kemp a hospodaří 
na 11ha zemědělské půdy. 

PermaLot v dnešním čísle představí 
svůj projekt “Přírodní dům” ( 
a skutečně slaměný dům v ČR)

Jde o demonstrační dům pro mnoho 
rodin, které   se    chystají   postavit
domov a zajímají se o život v moderním, 
zdravém a pohodlném stylu s minimálními 
náklady na energii. Dům bude také ukázkou 
řešení pro povodňovou kontrolu, 
zachytávání dešťové vody a čištění 
odpadních vod.   Na rozdíl od jiných 
prestižních nízkoenergetických projektů je 
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Členové MAS se představují: 

 

Občanské sdružení PermaLot staví 
svoji činnost na těchto klíčových 

Podpora zpracovávání místních výrobků 

Zprostředkování alternativního 
vzdělávání s důrazem na životní 

Ekoturistika s nízkou mírou zatížení 

abývá pořádáním kurzů 
na téma: přírodní stavitelství, ekologické 
zemědělství, provozuje kemp a hospodaří 

dnešním čísle představí 
( první legální 

ČR). 
í dům pro mnoho 

postavit  nový   
í se o život v moderním, 

zdravém a pohodlném stylu s minimálními 
náklady na energii. Dům bude také ukázkou 
řešení pro povodňovou kontrolu, 
zachytávání dešťové vody a čištění 

rozdíl od jiných 
prestižních nízkoenergetických projektů je 

Přírodní dům nejen nízkoenergetický, ale 
zároveň je primárně postavený z místních 
přírodních materiálů, čímž zabezpečuje 
velmi nízkou úroveň ztělesněné energie, a 
šetří tak zpracování a dopravu. Přispívá tak 
ke snížení zatížení životního prostředí a 
emisí CO2 a podporuje místní ekonomiku.
Vítáme vás na prohlídce našeho staveniště. 
Stavba domu zatím není podporována 
žádnými granty (i když firmy jako 
Grundfos, Ekoplastik, 
Ekosystem darovaly produkty) a postupuje 
pomalu, ale jistě.  

PermaLot se snaží 
komunitu přeměnit 120 let starou usedlost 
na centrum aktivit nazvané „Pod 
Klenbami“. Z přilehlé kamenné stodoly se 
postupně stane „Přírodní dům“
který by měl inspirovat budoucí stavitele 
domů k tomu, aby využili více udržitelných 
materiálů a způsobů. Dům bude totiž 
ukázkou toho, jak lze podobnou cestou 
postavit moderní, atraktivní a zdravý dům. 

 

 
 
Dům bude vypadat i sloužit jako 

obytný dům pro zaměstnance a návštěvníci 
budou mít možnost si představit „svůj“ dům 
také prostřednictvím řady interaktivních 
displejů, integrovaných monitorů či jiných 
informačních materiálů od 
dodavatelů. „Přírodní dům“ bude jedinečný 
především díky tomu, že to bude poprvé, 
kdy v České republice získal povolení 
skutečně typický dům postavený ze 
slaměných balíků. Tento dům bude mít 
pouze třícentimentrovou omítku, která 
zabezpečí 90ti minutovou rezervu v případě 
požáru.  

                                  Sláma – stavební materiál

ízkoenergetický, ale 
zároveň je primárně postavený z místních 
přírodních materiálů, čímž zabezpečuje 
velmi nízkou úroveň ztělesněné energie, a 

acování a dopravu. Přispívá tak 
ke snížení zatížení životního prostředí a 
emisí CO2 a podporuje místní ekonomiku. 
Vítáme vás na prohlídce našeho staveniště. 
Stavba domu zatím není podporována 
žádnými granty (i když firmy jako 
Grundfos, Ekoplastik, Kreidezeit a GR 
Ekosystem darovaly produkty) a postupuje 

ot se snaží pro místní 
přeměnit 120 let starou usedlost 

na centrum aktivit nazvané „Pod 
Klenbami“. Z přilehlé kamenné stodoly se 
postupně stane „Přírodní dům“, neboli dům, 
který by měl inspirovat budoucí stavitele 
domů k tomu, aby využili více udržitelných 
materiálů a způsobů. Dům bude totiž 
ukázkou toho, jak lze podobnou cestou 
postavit moderní, atraktivní a zdravý dům.  

Dům bude vypadat i sloužit jako 
obytný dům pro zaměstnance a návštěvníci 
budou mít možnost si představit „svůj“ dům 
také prostřednictvím řady interaktivních 
displejů, integrovaných monitorů či jiných 
informačních materiálů od dostupných 
dodavatelů. „Přírodní dům“ bude jedinečný 
především díky tomu, že to bude poprvé, 
kdy v České republice získal povolení 
skutečně typický dům postavený ze 

líků. Tento dům bude mít 
centimentrovou omítku, která 

inutovou rezervu v případě 

stavební materiál 
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Podle principu, že „žádný dům není 
ostrovem sám pro sebe“, jsme navrhli také 
ukázkovou permakulturní zahradu v sadu, 
která bude ukázkou řady způsobů, jak 
přirozeně zabezpečit pozemek před 
povodňovou vodou. Takové zabezpečení se 
skládá    z     několika    přírodních    jezírek  
a svejlů. 

Centrum by se mělo stát ukázkovým 
místem   přírodních   stavitelských   technik 
 a aplikované alternativní energie pro 
rodinné bydlení na východě ČR. Mělo by 
být zářným příkladem pro veřejnost a bude 
spravované neziskovou organizací. 

  
 

 
 
Při stavbě se využívá velkého množství 
místně dostupných materiálů, protože cílem 
projektu je také otázka ztělesněné energie. 
Podle doporučení EU se tak snažíme 
rozšiřovat stavbu prostřednictvím udržitelné 
renovace již existujících budov. 
 Stavba domů ze slaměných balíků je 
velký trend po celé Evropě i na jiných 
kontinentech.    Nejstarší    takový        dům  
v Evropě je starý 80 let, ve Spojených 
státech stojí slaměné domy staré 120 let. 
Dobře navržený a omítnutý dům nedává 
hlodavcům šanci do domu vniknout, neboť 
hliněná omítka je stejně tvrdá a nepropustná 
jako jakýkoli jiný dům s vápenným 
nátěrem. Hlavní zásadou je, že dům musí 
mít vysoký základ a široký převis, aby byla 
stěna chráněna před přímým deštěm. 
 Nadnárodní stavební firma Skanska 
právě dokončila stavbu 33ti milionového 
seminárního centra v Hostětíně (Bílé 
Karpaty), které má slaměnou izolaci. Dále 
je zde také známý Dům s deštníkem u 

Prahy, jehož venkovní fasáda je obalená 
slaměnými balíky. Ukázkový dům v Podolí 
u Bouzova je však prvním domem, 
s použitím stroje na vázání balíků. Tato 
technologie umožňuje, aby se balíky slámy 
staly zároveň stěnou i izolací. Více na 
www.permalot.org 
 
Obec Haňovice 

 
Obec Haňovice leží  3 km 

jihozápadně od Litovle na obou březích 
potoka Loučky a prochází jimi silnice, která 
spojuje Litovel se Senicí na Hané. Většina 
plochy katastru o rozloze 275 ha je 
vyplněna rovinatým terénem Prostějovské 
pahorkatiny, do západní části obce zasahují 
výběžky Bouzovské vrchoviny. Obec má 
dvě místní části :Haňovice a Kluzov 
 
Kluzovské hody: 

Začátkem   listopadu    1999     byla  
z iniciativy starousedlíků obnovena dávno 
již zapomenutá tradice oslav hodů v části 
obce Kluzov. V roce 2001 převzal záštitu 
nad těmito oslavami Obecní úřad Haňovice 
a tak se dá předpokládat, že tato tradice 
bude pokračovat i v letech následujících. 

Dne 8.11. 2008 proběhnou  již  
desáté novodobé Kluzovské hody 
navazující na starou tradici, která byla 
proslavena široko daleko a s velkou slávou 
se konala až do první světové války. Malá 
osada Kluzov měla své vlastní hody. A to 
v neděli po svátku Všech svatých. Hody 
začínaly v pátek večer tancovačkou. To byl 
první den. Na druhý den se páslo na louce 
před hospodou jelito. Starý Slouka, jinak 
zvaný Bašta, se oblékl za pasáka, vzal si 
dlouhý bič a jelito pásl. Až se jelito vypáslo 

         Tak bude vypadat dům ze slámy 



Strana 8 (celkem 10) 

přeneslo se na sál, kde muzikanti jelitu 
vyhrávali a hosté okolo jelita tančili. Pak se 
jelito dražilo. Třetí den byl nejslavnější – to 
se vozila na voze koza a zvalo se na hody. 
Koza byla ověnčená, muzika vyhrávala, 
maškary vyváděly a lidé se bavili. K vidění 
bylo mnoho různých maškar. Pak se koza 
přivezla do hostince, řezník ji zabil a hned 
se vařil guláš. Do hospody se šlo v průvodu 
a se zpěvem. 

Dnes se hody slaví již jen jeden den, 
ale průvod je, koza se veze (místo kozy se 
zabíjí prase), jelito se pase.  

Hody se slavívaly první neděli po 
Všech svatých (1.11.) a bývaly vždy hodně 
veselé, jak je ostatně popisováno v obecní 
kronice:  

» Kluzovské posvícení připadá na 

neděli po Všech svatých. Kluzov je nepatrná 

vesnička /staré jméno bylo "Staré Brno"/, 

patřící pod obecní správu vesnice Haňovic 

a pod duchovní správu Cholinskou. *ení 

tam ani kaple ani kaplička, je to jen shluk 

domků okolo potoka, a přece tato vesnička 

slaví své posvícení. - "klôzovsky hode" . A 

ty hody bývaly tak slavné, že se o nich vždy 

dlouho povídalo. A dva hlavní zvyky byly: 

pasení jelita a stínání berana nebo kozy. 
*a takové posvícení se zabíjelo prase a 

dělala se jelita, jež musela být hodně veliká, 

vypasená. Odtud vtip a povídačka, že to 

jelito před hody pasou na louce před 

hospodou, a jmenovala se i osoba, která 

tam jelito pase, a nechtěl-li kdo věřit, byl 

posílán, aby se sám podíval a přesvědčil. 

To jelito pak skutečně v hospodě mívali. 

Vycpali tlusté střevo pilinami anebo 

cukrovarskými řízky /později/, pověsili je v 

hospodě ke stropu a tancovali pod ním. 

Bezpochyby prováděli s jelitem rozmanité 

šprýmy, ale těch podrobností už lidé 

nepamatují. 
Kluzovské posvícení trvalo tři dny. A pořád 

byla muzika, jedlo se a pilo. Dopoledne 

spali, odpoledne a večer tancovali. Tím 

jelitem "obřady" začínaly. *a druhý den při 

muzice se prováděly všelijaké hlouposti, 

často neslušné. 

Kluzovské babičky vynikaly o hodech 

veselostí nad mužské. Při muzice holívaly 

chlapy dřevěnou břitvou. Chytily některého, 

jenž se na hody neoholil a "pôcôvale mô 

fóse". Posadily ho na židli doprostřed 

tančírny, namydlily ho hodně surově 

štětkou   na  líčení,  že ani  na  oči   neviděl, 

 a tou dřevěnou břitvou jej holily. Když byly 

hotovy, "chlápek" jim musel "dát na litr" . 

Pivo a kořalka se pak společně pily, 

hodovníci si zavdávali a přiťukávali, hrálo 

se, tancovalo a křičelo "naše hody!". Ale 

běda tomu, kdo z cizí dědiny byl by se 

opovážil zavolat "naše hody!". Hned byla o 

ty hody rvačka. To se ví, že to dělali 

naschvál, a tak rvačka byla pokaždé. « 

Pokud Vám v sobotu zůstane trocha 
volného času, jste na tuto veselici srdečně 
zván. Více informací na www.hanovice.cz 
nebo stejně se dočtete o Kluzovských 
hodech    v     Pamětech      obcí    Haňovice  
a Kluzov. 
 
 
Země živitelka 
V letošním roce využila MAS Moravská 
cesta   nabídku   prezentovat  svoji   činnost  
a region na celostátní výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích 21.-26 
srpna 2008. Tato výstava byla důvodem 
nabídnout partnerskou spolupráci 
s místními potravinářskými firmami. 
Nabídku k partnerské spolupráci využily: 
 
Orrero 
 

 V roce  1996  byla  v srdci   Moravy  
v blízkosti Litovle založena sýrárna Orrero. 
Podnik, věren starým tradicím ručního 
zpracování, vznikl právě z obdivu pro 
starodávné umění výroby sýru a protože 
zdejší mléko je mimořádně kvalitní. 
 Sýrárna Orrero se s pomocí 
osobního nasazení techniků a expertů na sýr 
neustále rozvíjí ve snaze maximálně 
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vylepšovat kvalitu. Výsledkem růstu a 
prohlubování tohoto plně řemeslného 
zpracování je kvalitní sýr značky Gran 
Moravia. Kvalita výrobku, lahodnost jeho 
typicky zrnitého těsta, nasládlá chuť, kterou 
získává  v období   zrání,   hebká   struktura  
a rafinované aroma dělají z tohoto sýru 
artikl, který nesmí chybět v žádné kuchyni.  

V těchto letech se sýrárně Orrero 
podařilo získat proslulost v České 
republice, kde stále více kuchařů a gurmánů 
používá sýr Gran Moravia. 
 
Adriana 
 

 
 V jednom z nejúrodnějších regionů 
České   republiky    poblíž   Olomouce   byl  
v roce   1993       postaven  moderní závod  
na výrobu těstovin Adriana. Krajina tak 
získala zcela nový ráz a město Litovel 
podnik, jenž jí dělá dobré jméno nejen na 
území ČR. Už v létě roku 1998, kdy se 
podnik znovu rozšířil a modernizoval 
technologii     výroby,   se     stal   největším  
a nejmodernějším výrobcem těstovin v 
České republice. Instalací největší výrobní 
linky znovu podstatně navýšil produkci. 
 Společnost     Adriana    je     jednou  
z nejmladších v ČR a je společností českou. 
V současné době vyrábí a dodává 36 druhů 
bezvaječných těstovin ve dvou základních 
řadách Adriana Exclusive a Adriana 
Standard.  
 
 
 
 
 
 
 

Fotosoutěž 
MAS Moravská cesta vyhlásila soutěž 
amatérských fotografií na téma: 

 
Život a krásy Moravské cesty. 

 
Účastníci fotosoutěže posílají barevné nebo 
černobílé fotografie formátu nejméně    
10x15cm  na   fotografickém  papíru 
(v případě možnosti i v elektronickém 
formátu). Každý soutěžící může poslat 
maximálně 5 fotografií, které pocházejí 
z územní působnosti MAS Moravská cesta 
(Litovelsko-Pomoraví), o.s.   

Uzávěrka soutěže je 15. října 2008. 
Autoři nejlépe hodnocených fotografií 
získají finanční odměnu (autor fotografie na 
1. místě 3000Kč, 2. místo 2000Kč a 3. 
místo 1000Kč).  

Součástí zaslaných fotografií je 
stručná charakteristika soutěžícího, která 
bude obsahovat především odkud je a co ho 
zajímá  na  fotografování.  Dále pak souhlas  
s použitím  jeho   fotografií   při   výstavách  
a k vydávání propagačních materiálů 
vyhlašovatelem soutěže.  

Bližší informace Vám poskytne 
manažer MAS Moravská cesta: Ing. Petr 
David, 774710391 
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Kontakty: 
Jméno Funkce Telefon E-mail 

Tomáš Spurný Předseda MAS 585 967 574 obec@skrben.cz 
Arnošt Vogel Místopředseda   
Ing. Petr David Manažer MAS 774 710 391 moravska.cesta@centrum.cz 
Julie Zendulková Finanační manažer 

/asistent 
724 111 510 julie.zendulkova@smarv.cz 

Tomáš Šulák Poradce SPL 775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz 
Web: www.moravska-cesta.cz; 
 

 

 
 
 
 

1. vydání občasníku Moravskou cestou vydává MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), 
o.s. se sídlem Svatoplukova 16, Červenka, IČ: 270 37 932. Náměty, příspěvky a připomínky 
zasílejte na moravska.cesta@centrum.cz
 

 

 

 

 

 


