
Další fiche 2 na-
zvaná „Od Bouzova vítr
věje… v Pomoraví se něco dě-
je“ je zacílena na podporu ces-
tovního ruchu – budování pěších tras,
hipostezek, ubytovacích zařízení, půjčoven sportov-
ního vybavení (lodí, kol, lyží), výstavbu objektů
a ploch pro sportovní vyžití (hřiště, koupaliště, jízdár-
ny). Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé ne-
bo začínající podnikatelé v cestovním ruchu s histo-
rií kratší než dva roky.

Poslední vyhlašovaná fiche 3 „Cesta k oživení
Litovelska a Pomoraví“ je určena pro zemědělské
podnikatele, kteří mohou žádat na modernizaci ze-
mědělských podniků.

Třetí výzva pro předkládání projektů byla vyhláše-
na dne 31. března 2009. Na zpracování a předložení
žádostí bude přibližně 60 dnů. Termín příjmu žádostí
je od 4. května 2009 do 15. května 2009 do 12:00
hodin a v termínech uvedených jako úřední dny.

Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplu-
kova 16, Červenka, 784 01

Celková výše dotace pro projekty žadatelů z úze-
mí MAS Moravská cesta pro 3. výzvu v opatření
IV.1.2. činní téměř 3 mil. Kč.

MAS Moravska cesta vyhlásila 31. března 2009
třetí výzvu pro místní žadatele z regionu Litovelska
a Pomoraví v programu Leader, který je zaměřen na
zlepšení života na venkově a rozvoj místních part-
nerství. Obce, neziskové organizace a podnikatelé
mohou předkládat své projekty na zlepšení vzhledu
obcí, rozvoj cestovního ruchu a modernizaci země-
dělských podniků až do 15. května 2009.

Výzva vychází ze Strategického plánu Leader
„Hanáci se rozkévale – včel ovidite“, který podpo-

řilo ministerstvo zemědělství, a pro-
jekty lze předkládat do tří fichí
(fiche 1, fiche 2 a fiche 3).

První fiche „Kvalitnější život
v našich obcích“ je zaměře-
na na obnovu a rozvoj ves-
nic a zlepšení jejich vzhledu. Opráv-
něnými žadateli jsou obce, svazky obcí,
neziskové organizace, zájmová sdružení
právnických osob a církve.

Moravskou
cestou
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  „Hanáci se rozkévale…včel ovidite“

Jaro 2009

V předešlém čísle zpravodaje předseda MAS Moravská cesta Tomáš Spur-
ný ukončil svůj úvodník výzvou „Tož se teda snažme, aby jiní „oviděle“.

Dnes mohu konstatovat, že někteří z vás se již snažili, a mohu také doufat, že
v průběhu letošního roku jiní „ovidijó“ již výsledky našeho společného snažení.

Projekty přijaté v první výzvě úspěšně prošly i kontrolou Státního zeměděl-
ského a intervenčního fondu a čeká se jen, kdy žadatelé budou moci podepsat
Dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem. Podepsání dohod ovliv-
ní postoj Ministerstva zemědělství, které chce zpětně změnit podmínky podpo-
ry vybraných projektů a to tak, že DPH chce zařadit mezi neuznatelné výdaje. 

V období od zimního čísla zpravodaje byla zadministrována 2. výzva a při-
pravena 3. výzva k předkládání projektových žádostí. Pozitivním jevem našeho
snažení je skutečnost, že stále více občanů a organizací se zapojuje do inicia-

tivy LEADER, která tímto získává svoji „lidskou“ tvář. Tato iniciativa může být
v součastné době – době hospodářské krize – zajímavým impulzem pro udr-
žení rozvoje území. Vždyť v první a druhé výzvě se podpoří projekty v hodnotě
18,3mil. Kč dotacemi ve výši 10,4 mil. Kč a k podpoře projektů předložených
v rámci 3. výzvy jsou přichystány další 3 mil. Kč. Někdo může namítnout, že in-
vestice ve výši cca 15 mil. Kč v tak rozlehlém území je nevýznamná, ale v tom-
to případě nejde jen o tuto částku. Principem iniciativy LEADER je vytváření no-
vých partnerství a jejich rozvíjení. Tato vytvořená partnerství se mohou pozitiv-
ně projevit na rozvoji celého území. Je cílem nás všech, aby co nejvíce z této
částky zůstalo v regionu. Proto Vás žádám, pomozte nám, ať si můžeme všich-
ni říct: „Hanáci se rozkévale“ a ukažme všem, že jsme schopni udělat něco pro
rozvoj našeho území. Můžeme využít vašich služeb při realizaci projektů, mů-
žeme vám pomoci realizovat váš zajímavý nápad, můžeme vám pomoci před-
stavit vaše aktivity, můžeme.….Jen stačí zvednout telefon nebo napsat e-mail. 

Ing. Petr David, manažer MAS Moravská cesta

Tož se teda snažíme…

Vybrané projekty 2. výzvy
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví): „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“
Žadatel: Název projektu Celkem Přiznaná
Fiche 1 – Kvalitnější život v našich obcích rozpočet dotace
Obec Horka nad Moravou: Informační a orientační značení v obci Horka n. M. 176 222 158 599
Obec Luká: Obnova a rozvoj vesnice Luká 1 045 135 940 621
Obec Červenka: Krůček po krůčku ke krásnější Července 1 369 843 999 985
Obec Bouzov: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani 966 799 870 119
Obec Bílá Lhota: Zelenější Bílá Lhota 301 000 270 900
Obec Měrotín: Pěške dědinó po chodniko 1 116 984 994 115
Fiche 4 – Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy 328 466 197 079
Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasy 413 771 248 262
Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění 266 250 106 500
Celkem schválené žádosti: 5 984 470 4 786 180

Žadatelé mohou předkládat ve 3. výzvě své projekty v rámci fiche 1, 3 a 4
Č. fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 3. výzvu

F1 Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1. cca 2.000.000 Kč
F3 Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje III.1.3. cca 450.000 Kč
F4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1. cca 450.000 Kč

3. výzva MAS přispěje k rozvoji turistického ruchu

Podrobný obsah podporovaných aktivit v rámci jednotlivých fichí a příjemcích dotace je vyvěšen na webových
stránkách MAS Moravská cesta www.moravska-cesta.cz a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS

v době úředních hodin.



Fotosoutěž „Život a krásy Moravské cesty“ zná své vítěze

Výzva pro školy
i studenty

„Vyrobeno na Hané“ – co je nového?
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Místní akční skupina Moravská cesta (Litovel-
sko-Pomoraví) o.s. uspořádala v roce 2008 soutěž
fotograií. Vítězná fotografie byla vybrána z konku-
rence 39 soutěžních fotografií.

A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě se
umístila fotografie s názvem „Schody nebo chodník“
fotografa Miroslava Pinkavy, druhé místo obsadila fo-
tografie „Řeka Morava u Střeně“ fotografa Jaroslava
Roda a třetí místo obsadila fotografie „Luční koník –
HOP“ fotografa Davida Rychtara. Zvláštní cenu za ori-
ginální nápad získala fotografie „Hanačky v Bílé Lho-
tě“ od fotografa Oldřicha Balatku (všechny fotografie
můžete vidět na www.moravska-cesta.cz).

Fotosoutěž splnila naše očekávání a proto uspo-
řádáme fotosoutěž i v roce 2009, tentokráte s ná-
zvem „Moravská cesta žije!“. Soutěž je pořá-
daná pro amatéry, proto nemějte zbytečné obavy,
že Vaše fotografie nejsou dostatečně kvalitní!

Jak se zúčastnit soutěže? Je to jednoduché.
Do 30. září 2009 doručte do kanceláře MAS Morav-
ská cesta barevné nebo černobílé fotografie formá-
tu nejméně A4 na fotografickém papíru a v běžném
elektronickém formátu (CD, DVD, mail). Soutěžící
může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií,
které dokumentují život na venkově (jak zde lidé
pracují a jak se baví), a pocházejí z územní působ-
nosti MAS Moravská cesta. Soutěžní fotografie si
podepište a na zadní stranu také napište název fo-
tografie. Součástí zaslaných fotografií je stručná
charakteristika soutěžícího, včetně kontaktů. Sou-

těžící může dodat i krátký popis fotografií. Soutěží-
cí svojí účastí souhlasí s použitím fotografií při vý-
stavách a k vydávání propagačních materiálů vy-
hlašovatelem soutěže.

Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají fi-
nanční odměnu (autor fotografie na 1. místě 3000 Kč,

2. místo 2000 Kč a 3. místo 1000 Kč). Pořadí foto-
grafií bude určeno hlasováním návštěvníků výstav
a webových stránek. Hlasování bude probíhat do
konce roku 2009.

Bližší informace Vám poskytne manažer MAS
Moravská cesta: Ing. Petr David, 774 710 391

MAS Moravská cesta se snaží při své činnosti
v maximální míře oslovovat veřejnost a získat pro
spolupráci každého, kdo je schopen a ochoten za-
mýšlet se nad potenciálem regionu, nad způsoby je-
ho využití a možnostech jeho udržitelného rozvoje.
Vidíme široké možnosti spolupráce mezi MAS Mo-
ravská cesta a školskými institucemi, které se zabý-
vají venkovem, historií a turistikou. Spolupráce mů-
že mít různé formy, od individuální účasti studentů
na činnosti Moravské cesty až po ročníkové, diplo-
mové či jiné práce na témata, která jsou pro naše
sdružení zajímavá.

Pokud Vás problematika rozvoje venkova zajímá
a rádi by jste s námi spolupracovali neváhejte a kon-
taktujte nás.

V říjnu loňského roku se na půdě Olomouckého kraje konal pod záštitou Ing. Pavla Horáka, náměst-
ka hejtmana Olomouckého kraje, první seminář o Zavádění regionálního značení na území HANÉ. Regio-
nálním koordinátorem tohoto projektu je občanské sdružení Aktiv+ se sídlem v Senici na Hané. Hlavním
výsledkem tohoto úvodního semináře bylo vymezení území HANÉ a vybrání symbolu (obilní klas), který by
území HANÉ nejlépe charakterizoval a ze kterého by se vycházelo při zpracování grafického návrhu znač-
ky „Vyrobeno na HANÉ“.

A co čeká značku „Vyrobeno na Hané“ v nejbližší době? Do konce dubna spatří světlo světa oficiální
mapa území a logo.

V měsíci květnu by měla na území celé HANÉ proběhnout série seminářů pro zájemce z řad drobných
i větších řemeslníků a producentů zajímavých a zejména tradičních výrobků, které mají vazbu na území
HANÉ. Tyto semináře vyvrcholí společných představením celého projektu veřejnosti, které se bude konat
v zámecké zahradě ve Velkém Týnci dne 28. května 2009 u příležitosti jarmarku tradičních hanáckých zvy-
ků a řemesel JARO NA HANÉ. Tento jarmark je součástí velkého česko-polského projektu RAZEM-SPOLU,
financovaného z prostředků Evropské unie.

Pokud vyrábíte zajímavé výrobky nebo víte o výrobci, který by si zasloužil získat certifikát „Vyrobeno
na Hané“, neváhejte a kontaktujte nás – pomůžeme Vám s propagací vašich výrobků!

Aktiv+ občanské sdružení

Duben • Seminář: „Vyrobeno na Hané“
Seminář pro všechny výrobce zajímavých a tradičních výrobků. Přijďte se se-

známit s pravidly certifikace. Certifikace Vám pomůže s rozvojem vašeho pod-
nikání. Dozvíte se také jak to funguje v regionech kde jsou o kousek dál…

Květen • Seminář: „Jak lze využít podpor Státního fondu životní-
ho prostředí pro domácnosti“

Předpokládané oblasti podpory:
• Úspory energie na vytápění v obytných budov
• Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu
• Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody

Červen • Seminář s exkurzí: „Víte co znamená bio?“
Stále častěji se v televizi a v tisku skloňují výrazy biopotravina, ekofarma,

ekologické zemědělství…. Zajímá Vás co to znamená? Víte jaký je rozdíl mezi
potravinou a biopotravinou? Chcete poznat místní ekofarmy?

Červen • Seminář s exkurzí: „Jak úspěšně realizovat projekt“
Seminář nejen po úspěšné žadatele. Na tomto semináři se dozvíte jaké pro-

jekty byli podpořeny a které zůstaly pod čarou. Součástí semináře bude i ces-
ta po úspěšně realizovaných projektech.

Pokud se chcete zúčastnit výše uvedených seminářů, tak nevá-
hejte a kontaktujte nás! Termín a místo konání bude upřesněno.

Aktuální informace získáte na www.moravska-cesta.cz

Moravská cesta připravuje…
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Krátké informace o vybraných projektech v rámci 2. výzvy

Projekt č. 1
„INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ
OBCE HORKA NAD MORAVOU“
Žadatel: obec Horka nad Moravou
Rozpočet: 176 222 Kč

Projekt řeší vybudování informačního a orien-
tačního systému v obci Horka nad Moravou. Infor-
mační a orientační systém bude pomáhat turistům
i místním občanům najít ulice či objekty, které chtě-
jí navštívit. Projekt má velký přinos i pro místní pod-
nikatele. V rámci projektu budou označeny infor-
mačními cedulemi provozovny podnikatelů, byť na
tyto náklady nebude žádaná dotace a budou hra-
zeny žadatelem. Díky tomuto informačnímu a ori-
entačnímu systému získají všichni projíždějící ná-
vštěvníci ihned informaci, jaké služby či obchody se
v obci nachází a budou moci tuto nabídku využít.

Projekt č. 2.
„OBNOVA A ROZVOJ OBCE LUKÁ“
Žadatel: obec Luká
Rozpočet: 341 697 Kč

Projekt řeší v obci Luká tyto problémy:
• komplexní modernizace obecního rozhlasu ve

všech 6 místních částech obce Luká.
• revitalizace parku u Národní památky Javoříčko.

Národní památník Javoříčko, který připomíná ja-
vořičskou tragedii z roku 1945, kdy zde byla na-
cisty vypálena prakticky celá vesnice a přitom
bylo zavražděno 38 místních mužů. Jedná se o vý-
znamné pietní a vzpomínkové místo.

Projekt č. 3
„KRŮČEK PO KRŮČKU KE KRÁSNĚJŠÍ
ČERVENCE“
Žadatel: Obec Červenka
Rozpočet: 1 369 843 Kč

Tímto projektem chce obec Červenka vyřešit
několik problémů:
• Oprava havarijního stavu místní komunikace

a přilehlého chodníku v ul. Komenského. 
• Nákup moderní sekací techniky na údržbu trav-

natých ploch.
• Oprava autobusové zastávky v Července
• Výsadba protihlukové a protiprašné bariéry v ul.

Komenského.
• Vytvoření veřejného prostranství s lavičkami a ze-

lení v blízkosti budovy vlakového nádraží.

Projekt č. 4
„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V KADEŘÍNĚ, BLAŽKOVĚ A JEŘMANI“
Žadatel: Obec Bouzov
Rozpočet: 966 799 Kč
• Obec Bouzov bude realizovat projekt v těchto

místních částech:
• V obci Blažov bude provedena rekonstrukce ve-

řejného osvětlení, dále bude opravena čekárna
a také bude doplněn mobiliář. Součástí projek-
tu je výsadba zeleně a nasvícení místní kaple.

• V obci Kadeřín bude vybudovaná nová čekárna,
dále zde budou umístěny nové lavičky, stojan na
kola a informační tabule. Bude zde také vysazena
doprovodná zeleň a bude nasvícena místní kaple.

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví): „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“
SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ Celkem Požadované
Fiche 1 – Kvalitnější život v našich obcích způsobilé výdaje dotace
Obec Měrotín: Pěške dědinó po chodniko 1 116 984 994 115
Obec Žerotín: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v regionu 421 612 379 450
Obec Dubčnay: Dubčany v lepším světle – Rekonstrukce veřejného osvětlení 408 036 367 232
Obec Bouzov: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani 966 799 870 119
Obec Luká: Obnova a rozvoj vesnice Luká 1 045 135 940 621
Obec Křelov-Břuchotín: V křelově nově a bezpečně po chodníku 747 783 673 004
Obec Náklo: Parčík na veřejném prostranství v obci Náklo 296 980 267 282
Obec Pňovice: Oprava místní komunikace u hřiště 327 930 295 137
Obec Horka nad Moravou: Informační a orientační značení v obci Horka n. M. 176 222 158 599
Obec Příkazy: Oprava vozovky v Příkazích 1 818 684 909 342
Obec Bílá Lhota: Zelenější Bílá Lhota 301 000 270 900
Obec Červenka: Krůček po krůčku ke krásnější Července 1 369 843 999 985
Celkem F1: 8 997 008 7 125 786
Fiche 3 – Od Bouzova vítr věje v pomoraví se něco děje
Celkem F3: 0 0
Fiche 4 – Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění 266 250 106 500
Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasy 413 771 248 262
Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy 328 466 197 079
Celkem F4: 1 008 487 551 841

• V obci Jeřmaň bude opraveno veřejné osvětlení
a čekárna. Také se v obci obnoví mobiliář a ze-
leň a nasvítí se místní kaple.

Projekt č. 5
„ZELENĚJŠÍ BÍLÁ LHOTA“
Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 301 000 Kč

Obec tímto projektem řeší nákup pojezdové se-
kací techniky, kterou by zajistila pravidelnou a kvalit-
nější údržbu zeleně ve všech místních částech. Dále
se projektem řeší údržba a výsadba zeleně v místních
částech obce (parčík v Červená Lhotě, prostranství
v Pateříně a prostranství v Hrabí).

Projekt č. 6
„PĚŠKE DĚDINÓ PO CHODNIKO“
Žadatel: Obec Měrotín
Rozpočet: 1 116 984 Kč

Projektem je řešena výstavba chodníku ke hřbito-
vu, která je chodci často využívána a kde neexistuje ja-
kákoliv bezpečná cesta pro pěší mimo hlavní dopravní
prostor silnice. Hřbitov v Měrotíně slouží i obyvatelům
okolních obcí. Návštěvníci hřbitova nejčastěji dojíždějí
autobusem a využívají trasu, kde je plánovaná výstav-
ba chodníku. V rámci tohoto projektu bude provedena
i výsadba zeleně a vytvořeno místo k posezení a od-
počinku u asfaltové odstavné plochy u hřbitova.

Projekt č. 7
„ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A JEJÍ SPALOVÁNÍ
VE ZPLYNOVACÍM KOTLI PRO VYTÁPĚNÍ“
Žadatel: Jarmil Měrotský 
Rozpočet: 266 250 Kč

Projekt je zaměřen na využití odpadového dřeva,
které vzniká při těžbě dřeva a při údržbě zeleně a kra-
jiny (odstraňování náletových dřevin a prořezávání
dřevin). Tato dřevní hmota bude zpracována drtičem

dřevního odpadu a následně bude spalována v dřevo-
zplynovacím kotli, za účelem ohřevu užitkové vody
a teplovodního vytápění pro účely žadatele. 

Projekt č. 8
„ZAČÍNÁM PODNIKAT A EFEKTIVNĚ
VYUŽÍVÁM BIOMASY“
Žadatel: Pavlína Přecechtělová
Rozpočet: 412 771 Kč

Projektem řeší žadatelka zefektivnění své pod-
nikatelské činnosti, kterou je zemědělství a o přede-
vším chov drůbeže:
– vytápění zejména hospodářských budov, které

jsou primárně určeny k odchovu drůbeže a skotu
– efektivnější využívání biomasy

Projekt č. 9
„NÁKUP TECHNIKY NA ZPRACOVÁNÍ
BIOMASY“
Žadatel: Ladislav Kubálek 
Rozpočet: 328 466 Kč

Nákupem techniky na zpracování biomasy lze
vyrábět pelety na topení i granule pro krmení hos-
podářských zvířat. 

Kontakty:
Tomáš Spurný Předseda MAS
585 967 574 obec@skrben.cz
Ing. Petr David Manažer MAS
774 710 391 moravska.cesta@centrum.cz
Julie Zendulková Finanční manažer
724 111 510 julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Zdeněk Smékal Asistent
732 757 072 mas@moravska-cesta.cz 
Tomáš Šulák Poradce SPL
775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz
Web: www.moravska-cesta.cz,
Sídlo: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Projekty vybrané v rámci 2. výzvy jsou v součastné době administrovány Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem. V průběhu administrace může dojít i k vyřazení projektu, či je-
ho části. Proto jsou uvedené informace nezavazující.



Krátké informace o tom, co se připravuje v regionu

Rolnický den v Příkazích

Kirri o.s. Fortový věnecObčanská sdružení
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Cyklokros trochu jinak… O pohár vesnice Střeň
Jedná se o cyklistický cyklokrosový

exhibiční závod „trochu jinak“, který
svou délkou, náročností a zaměřením
je přizpůsoben pro všechny věkové

kategorie od nejmenších dětí až po
elitu.

V kategoriích dětí se už tradičně vě-
nujeme i těm nejmenším. Od těch ma-

lých, kteří ještě potřebují pro překonání
několika metrů na kole rodičovský dozor,
přes školáky, školačky až po dorostence.

Výjimečnost závodu je v tom, že ten,
kdo se přijde podívat či zazávodit, mů-
že v současné podobě závodu spatřit
mitry světa Romana Kreuzigera a Aloise
Kaňkovského, mistra Evropy Františka
Raboně, slovenského olympionika Jána
Valacha, závodníka par excelans expro-
fesionála německé stáje T-Mobile Tomá-
še Konečného, účastníka všech tří Grand
Tours Reného Andrleho, či Lubora Tesa-
ře, který je jediným českým amatérským
medailistou z mistrovství světa v silnič-
ním závodě a spousty dalších.

Z ženské kategorie máme velice
silné zázemí v účasti olympioniček, re-
prezentantek a především krásných
žen jako jsou Tereza Huříková, Jiřina

Ščučková, Gabriela Slámová či Mi-
chaela Ištvánová.

Protože si my, pořadatelé, zakládá-
me na tom, aby i skupina startujících
dětí byla co největší, každoročně pro ně
připravujeme několik kategorií a spous-
ty cen, které dětem osobně předávají ti,
kteří bojují o světové medalie mezi pro-
fesionály. Děti se tak dostanou do kon-
taktu se svými idoly, jak na startovní čá-
ře, tak na stupních vítězů.

Samozřejmostí je volný vstup pro
všechny zúčastněné diváky i závodní-
ky, a aby zážitek z vrcholné cyklistiky
byl dokonalý, poskytujeme kompletní
zázemí v podobě mytí kol, sprchy, vel-
ký sál kulturního domu poskytující do-
statek prostoru, tepla a možnosti ob-
čerstvení. Více na:
www://stren-cyklokros.webconsult.cz

Rolnický den v Hanáckém skanzenu v Příkazích
získává svoji tradici. V letošním roce proběhne jeho
IV. Ročník. Pořadatelům se daří obměňovat a rozši-
řovat program této zajímavé akce. Veřejnost může
vidět ukázky ručního seče obilí, vázání snopů a sta-
vění mandelů.

Novinkou letošní akce je soutěž předem přihláše-
ných družstev. Trojčlenná družstva budou soutěžit
v sečení obilí na čas a kvalitu strniště. Dva členové na-
stoupí v rázovitých pracovních krojích. Třetí člen druž-
stva bude reprezentovat svůj domovský region ve svá-
tečním kroji. K dnešnímu dni máme přihlášena druž-
stva za Poodří, za Valašské horňáky a samozřejmě za
domácí Hanou. S dalšími regiony se jedná o jejich
účasti. Zájemci z řad návštěvníků budou mít možnost
si vyzkoušet svoji zručnost v sečení obilí a poznat tak
obtížnost této v minulosti běžně konané ruční práce.
Pro tento ročník pořadatelé obseli dvě samostatná
pole, takže příležitosti k ukázkám bude dost.

První ukázkový den, který je naplánován na so-
boru 1. srpna 2009, bude obohacen o kulturní vy-
stoupení souborů Krajina a Haná.

Posečené obilí bude uskladněno na mlatu ve
skanzenu, bude vymláceno ve druhé plánované ukáz-
ce a to v sobotu 5. září 2009. Výmlat obilí bude pro-
váděn ručně cepy a mlátičkou vyrobenou v roce 1905.
Při výmlatu ožijí staré zvyky, které provázely výmlat
obilí. Rytmické říkanky důležité pro dodržení pracov-
ního rytmu mlatců si připraví děti, které se tak sezná-

mí s historií moravského venkova. Cílem Rolnického
dne je ukázat veřejnosti a pře devším mládeži život na
vesnici o žních a v době výmlatu. I když atmosféru tě-
chto dnů nelze v plném rozsahu napodobit, budou ná-
vštěvníci vtaženi programem do života našich předků.

Za organizátory Rolnického dne srdečně
zve k návštěvě Jiří Košík

ZAJÍMAVÉ AKCE

1. srpna 2009
Rolnický den v Příkazích. První ukázkový den

bude zaměřen na sečení obilí a bude obohacen o kul-
turní vystoupení souborů Krajina a Haná. Více in-
formací v sekci Zajímavé akce.

1.– 2. srpna 2009
Hody Sv. Alfonse v Července
Pro návštěvníky se chystá: vystoupení folklórní-

ho souboru, pouťové atrakce, hodová zábava, pro-
dejní stánky a samozřejmostí je i mše svatá.

7.– 9. srpna 2009
Setkání rodáků v obci Haňovice při oslavách

400 let od první zmínky o Kluzově, 111 let od vzniku

SDH, 140 let od postavení kaple a 50 let od posta-
vení Kulturního domu v Haňovicích.

5. září 2009
Rolnický den v Příkazích. Druhý ukázkový den

bude zaměřen vlastní výmlat obilí. Při výmlatu ožijí
staré zvyky, které provázely výmlat obilí. Více infor-
mací v sekci Zajímavé akce. 

Září 2009
Pňovické hody
V loňském roce jsme mohli vidět: ohnivou show,

katovnu /kat a jeho pohůnek katovny Ordál pomu-
čili místní neposlušný lid/, střelmistra, který před-
vedl ukázku historických střelných zbraní, šermíře, 

ukázky bojového umění Musado aj., k tomu hrála
Pňovická dechová hudba. A co bude na programu
letos? Přijďte a nechte se překvapit.

14. listopadu 2009
O pohár vesnice Střeň – cyklokrosový závod

trochu jinak. Více informaci v sekci Zajímavé akce.
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Občanské sdružení Kirri o.s. z Pňovic bylo založeno v létě v roce 2007. Od své-
ho vzniku se sdružení zabývá organizováním přehlídek bojových umění a vý-
chovnými programy pro školy na téma sebeobrana anebo historie. Naším poslá-
ním či spíše přáním je , aby se zvýšil zájem o historii a bojová umění. Jsme si vě-
domi, že spojení historie s bojovým uměním může znít šíleně, ale zapřemýšlejte:
historie sama o sobě už moc lidi nebere , ale zabalená do pár soubojů Vám zá-
bavnou formou oznámí a potažmo uloží do paměti , že například ten „krátkej
divnej meč „ od římanů se jmenuje gládius.

A bojová umění? Myslíme, že je lepší než holdovat alkoholu, drogám a po-
dobným zbytečnostem něco dělat a jestli je to pletení svetrů anebo kung fu je
ve své podstatě jedno! My máme raději to kung fu a nebo jiná bojová umění,
nemluvě o tom, že jsou mezi námi tvorové /nezaslouží si nazývat se lidmi/, kte-
ří neví jak se slušně chovat a bohužel díky nim je třeba znát – jak se ubránit!

Proto se snažíme nalákat do našich spřádaných sítí více pohodových člo-
víčků, kteří mají zájem o výše zmíněná bojová umění či historii a věk vůbec ne-
hraje roli. Za Kirri o.s. David Křižan.

Tato rubrika je určena pro představení spolků, organizací i zají-
mavých akcí… Využijte i vy tuto možnost a představte svůj spo-
lek, organizaci či plánovanou akci – stačí nás jen kontaktovat.

PŘEDSTAVUJEME

Cílem sdružení, které vzniklo v roce 2005, je revitalizace a oživení národní
kulturní památky Fortu XVII v Křelově. Po několika staletích, kdy byl objekt
vlastněn armádou, ať již císařskou či později československou, usiluje sdruže-
ní Fortový věnec o radikální změnu v chápání tohoto objektu. Militarismus chce
nahradit myšlenkami humanismu a zbraně vzdělávacími pomůckami. 

Mezi prvotní úspěchy sdružení je stabilizace zhoršujícího se stavu objektu a je-
ho rozsáhlého okolí, započetí prací na rekonstrukci vnitřních prostor a navázání
spolupráce s novými partnery, státní správou a neziskovými organizacemi. 

Díky usilovné práci se povedlo zpřístupnit pozoruhodný fort s pětiúhelni-
kovým půdorysem široké veřejnosti. V prostorách fortu XVII se nachází zájezd-
ní hostinec a vojenské muzeum se stálou expozicí, která je tematicky zaměře-
na na pevnostní stavitelství a vojenskou historii 19. století.

Fort XVII patří do první čtveřice pevností (spolu s forty č. XI,XIII, XV), které
vznikaly postupně od roku 1850 západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

Pro zájemce je přichystaná prohlídka muzea s odborným výkladem, která
začíná každou celou hodinu. Více na: www.fortovyvenec.cz

10. května 2009
Slavnostní zahájení soutěže „Hanácké cestova-

tel“ od 14 hodin v Pěnčíne ve sportovním areálu. Po-
řadatelem této akce je naše přátelská MAS Region  Ha-
ná. V letošním ročníku jsou zařazeny i dva turistické cí-
le na území naší MAS ( v obci Křelov a v obci Cholina).

30. května 2009
9. ročník Kácení máje se sjezdem rodáků se

koná v obci Hradečná. Tato akce je velmi navště-
vovaná nejen občany Hradečané, rodáky, ale také
občany z okolních obcí.

13. června 2009
Soutěž sborů dobrovolných hasičů „Memori-

ál Miroslava Eliáše“ v Cholině. Tato soutěž je
pořádána v rámci Hanácké extraligy 2009.

13. června 2009
110 let Sboru dobrovolných hasičů Skr -

beň. Součástí oslav bude zastavení propagační
jízdy u příležitosti XIV. Mezinárodní hasičské sou-
těže CTIF Ostrava 2009.

27. června 2009
Pochod pohádkovým lesem v Řimicích je již tra-

diční akce. V letošním roce bude již 14. ročník. Pochod
spočívá v procházce překrásnou krajinou s nádherným
rozhledem do Mohelnické brázdy a na údolí řeky Mora-
vy, ale také si návštěvníci vychutnají čerstvý vzduch v le-
se. Během této rekreační procházky návštěvníky čeká
na různě upravených stanovištích celá řada pohádko-
vých bytostí, celkem 68 účinkujících asi na 16 stanoviš-
tích. Pochod pohádkovým lesem není jen akce pro dě-
ti, ale i pro dospělé, kteří se vrací spolu s dětmi do svých
dětských let. Každý rok se účastní pochodu čím dál více

návštěvníků. SDH Řimice na svých webových stránkách
www.rimice.cz prezentuje tuto akci fotografiemi.

11. července 2009
Závody v požárním útoku „O pohár starosty

obce“ v Haňovicích.

17. července 2009
Kloboukové prázdninové odpoledne ve

Farské zahradě Skrbeň. Program pro děti i dospělé.

18. července 2009
Neckyáda na rybníku v Sobáčově – dobré ob-

čerstvení a moře zábavy pro všechny. –––>
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Název subjektu / jméno Zástupce Kontaktní adresa
PODNIKATELÉ

1. Kubíček Radek Radek Kubíček Severní 691/1, 784 01 Litovel
2. Moravia-Bagr s.r.o. Josef Bábek Uničovská 20, 784 01 Litovel
3. Max Vittrup Jensen M.V.Jensen Podolí 3, 783 25 Bouzov
4. Navrátil Ludvík Ludvík Navrátil Dubčany 16, 783 22 Cholina
5. Radka Jensen Vaculová Radka Vaculová Podolí 3, 783 25 Bouzov
6. Smíšené zboží Řimice Zdenka Frenzlová Řimice 87, 783 21 Bílá Lhota
7. Stanislav Žbánek Stanislav Žbánek Bílá Lhota 73, 78321 Chudobín
8. Uniplant Ing. Petr Hajduček Jos. Fialy 51, 783 24 Skrbeň
9. Viktorie Šťastná Viktorie Šťastná Bořivojova 12, 779 00 Olomouc

10. Vlastimil Sedláček Vlastimil Sedláček tř. Osvobození 14, 783 35 Horka nad Moravou
11. ZD Haňovice Marie Slánská Haňovice 18, 783 21Chudobín

OBCE, MĚSTA A ŠKOLY
12. Obec Bílá Lhota Alena Sedlářová Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín
13. Obec Bouzov Zdeněk Foltýn Bouzov 2, 783 25 Bouzov
14. Obec Červenka Jaroslav Vlk Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
15. Obec Dubčany Bohumil Květoň Dubčany 24, 783 22 Cholina
16. Obec Haňovice Alois Přidal Haňovice 62, 783 21  Chudobín
17. Obec Horka nad Moravou Milan Vysloužil nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
18. Obec Křelov - Břuchotín Jiří Spurný Marie Majerové 45/25, 783 36 Křelov 
19. Obec Luká František Lakomý Luká 80, 783 24 Slavětín
20. Obec Měrotín Vladimír Kulatý Měrotín 19, 783 24 Slavětín
21. Obec Příkazy Jan Vlk Příkazy 191, 783 33 Příkazy
22. Obec Skrbeň Tomáš Spurný Na Návsi 2, 783 34 Skrbeň
23. Obec Slavětín Jitka Doubravová Slavětín 11, 783 24 Slavětín
24. Obec Střeň Vladimír Kamínek Střeň 19, 783 32 Střeň
25. Obec Žerotín Josef Motáň Žerotín 13, 784 01 Litovel
26. ZŠ a MŠ Horka Mgr. Kateřina Glosová Lidická 9, 783 35 Horka nad Moravou
27. ZŠ a MŠ Skrbeň Mgr. Jarmila Kulatá U Školy 1, 783 34 Skrbeň

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
28. Cyklistika Střeň Michal Frantík Střeň 21, 783 32 Náklo
29. Haňovští, o.s. Arnošt Vogel Haňovice 62, 783 21 Chudobín
30. Modrá Velryba o.s. Jiřina Dostálová Červená Lhota 67, 783 21 Chudobín
31. Muzejní společnost Litovelska Robert Najman Dr. Smyčky 856, 784 01 Litovel 
32. Myslivci Skrbeň Antonín Trubačík V Oleškách 16, 738 34 Skrbeň
33. PermaLot, o. s. Karel Šťastný Svojanov 3, 783 25 Bouzov
34. SDH Červenka Roman Koupil Nádražní 220, 784 01 Červenka
35. Sluňákov, o. p. s. Mgr. Michal Bartoš Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou
36. Speranza 2005, o.s. Oldřich Rec Luká 141, 783 24 Slavětín
37. Zlatohlávek, o. s. Ing. Zdeněk Beil Mladeč 35, 783 21 Chudobín

Více najdete na www.moravska-cesta.cz

SEZNAM ČLENŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Moravská cesta podala žádost o podporu z Programu obnovy venkova Olo-
mouckého kraje pro rok 2009 na projekt „Živé akce na Moravské cestě“.

Cílem tohoto projektu je podpora spolupráce v oblasti rozvoje společen-
ských, kulturních a volnočasových akcí pořádaných v 19-ti obcích regionu MAS
Moravská cesta v Olomouckém kraji (Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany,
Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov – Břuchotín, Litovel, Luká, Mě-
rotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň, Žerotín).

Tento projekt směřuje k posílení spolupráce veřejné správy a soukromé
sféry na území regionu a rozvoji místních partnerství. Do přípravy projektu se

zapojili zástupci zájmových organizací, kteří se zúčastnili pracovního jednání
v Července 12. února 2009.

Na tomto jednání vznikly dva okruhy připravovaných akcí. Jednalo by se
o podporu nejen tradičních akcí regionálního významu, ale také nových spole-
čenských nebo sportovních akcí.
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VÍTE, ŽE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘE-
DÍ UVOLNÍ 10 MILIARD KČ NA NOVÉ KOTLE
A SOLÁRNÍ PANELY?

Od 1. dubna letošního roku lze získat finanční
podporu na:
– Úspory energie na vytápění obytných budov
– Podpora výstavby v pasivním energetickém stan-

dardu
– Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev

teplé vody
Novinkou tohoto programu je, že se mění způsob

podávání žádosti o podporu. Žadatel požádá o do-
taci na základě projektové dokumentace a bude tak
vědět, zda dotaci získá již před zahájením stavebních
úprav. Další novinkou této podpory je skutečnost, že
se do projektu zapojí banky, které žadatelům nabíd-
nou celý produkt – tj. zpracování žádosti a v případě
potřeby i profinancování stavebních úprav.

VÍTE, ŽE ČESKÝ VENKOV MŮŽE Z PENĚZ EU NA
BOJ PROTI KRIZI ZÍSKAT 800 MIL. KČ?

Přibližně 800 milionů korun by mohla získat
Česká republika v příštích dvou letech od Evropské
unie v rámci balíčku, který Brusel připravil v reakci
na hospodářskou krizi. Prostředky jsou určeny na
rozšíření internetu na venkov a na takzvané „nové
výzvy“. Pod ně by se podle ministra mohly zařadit i
současné potíže producentů mléka.

Summit EU odsouhlasil, že Brusel v reakci na
lednovou krizi s dodávkami ruského plynu přes
Ukrajinu do Evropy a v rámci boje s dopady hospo-
dářské krize uvolní pět miliard eur. Ty by měly z vel-
ké většiny zamířit na energetické projekty, avšak
menší část – přibližně jedna miliarda eur – by měla
být použita pro zemědělství.

VÍTE, ŽE POČET EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ
LONI V ČR STOUPL O TÉMĚŘ POLOVINU NA
1946 FAREM?

Zemědělci přecházejí na ekologické zemědělství
kvůli rostoucí poptávce po biopotravinách, která se
v loňském roce projevila i v meziročním nárůstu poč-
tu registrovaných výrobců biopotravin o 169 na 422.
Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo
zemědělství.

Ekologicky se v Česku podle údajů MZe hospo-
daří již na bezmála 350.000 hektarech a podíl eko-
logického zemědělství na celkové výměře zeměděl-
ské půdy přesáhl osm procent. Výměra orné půdy,
na které rolníci hospodaří ekologicky, se loni zvýši-
la o 20 procent na více než 35.000 hektarů. Stejně
jako zájem o ekologické zemědělství roste v ČR po-
ptávka po biopotravinách, i když je jejich cena vět-
šinou vyšší. Podle údajů MZe biopotraviny kupuje
39 procent spotřebitelů, z toho 14 procent pravi-
delně, tedy alespoň jednou týdně. „Potvrzuje se, že
stabilní státní podpora, a to jak dotační pro země-
dělce, tak osvětová a informační směrem ke spo-
třebiteli, přináší dynamický rozvoj celého sektoru
ekologického zemědělství a biopotravin. Spotřebite-
lé jsou již dostatečně informovaní o přednostech

V pondělí 2. března se hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík zúčastnil podpisu Memoranda o spo-
lupráci mezi zástupci vypálených obcí Javoříčko, Ležáky, Lidice a Ploština. K aktu došlo v Uměleckém cen-
tru Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě hejtmana Tesaříka na akci zavítal také předseda Poslanecké
sněmovny Miloslav Vlček, 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková a rektor Univerzity Palackého
Lubomír Dvořák. Součástí slavnostního večera byla rovněž vernisáž putovní výstavy „Zapomenuté Javo-
říčko“, která představí tragický osud této obce na různých místech u nás i v zahraničí. Na vernisáži ne-
chyběli ani pamětníci tragických událostí, jimž byla celá akce věnována.

Zástupci čtyř vypálených obcí
podepsali společné memorandum

ZAJÍMAVOSTI

biopotravin a stále více jich biopotraviny kupuje,“
sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič. V roce
2007 Češi spotřebovali biopotraviny celkem za 1,29
miliardy korun. (zdroj: Denik.cz, 18. 2. 2009)

VÍTE, ŽE SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORA-
VÍ ZADALA ZPRACOVÁNÍ STUDIE „HISTORICKÝ
VÝVOJ NOVOZÁMECKÉHO AREÁLU A NÁVRH
JEHO OBNOVY, VYUŽITÍ A NÁSLEDNÉ PÉČE“
(AUTOR ING. PETR KUBEŠA)?

Jedná se o vyjímečný historický areál, který v ro-
ce 1690 postavili Lichtenštejnové rozsáhlejší barok-
ní zámek na místě původního loveckého zámku, kte-
rý postavili v 16. Století Černohorští z Boskovic. Ve tři-
cátých letech 18. století byl přestavěn podle plánů
Antonia Beduzziho a v interiérech vyzdoben nástě-
nými malbami D. Meninardiho. V letech 1813–1820
byl obnoven podle plánů lichtenštejnského architek-
ta Josefa Hardtmutha v klasicistické podobě. Součas-
ně byly provedeny krajinářské úpravy okolí a vznikl
tak na obou březích Moravy anglický park, v mno-
hém podobný současně budovanému parku lednic-
kému. V parku vzniklo několik drobných staveb ve-
směs inspirovaných antikou nebo gotickým slohem:
Obelisk, Chrámek přátelství (Templ – drobná stavba
v podobě antického kruhového chrámu ) a tvz. Rytíř-
ská síň, napodobující zříceninu gotického hradu. Zá-
mek a park pak sloužil především pro pobyt v době
lovů a občas též jako letní sídlo. Studie má sloužit
k oživení tohoto areálu a k vyjednání ochrany těchto
významných památek.

VÍTE, ŽE S REGIONEM HANÁ CHYSTÁME PRO
LETOŠNÍ ROK AKCI „HANÁCKÉ CESTOVATEL“?

Hanácké cestovatel je soutěž zaměřená na pozná-
vání Hané. Díky tomu, že se rozvíjí naše spolupráce
s Regionem Haná jsou v letošním roce dva turistické
cíle na území naší MAS. Jedná se o Fort XVII v Křelo-
vě a o Svatou vodu v Cholině. Soutěž „Hanácké ces-
tovatel“ bude slavnostně zahájena 10. května 2009
od 14 hodin v Pěnčíne ve sportovním areálu.

VÍTE, ŽE SE V OBCI PŇOVICE KONAL ZÁVOD
MOPEDŮ?

6. 9. 2008 se konal věhlasný Závod mopedů a je-
ho význam láká do Pňovic stále větší množství di-
váků ale i závodníků s jejich stroji. Na trati se utka-
lo 29 jezdců. O tom, že jsou „kozí dechy“ chloubou
jejich majitelů, přesvědčovaly diváky odlesky na no-
vém laku a vůně oleje z naleštěných a přesto svědo-
mitě promazaných součástek. Doufáme, že se najde
dost ochotných občanů a sponzorů, aby se tento vý-
jimečný závod mohl konat i v letošním roce.



Moravskou cestou. Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“. Vydává MAS Morav-
ská cesta, o.s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka. IČ: 27037932. Připravili: Julie Zendulková, Tomáš Spurný, Petr David, Tomáš Šu-
lák, Zdeněk Smékal. Své příspěvky ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: moravska.cesta@centrum.cz. Uzávěrka příštího čísla je
30. 9. 2009. Náklad 8000 kusů. Registrační číslo MK ČR 18481. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774.

V současné době je přirozené třídit jednotlivé
složky odpadu. Ve většině měst a obcí jsou dostup-
né sběrné nádoby na separované složky domovní-
ho odpadu – papír, plasty a sklo. V domovním od-
padu je však také významně zastoupen biologicky
rozložitelný odpad tzv. bioodpad. Rozbory směsné-
ho odpadu ukázaly, že bioodpad je zastoupen ve
směsném odpadu cca 40-ti procenty. A co s ním?

V současné době většinou končí převážně na
skládkách, kde hnije a tvoří se zapáchající skládko-
vé plyny. Hlavní součástí skládkového plynu je me-
tan, který je zároveň silným skleníkovým plynem.
Lepší a šetrnější cesta je proto bioodpad třídit a vy-
užívat ho.

Bioodpad představuje jediný druh domovního
odpadu, který si můžeme sami doma přeměnit na

kvalitní organické hnojivo – kompost. Je natolik
běžný, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho
hodnotu. Zde se vlastně ani nedá hovořit o odpa-
du, neboť v každé fázi se jedná o organickou hmo-
tu, která se mění a je přepracovávána pro další po-
užití. Pro mnoho lidí na venkově bioodpad ne-
představuje žádný problém, neboť jej beze zbytku
zužitkují jako krmivo pro domácí zvířata, či kom-
postováním.

Stačí malá zahrádka a bioodpady z kuchyně i ze
zahrady lze kompostovat. Bioodpady jako trávu,
listí, nasekané větve, zbytky ovoce a zeleniny lze
kompostovat na volné hromadě nebo v zásobní-
cích tzv. kompostérech. Ty si lze zakoupit v obcho-
dech se zahradnickými potřebami či jednoduše vy-
robit. Na rozkladu materiálu v kompostu se podílí
bakterie, houby a další živočichové. Organizmy po-
třebují dostatek vzduchu a vody, proto je třeba sle-
dovat vlhkost kompostu a přehazovat ho. Kompost
lze výhodně osázet dýní a okurkami. Listy rostlin
chrání kompost před prudkým sluncem a přívalo-
vým deštěm, kompost poskytuje rostlinám živiny.
Hotový kompost lze využít ke hnojení trávníku, zá-
honů i domácích květin. Přeměnou bioodpadů ze
zahrady a z kuchyně si lze zadarmo vyrobit jedi-
nečné organické hnojivo, které obsahuje humuso-
vé látky zvyšující kvalitu půdy. Humus na sebe do-
káže vázat vodu, živiny a významně tak ovlivňuje
strukturu, kyprost a mikrobiální osídlení půdy. Kom-
postovat bioodpad se vyplatí.

Většina měst a obcí nabízí občanům svoz za-
hradního odpadu či možnost odevzdávat tento bio -
odpad ve sběrných dvorech. Další možností je sběr

bioodpadů do speciálních hnědých sběrných nádob.
Takto vytříděný bioodpad se sváží nejčastěji na kom-
postárnu, kde ze zpracovává na kompost. Většina
měst a obcí však svůj systém nakládání s bioodpady
teprve buduje a nebo se k tomu teprve chystá.

Tomáš Hodek, Marie Gřondilová
občanské sdružení Ekodomov

Aktuální téma: Co s listím, trávou a se zbytky
ovoce a zeleniny z kuchyně?

Rozvoj turistických příležitostí v regionu Moravská cesta
Zájem regionu o rozvoj turistických aktivit je

chápán jako ekonomicky potřebná občanská čin-
nost. Není třeba se takovému zájmu vyhýbat. Sna-
ha o rozšíření turistiky v oblastech je jedna věc,
reálná a atraktivní nabídka je věc druhá. Často zá-
leží na iniciativě jedince, anebo malé skupiny nad-
šených a pro věc zapálených občanů a příležitosti
k turistickému rozvoji jsou na světě. Velmi důležité
však je jak se potenciální zájemce o turistiku doví,
jaká je skutečná nabídka, aby si z ní mohl vybrat po-
dle své volby.

Rozsáhlá oblast obcí a krajiny od Bouzova po
Olomouc má beze sporu co ukázat. Památek a his-
torických cenností je na tomto území dostatečný
počet, aby se návštěvnost organizovaně propojila
a přinesla očekávaný přínos.

V rozlehlých oblastech, jako je region Moravské
cesty, do kterého spadá 19 obcí a který má rozlohu
25 tis. ha je třeba turistovi nabídnout výchozí místo
k rozhledu. Možností je určitě několik. Může to být
Bouzov, může to být město Litovel anebo začátek
můžeme situovat do okrajové části Olomouce. Vari-
ant je mnoho. Každá z nich má přednosti i nevýho-
dy. Navrhnout takové místo první zastávky před tu-

ristickým rozběhem je však věc mimořádně strate-
gicky důležitá. První zastávka musí turistu za-
ujmout. To nelze přehlédnout ani podcenit.

Za takové strategické místo výchozích turistic-
kých cest po regionu Moravské cesty se nabízí pro-
stor mezi Litovlí a obcí Rozvadovice. Místní občané
znají toto místo pod názvem Šargoun. Okolí Šargou-
nu je dostatečně prostorné, dopravně přístupné nej-
méně ze dvou stran. Prostor není omezován a tísněn
ani průmyslovou aglomerací ani rozsáhlou občan-
skou zástavbou. Jsou zde možnosti spolehlivého
a bezpečného parkování. Vlastní historická památka,
které se připisuje existence již na konci 13. Století,
umí zaujmout. Reálná vybavenost vodním náho-
nem, okrasným rybníkem, dětskými hracími prvky,
muzejními expozicemi, příležitostními vyjížďkami
koňmo, ale především instalací moderního digitál-
ního informačního centra, vytvoří z tohoto místa
multifunkční centrum, které mohou ostatní regiony
závidět.

Snaha o stavební obnovu a využitelnost Šar-
gounu a jeho okolí má letitou minulost. Vždy se
však našly důvody, které zabránily pokračování
v tomto úsilí. V součastné době se problematikou

obnovy této historické památky ujala skupina obča-
nů v rámci občanské aktivity a ta připravuje pod-
klady k tomu aby:
– bylo možné získat prostředky z národních a ev-

ropských zdrojů, použitelných pro výkup nemo-
vitosti a pozemků a celkovou stavební obnovu
a výstavby objektu,

– byl navržen program obnovy a všestranného vy-
užití Šargounu a okolí,

– nebyly přehlédnuty soudobé ani výhledové po-
třeby občanů Litovle pro využití volného času,

– navržené aktivity byly v souladu se zájmy CHKO
Litovelské Pomoraví

– se nezapomnělo nabídnout dětem a mládeži pří-
ležitost k využití poškolního času, aby děti a mlá-
dež byla odkloněna od soudobých společen-
ských špatností a deformací,

– se nezapomnělo, že v našem regionu stále žijí ře-
meslníci, kteří mohou své zkušenosti předat mla-
dé generaci.

Autor záměru pan Jiří Košík
Pokud máte zájem zapojit se do diskuze o vy-

užití Šargounu, kontaktujte nás na tel: 774710391
nebo pošlete e-mail: moravska.cesta@centrum.cz
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