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Vážení příznivci místní akční skupiny, dostává se Vám
do rukou další vydání zpravodaje Moravskou cestou.
Po vleklých sporech o hanáckou regionální značku „HANÁ regionální produkt®“ opět svítá na lepší časy. Poté, co veškerá práva převzalo sdružení MAS
Moravská cesta, projevili o značku zájem stávající i noví producenti a výrobci.
Osm výrobců získalo certifikační listinu na prvomájovém EKOjarmarku v Olomouci. Nový život vstoupil do značky HANÁ poté, co byla na valné hromadě Asociace regionálních značek v Praze Moravská cesta přijata jako patnáctý člen ARZ.
Naše MAS byla rovněž jmenována regionálním koordinátorem značení domácích
výrobků s názvem HANÁ regionální produkt®. Dnes už jsme tak daleko, že se ke
značce pět stávajících řemeslníků vrátilo a tři noví o certifikační listinu požádali.
Nesmíme teď zklamat jejich důvěru. Je to pro nás nesmírně zavazující po tom
všem, čím značka v minulosti prošla. Těší nás zájem výrobců a věříme, že se k nám
další jen pohrnou. Je teď jen třeba dostat značku do povědomí lidí a přesvědčit
výrobce zajímavých a originálních produktů, že je dobré takovou značku mít. Náš
nový směr nese výmluvné motto: „Hanáci ômijó ledasco – zkôste to.“
Ale nejen regionální značka zaměstnává v těchto dnech naši MAS. V nedávné době jsme ukončili projekt spolupráce „Moravská brána do Evropy –
nové venkovské expozice“, jehož součástí bylo vybudování nového Muzea historie a tradic Bouzovska. Výstavu, která má přiblížit lidem, jak se kdysi žilo na
Bouzovsku, najdete přímo v Bouzově v objektu za obecním úřadem na radničním nádvoří pod hradem. Partnery projektu jsou MAS Regionu Poodří, kde
vzniklo obdobné muzeum na zámku v Bartošovicích a MAS Moravský kras, která obnovila Muzeum řemesel v Senetářově.
V současné době dokončujeme projekt v rámci partnerství Moravská brána do
Evropy zaměřený na mapování technicko-historických památek na venkově. Připravujeme však i nové projekty spolupráce „Kroje našich krajů“ s dvěma moravskými
i jednou slovenskou MAS a projekt „Nová energie pro regionální značku HANÁ“,
který by se měl týkat právě propagace a představení regionální značky, oslovení co
největšího množství místní výrobců na Hané. Věříme, že to pomůže upevnit identitu hanáckých tradic, které tak lépe zapadnou do současného života.

Nejvýznamnější aktivitou, kterou MAS Moravská cesta čeká, je výběr projektů místních žadatelů v již osmé výzvě programu LEADER. Obce, neziskové
organizace a podnikatelé mohou žádat o peníze na obnovu kulturního dědictví, na zlepšení občanského vybavení, podporu cestovního ruchu a rozvoj mikropodniků, a to v tzv. fiších s názvy: Na venkově se bude žít lépe, Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje, Budoucnost regionu je v našich tradicích a Rozvíjíme řemesla a živnosti. Své projekty můžete předkládat v kanceláři
MAS v Července do 20. května.
Co říct na závěr? Přišlo jaro do vsí. Tak se po jeho vzoru kvetení, bujení, zelenání, ožívání a neustálému pohybu v přírodě nezapomínejme také hýbat –
jak nás k tomu ostatně nabádá i název naší strategie „Hanáci se rozkévale –
včel ovidite“. Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta

Vnitřní expozice – Muzeum na Bouzově

Moravská cesta vyhlašuje 8. jarní výzvu s novými pravidly!
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje
v souladu se Strategickým plánem Leader „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“
schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů
– v rámci 13. kola PRV.
8. výzva byla orgány sdružení vyhlášena dne 12. dubna 2011
s termínem pro předkládání žádostí od 16. do 20. května 2011
do 13 hodin.
Území vymezení žadatelů o dotaci:
Předkládat projekty v rámci realizace Strategického plánu Leader „Hanáci
se rozkévale … včel ovidite“ mohou předkládat žadatelé, pokud působí a mají místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na 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.
Pro 8. výzvu je určen zůstatek alokace roku 2011, tj. 3.836.000 Kč. Tato
částka bude aktuálně navýšena o finance nedočerpané jednotlivými žadateli
z dřívějších výzev v letech 2008–2010 na celkovou sumu 4.481.778 Kč.
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe
Hlavní opatření PRV:
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace
b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) Stálé výstavní expozice a muzea
Cíl a charakter:
Zlepšení občanského vybavení a služeb v obcích, vytvoření integrovaných informačních a školících center a zajištění zázemí pro společenské, kulturní,
sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity s návazností využití,
ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova.
Oprávnění žadatelé (příjemci dotace):
– Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
– Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
– Nestátní neziskové organzace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
– Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
– Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li
jejich členy obce, svazky obcí
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace:
Podpora může být poskytnuta:
a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Poznámka:
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 70–72
pro hlavní opatření III.1.3.1.
V případě fichí, které se skládají z vedlejších opatření, musí být pro hlavní
opatření vymezeno více než 50 % projektu, tj. projekt musí čerpat více než
polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření.
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Oblasti podpory:
Číslo fiche Název fiche
F2
Na venkově
se bude žít lépe
F3
Od Bouzova vítr věje…
v Pomoraví se něco děje
F5
Budoucnost regionu
je v našich tradicích
F6
Podpora řemesel
a živností

Hlavní opatření PRV Alokace pro 8. výzvu
III.2.1.2.
50%
cca 2.240.890 Kč
III.1.3.2.
12,5%
cca 560.222 Kč
III.2.2.
12,5%
cca 560.222 Kč
III.1.2.
25%
cca 1.120.444 Kč

Způsobilé výdaje: Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na Regionálním odboru (RO) SZIF v Olomouci. Předpokládaný nejzazší termín registrace je 20. červen 2011 v rámci 13. kola příjmu
žádostí Programu rozvoje venkova. Délka realizace projektu je maximálně 24
měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě
o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na
MAS 14 dní před termínem odevzdáním na RO SZIF.
Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Hlavní opatření PRV:
III.1.3. 2. Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport
Vedlejší opatření 1:
III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské
stezky, hipostezky a další tematické stezky
Cíl a charakter:
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky
směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
– Vedlejší opatření je zaměřeno na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických
stezek mimo území lesů.
Oprávnění žadatelé:
– Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
– Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
– Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
– Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
– Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
– Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cest. ruchu.
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace:
Podpora může být poskytnuta:
a) pro hlavní opatření v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí
40–60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
b) pro vedlejší opatření v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí
90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace; – nebo v režimu nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Poznámka:
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 70–72
pro hlavní opatření III.1.3.1.
V případě fichí, které se skládají z vedlejších opatření, musí být pro hlavní opatření vymezeno více než 50 % projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření.

Způsob podání žádosti: Projektové žádosti včetně osnov a povinných
příloh předává v termínu výzvy osobně statutární zástupce žadatele, s dokladem o zvolení, jmenování či jiném způsobu delegace, nebo osoba pověřená
úředně ověřenou plnou mocí od statutárního zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných příloh
je předkládána v jednom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na CD
ve formátech *.doc a *.pdf. (Kancelář MAS zajistí další dvě kopie tak, aby jedno paré bylo po výběru projektů odevzdáno na RO SZIF, jedno paré zůstane
v kanceláři MAS a jedno paré bude po hodnocení a výběru projektů vráceno
žadateli.)
V případě obsáhlejších projektových dokumentací s nákresy ve formátu A3
a větší je potřeba při odevzdání na MAS předložit 2 paré. (Jedno paré bude
odevzdáno na RO SZIF a jedno zůstane v kanceláři MAS.)
Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo
www.moravska-cesta.cz. Na webových stránkách MAS je kompletní znění
8. výzvy a další potřebné dokumenty, návody a manuály.
Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat v rámci jedné fiche pouze
jedinou žádost o dotaci.
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
Hlavní opatření PRV:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) Stálé výstavní expozice a muzea
Vedlejší opatření:
III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské
stezky, hipostezky a další tematické stezky
Cíl:
ATRAKTIVITA: Obnova místních památek pro 1) ochranu kultur. dědictví a uchování tradic venkova a 2) zlepšení nabídky pro rozvoj cest. ruchu v regionu.
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví
venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území,
kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad
a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Oprávnění žadatelé:
– Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
– Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
– Nestátní neziskové organzace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
– Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
– Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li
jejich členy obce, svazky obcí
– Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč.
Výše dotace:
Podpora může být poskytnuta:
a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Poznámka:
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 84–89
pro hlavní opatření III.2.2.
V případě fichí, které se skládají z vedlejších opatření, musí být pro hlavní opatření vymezeno více než 50 % projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření.

Výběr projektů: Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi
předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi. Pokud nebude pro jednu fichi dosažena výše stanovené alokace, budou finanční prostředky převedeny na projekty pro další fiche. Preferenční kritéria
jsou uvedena v SPL a v každé fichi.
Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání programového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástupců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.
Zvláštní ustanovení: V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby, bude jako příloha čestného prohlášení žadatele požadováno stanovisko příslušného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu
není potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující stavební povolení. Toto stanovisko musí být doloženo jen v případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací
práce na stavbách a terénní úpravy.
Upozornění: V případě fichí, které se skládají z vedlejších opatření, musí
být pro hlavní opatření vymezeno více než 50 % projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření.
Administrace výzvy: MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů. V jiné dny jsme k dispozici v sídle MAS nebo lze domluvit setkání
či poskytnout radu na kontaktech uvedených na našich webových stránkách.
28. dubna 2011, 16.00, Červenka – Moderovaný seminář pro žadatele v 8. výzvě
3. května 2011, Červenka – Konzultační den pro žadatele v 8. výzvě
Termín předkládání žádostí:
Pondělí – čtvrtek 16. – 19. 5. 2011, Červenka, 9.00 – 16.00
Pátek 20. května 2011, Červenka, 8.00 – 13.00
Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na
webových stránkách. Klíčovými termíny jsou:
31. května 2011, Červenka – Jednání program. výboru: mj. losování hodnotitelů
14. června 2011, 8.00, Červenka – Veřejné slyšení žadatelů v 8. výzvě
14. června 2011, Červenka – Jednání výběrové komise
15. června 2011, Červenka – Schvalování výběru projektů program. výborem
15. června 2011, www.moravska-cesta.cz – Informace veřejnosti a žadatelů
o výsledcích 8. výzvy – po schválení programovým výborem
Podrobný obsah podporovaných aktivit v rámci jednotlivých fichí a příjemcích dotace je vyvěšen na webových stránkách MAS Moravská cesta
www.moravska-cesta.cz v sekci LEADER / Aktuální výzva a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS.

Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
Hlavní opatření PRV:
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíl:
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících
podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových
pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Oprávnění žadatelé:
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky
pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč.
Výše dotace:
Podpora může být poskytnuta:
a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Poznámka:
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 63-66
pro hlavní opatření III.1.2.
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Členové MAS se představují

Tělocvičná jednota
Sokol Řimice
Tělocvičná jednota Sokol Řimice byla založena
před 100 lety – 25.5.1911.
Členové jednoty byli velmi aktivní. Realizovali
veřejná cvičení, zúčastňovali se všesokolských sletů v Praze, každým rokem pořádali sokolské plesy,
dětské dny, divadelní představení a další akce.
V současné době má TJ Sokol Řimice 23 aktivních členů, fotbalové mužstvo malé kopané a hudební skupinu Arytmie.
Před dvěma lety se podařilo zapojit členy jednoty do pořádání sportovních a kulturních akcí a tím
získat finanční prostředky na nutnou opravu sokolovny. Na opravu sokolovny přispěli nemalou finanční pomocí Župa Olomoucká Smrčkova, ZENIT
Červená Lhota, obec Bílá Lhota a Vápenka Vitoul
s.r.o. V loňském roce byla vyměněna okna a vstupní dveře, nyní se provádí venkovní omítka.

Přehled schválených žádostí v 7. výzvě MAS
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. přijala ve dnech od 18. do 21. ledna 2011
ve své 7. výzvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova) celkem 5 žádostí
o dotaci (1 žádost do fiche 3 – Podpora cestovního ruchu, 3 žádosti do fiche 5 – Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova a 1 žádost do fiche 6 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje). Dne 15. února 2011 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů a poté následovalo hodnocení projektů jmenovanými členy výběrové komise.
Podpořené projekty v rámci 7. výzvy MAS (12. kolo PRV/Leader):
Název a adresa
žadatele

IČO

Název projektu

Celkový Způsobilé Požadovaná
rozpočet výdaje
dotace

Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
697 080,00
(PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu)
Jarmila Friebová
11530219 Vodácké zařízení na řece Moravě 1 161 800 1 161 800
697 080,00
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
0
(I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků)
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
988 168,00
(PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
Pravoslavná církevní
Oprava kostela sv. Ludmily v Ři66185858 micích
1 097 965 1 097 965
988 168,00
obec v Řimicích
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
400 000,00
(PRV III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
Bukal Miroslav
66195314 Rekonstrukce skladu „Zádruha“ 1 044 000 800 000
400 000,00
Celkem – 7. výzva
2 085 248,00

Národopisný soubor Cholinka
a Dětský folklórní a divadelní
soubor Malá Cholinka
Hanácký národopisný soubor Cholinka funguje nepřetržitě od roku 1986
a zabývá se lidovými tradicemi z folklórní oblasti Malá Haná. V repertoáru má
tance a pásma připomínající významné situace v životě a práci člověka, výroční
obyčeje i zábavy předcházejících generací. Soubor se pravidelně účastní festivalů a dalších akcí doma i v zahraničí. V uplynulém roce prezentoval hanácký
folklór na např. na festivalu Tovačovské fěrtóšek, ve dvou vlastních pásmech vystoupil i na Folklorním festivalu V zámku a podzámčí v Přerově a na Hanáckých
slavnostech v Prostějově. Je jedním ze spolupořadatelů tradičního Hanáckého
bálu v Olomouci a pořadatelem Cholinského Masopustu. Kromě festivalů vystupuje soubor i na církevních, kulturních a společenských akcích, jako jsou například hody, dny otevřených dveří, plesy apod. S půlhodinovým programem jste
jej mohli vidět na propagační akci Den MAS v Sobáčově nebo na Národním krojovém plese Folklórního sdružení České republiky v Praze. Vedoucím souboru je
Mgr. Hana Květoňová a choreografem Mgr. Kateřina Vaňková.
K dospělému souboru od září 2010 nově náleží i dětský folklórní a divadelní
soubor Malá Cholinka, který navštěvují děti ve věku 6–13 let. Svoji premiéru s pás-

Národopisný soubor Cholinka
mem „Dětské hry na louce“ měly děti při otevírání kulturního centra v Luké. Představily se na pěvecké soutěži dětských zpěváčků O hanáckyho kohóta v Prostějově a na pozvání ZŠ Senice na Hané vystoupily i v rámci programu Comenius –
mezinárodního projektu „Společně proti násilí“. Malá Cholinka už má za sebou
i první divadelní křest – děti hrály pohádku „O smutné princezně“.
Na pravidelných pátečních zkouškách v tělocvičně ZŠ Cholina se děti mimo
nácviku hanáckých tanců a písniček dozví spoustu zajímavostí z oblasti etnografie a formou her se seznamují s tradičními řemesly, kulturou a dějinami nejen
vlastní obce, ale i regionu. Jejich betlém z kukuřičného šustí či vánoční ozdoby ze
skleněných korálků si zájemci mohli prohlédnout na Posezení při čtvrté adventní neděli v Cholině na Dvoraně.
Hana Květoňová, vedoucí souboru

Oslavy 100 let TJ SOKOL Řimice se budou
konat 21. května 2011 od 14:00 hodin

Národopisný soubor Cholinka – Den MAS 2010 v Sobáčově
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Předběžný program oslav:
Slavnostní zahájení, vystoupení hostů, přesun na hřiště, kde k tanci a poslechu zahraje skupina MEFISTO, uskuteční se fotbalový turnaj, vystoupí
dívky z TJ Sokol Loštice, pro děti budou připraveny soutěže o. s. Modrá Velryba, skákací hrad a jiné atrakce. Večer od 20,00 hodin vystoupí skupina
ARYTMIE.
Srdečně zve TJ SOKOL Řimice.

MAS Moravská cesta převzala koordinaci
regionální značky „HANÁ regionální produkt®“
Účastníci Memoranda o spolupráci:
Nová Hradečná
Úsov Klopina Lipinka
Šumvald

Krchleby
Maletín

Police
Mírov

Třeština
Mohelnice

Dlouhá Loučka

Troubelice

Úsov
Paseka

Stavenice

Líšnice

Loštice

Pavlov

Medlov
Újezd

Uničov

Moravičany

Řídeč
Komárov
Hlásnice
Mladějovice

Želechovice

Palonín
Červenka
Bílá Lhota

Strukov
Pňovice

Mladeč
Měrotín

Bouzov
Slavětín
Luká

Žerotín

Haňovice

Litovel

Střeň

Babice
Hnojice
Šternberk
Lužice
Domašov
u Šternberka

Liboš

MAS:
MAS Moravská cesta (Litovelsko, Olomoucko)
MAS Region Haná (Kosířsko, Konicko)
MAS – Partnerství Moštěnka (jižní Přerovsko, Holešovsko)
MAS Na cestě k prosperitě (jižní Prostějovsko Němčicko)
MAS Prostějov venkov
další zájemce o spolupráci:
MAS Společná cesta (Vyškovsko)

Štarnov
Štěpánov
Cholina
Bělkovice-Lašťany
Náklo
Bílsko
Bohuňovice
Dolany
Dubčany
Polomí Vilémov
Skrbeň
Příkazy
Hačky
Senička
Šubířov Dzbel
Horka
nad
Bohuslavice
Březsko
Hlušovice Tovéř
Senice na Hané
Moravou
RakůvkaOlbramice
Jesenec
Samotíšky
OchozRaková u Konice
Křelov-Břuchotín
Loučany
Skřípov
Laškov Náměšť na Hané
Budětsko
Těšetice
Konice
Bukovany
Ústín
Bystrovany
Horní Štěpánov
Pěnčín Drahanovice Luběnice
Velká BystřicePřáslavice
Brodek u Konice
Přemyslovice
Daskabát
Hněvotín
Slatinice
Suchdol
Velký Újezd
Čechy pod Kosířem
Stražisko
SvésedliceDoloplazy
Hluchov StařechoviceSlatinky Lutín
Lipová
Velký Týnec
Výkleky
Bystročice
Kožušany-Tážaly
Ptení
Olšany u Prostějova
Lazníčky Dolní Újezd Bohuslávky
Bílovice-Lutotín
Tršice
Blatec
Čelechovice na Hané
Stínava Zdětín
Jezernice
Kostelec
Veselíčko
Lipník nad
Grygov KrčmaňSuchonice
Lešany na Hané
Zábeštní Lazníky
Bečvou
Držovice Vrbátky Charváty
Smržice
Čelechovice
Vícov
Lhota
Radvanice
Ohrozim
Sobíšky
Majetín Nelešovice
Osek nad Bečvou
Lhotka
Mostkovice
Dub nad Moravou
Týn nad Bečvou
Plumlov
Buk
Kokory
Hrdibořice
Prosenice Oldřichov
Brodek
u
Přerova
Kralice na Hané
Krumsín
Grymov
Sušice
Citov
®
Biskupice
Věrovany Císařov
Radslavice
Seloutky
Rokytnice
Bedihošť
Pavlovice u Přerova
Prostějovičky
HrubčiceKlopotovice
Tučín
Bezuchov
Alojzov
Určice
Čehovice
Podolí Hradčany
Myslejovice Dětkovice
Ivaň
Tovačov
Želatovice
Radkova Lhota
Výšovice
Čelčice
Nahošovice
Vincencov
Troubky
Domaželice Radkovy
Vranovice-Kelčice SkalkaKlenovice Oplocany
Čechy
na
Hané
Dřevohostice
Bochoř
Vřesovice
Beňov
Turovice
Otaslavice
Obědkovice
Horní Moštěnice
Dobrochov
Líšná
Lipová
Polkovice Lobodice
Pivín
Dobrčice
Hradčany
Záříčí
VlkošVěžky
Křtomil
Brodek -Kobeřice
Přestavlky
Tvorovice
Uhřičice
u Prostějova Dobromilice
Říkovice
Kostelec u Holešova
®
Ondratice
Hruška
Stará
Ves
Prusinovice
Pacetluky
Kyselovice Žalkovice
Želeč Doloplazy Němčice Měrovice
nad Hanou
Roštění
nad Hanou Kojetín
Chropyně
Zelená Hora Drysice
Víceměřice
Němčice
Bořenovice
Dřevnovice
Břest
Radslavice
Vrchoslavice
NezamysliceMořice
Rymice
Pustiměř
Stříbrnice
Ivanovice na Hané
Bezměrov
Skaštice
Pravčice
Pavlovice
Holešov
Tištín u KojetínaVitčiceKřenovice
Křižanovice HošticeSrbce
Koválovice
Třebětice
-Heroltice
u Vyškova
Zlobice
Přílepy Lukoveček
Lutopecny
-Osíčany
Hulín
Rybníček Švábenice
Vyškov
Uhřice Dřínov Věžky
Martinice
Ludslavice
Topolany Medlovice
Dětkovice
Zahnašovice Horní Lapač
Moravské
Prasklice Počenice-Tetětice Rataje
Žeranovice
Kurovice
Malkovice
Jarohněvice
MíškoviceLechotice
Zborovice
Pačlavice
Orlovice
Racková
Šelešovice Bařice Střížovice
Morkovice-Slížany
Mysločovice
-Velké Těšany
Machová Hostišová
Soběsuky
Troubky-Zdislavice
Karolín Kvasice
Sazovice
Zdounky
Nítkovice
Hoštice
Vrbka
Sulimov
Honětice
Tečovice
Litenčice
Lubná Nová Dědina
Kladky

Výrobci:
Hana Kuželová, Křelov
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc
Jarmila Vitoslavská, Troubky
Josef Sýkora, Loučany
Zbyněk Poštulka, Loštice

Loučka

Ludmírov
Hvozd

Olomouc

MAS Moravská
cesta převzala po dohodě se sdružením Aktiv+
a předešlém pověření certifikovaných výrobců koordinaci regionální
Prostějov
značky „HANÁ regionální produkt “.
Na valné hromadě Asociace regionálních značek (ARZ) dne 8. března
2011 v Praze byla Moravská cesta přijata
jako již patnáctý člen ARZ a jmenována regionálním koordinátorem značení domácích
výrobků „HANÁ regionální produkt “.
Dosavadní certifikovaní výrobci
se vrátili k regionální značce
a začali ji znovu používat.
V rámci regionálního značení
HANÁ byla nově navázána spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v tomto regionu,
který zahrnuje oblasti Olomoucka, Přerovska, Prostějovska, Vyškovska a Kroměřížska.
Spolupráce byla stvrzena dne 3. března 2011 podpisem „Memoranda o spolupráci“, jehož ustavujícími Kunkovice
Roštín
členy je pět místních akčních skupin, pět certifikovaCetechovice
Chvalnov-Lísky
ných výrobců, dvě sdružení a dvě instituce. Společně budeme
Střílky Zástřizly
pracovat na marketingové strategii regionální značky
s mottem: „Hanáci ômijó ledasco – zkôste to.“
Koryčany

Sdružení a instituce:
Asociace regionálních
značek ČR

Přerov

Kroměříž

Kostelany

Krajské sdružení
Národní sítě MAS ČR
v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj
Krajská agentura
pro zemědělství
a venkov Olomouc

Představujeme výrobky, které získaly
značku „HANÁ regionální produkt®“
Tvarůžkové moučníky
z Loštic
Tvarůžky rozdělují lidi na dvě skupiny. Jedni je
milují, druzí zrychlí krok, když kolem nich procházejí v obchodě. Naše „smradlavé“ moučníky si však
již troufli ochutnat i jedinci, kteří v životě neměli tvarůžek v puse. Loštické koláčky, Loštické šátečky, tvarůžkové kremrole, košíčky, dortíky a vdolky „pečeme“ v Lošticích od roku 2009. Určitě překvapí, že
i když se tváří jako sladké zákusky, chutnají slaně.
Je to totiž hlavně o kombinaci listového těsta, tvarůžkové pěny a Olomouckých tvarůžků. Nevěříte, že
se chuť slaného a dobře uleženého tvarůžku skvěle
snoubí s chutí povidel? Ochutnejte Loštický koláček
oceněný titulem Česká chuťovka 2010. V některých
moučnících najdete také nastrouhaný perník nebo
vlašské ořechy. Hodí se k pivu i k vínu z Jižní Moravy. Tvarůžkové moučníky letos chutnaly návštěvníkům expozice Olomouckého kraje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno. Úspěch měly kupodivu i na XIII. Národním krojovém plesu v Praze,
který byl věnován tradicím a zvykům regionu Haná.
V poslední době jsme je prodávali také na farmářských trzích v Olomouci, Šumperku, Drahotuších,
Hranicích a v Přerově. V Lošticích koupíte tvarůžkové moučníky v prodejně Lahůdky McTEROZ, když
půjdete z náměstí 80 kroků směrem ke kostelu.
Aktuální provozní dobu a další informace najdete
na webových stránkách www.mcteroz.cz. V turistickou sezónu máme otevřeno i o víkendech. Dobrou
chuť přejí Z+Z+B Poštulkovi!

Textilní výrobky
z modrotisku a kanafasu
Věnuji se ruční výrobě textilních tašek, které šiji
na starodávném šlapacím stroji, který používala moje prababička. Každá taška je originálem. Používám
přírodní materiály, většinou zpracované jako autorský modrotisk, který doplňuji občas ruční výšivkou.
V dnešní uspěchané době mi pomalejší pracovní postup tak umožňuje tolik potřebné zklidnění a soustředění se na obsah použitých motivů. Monotónní
zvuk šicího stroje, může být vnímán i jako určitý druh
meditace. Inspiraci čerpám v přírodě a v symbolice lidového ornamentu.
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová
Kontakt na výrobce:
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová
Před Lipami 11
779 00 Olomouc
tel.: +420 776 823 463
giacintova@seznam.cz

Dřevěné hračky,
dekorace, kuchyňské potřeby
od Josefa Sýkory
„Samostatná výroba hraček pod hlavičkou DŘEVOS J+M byla zahájena 1. 7. 1992. Tomu však předcházela půlroční praxe v dnes již neexistující soukromé firmě a patnáctleté praxe práce se dřevem ve
státním podniku..“
Od samého začátku byl kladen velký důraz na
kvalitu výroby a to nejen výběr vhodných materiálů,
ale i na samotné zpracování každého z výrobků.
Naše výrobky se zaměřují hlavně na rozvoj jemné motoriky, nácviku trpělivosti a rozeznávání barev. Výroba samotná se provádí klasickým způsobem bez použití jakékoliv automatizace a tím je téměř vyloučeno, že by zákazník dostal nekvalitní
výrobek. Jsme firma rodinného typu a tím pádem
můžeme pružně reagovat na požadavky zákazníka.
Josef Sýkora

Kontakt na výrobce:
Zbyněk Poštulka
Komenského 325
789 83 Loštice
tel.: +420 583 445 062
teroz@teroz.cz
http://www.mcteroz.cz

Bíle zdobený
dekorativní perník

Tvarůžkové moučníky z Loštic

Kontakt na výrobce:
Hana Kuželová
Sadová 31
783 36 Křelov-Břuchotín
tel.: +420 775 133 753
hankapernikarka@seznam.cz

Historie caletnického řemesla (tak se totiž dříve
říkalo pernikářům) se začala psát již hodně dávno.
Do Čech přišlo pernikářství z Norimberka někdy kolem roku 1324. Z počátku bylo výsadou šlechty, ale
postupně se začali perníkáři objevovat na městských jarmarcích a vesnických poutích.
A jak se odlišně podle regionů vyvíjely lidové
kroje a tak se i začalo vyvíjet pernikářské řemeslo.
Firma „Pernikářství Hanačka“ byla založena r. 1995
a navazuje na tradici Olomouckých pernikářů, kteří
prodávali své perníky na sv. Kopečku u Olomouce.

Kontakt na výrobce:
Josef Sýkora – Dřevos J+M
Loučany 761
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 588 000 017
tel.: +420 776 563 112
drevos.jmh@tiscali.cz
http://www.hrackysykora.cz/

Hanácké kroje
od Jarmily Vitoslavské
Zabývám se vyšíváním ubrousků, ubrusů, deček
až po ušití a vyšití kompletního pravého hanáckého
kroje – slavnostního i pracovního dětského, dámského i pánského. Tyto kroje jsou velmi rozmanité a přísně kopírují svou lokalitu. Každá dědinka na Hané
má svá přesná specifika – detailní rozdíly ve výšivce,
či mašli, její barvě, střihu rukávu atd. To vše patří ke
kompletní harmonii dědictví naší Hané.
Mou práci můžete vidět nejen na Hané, ale i v zahraničí. „Mým krédem je navrátit Hané její ruční pečeť a proto nabízím všem příznivcům ruční práce a folklóru své služby.“ Dodávám kroje
v kompletní výbavě (včetně klobouků, opasků, šátků,
bot) a vyšívané dečky – dle přání zákazníka.
Jarmila Vitoslavská
Kontakt na výrobce:
Jarmila Vitoslavská
Nová čtvrť 526/33
751 02 Troubky
tel.: +420 603 582 244
VitoslavskaA@seznam.cz
http://kroje.ic.cz

Keramika z Litovle
V Litovli žiji od svých 10-ti let a keramice jsem se
začala věnovat o rok později. Paní Applová, tehdejší vedoucí družiny, při náhodném suplování dětem
popisovala tak barvitě dílnu pana Lamra, že vzbudila můj zájem. Přihlásila jsem se tedy do keramického kroužku, jehož první schůzka se konala právě
v dílně pana Lamra. V kroužku nebyla možnost točit
na kruhu, který mě zaujal nejvíc, proto jsem využila
„podaného prstu a vzala celou ruku“. Pan Lamr totiž nabídl zájemcům možnost učit se a zkoušet na
kruhu u něj. Souběžně jsem navštěvovala v tehdejším Městském domě pionýrů a mládeže keramický
kroužek pod vedením pana Jiřího Havlíčka. Ten mě
postupně přiměl k rozhodnutí, věnovat se keramice
jako své budoucí profesi.
Své výrobky nabízím na řemeslných jarmarcích,
kde však bylo většinou podmínkou i předvádění řemesla. Poněvadž nebylo možné vždy s sebou vozit
kruh, naučila se drátování, které šlo s keramikou vždy
ruku v ruce a předvádět se dá vždy. Toto řemeslo zažívá nyní rozkvět; starší lidí vzpomínají na dráteníky,
kteří dříve chodili po domech a opravovali prasklé
hrnce. My mladší se zase můžeme seznámit s prakticky zaniklým řemeslem a nechat si opravit, co nám
babičky zanechaly. Vždyť ty staré hrnce jsou stále
hezké a funkční, i když se jinak využívají. Již v nich nevaříme, ale květinám to v nich náramně sluší.
Miluše Hlavinková

Přírodní ovocné mošty z Mezic
Jablečný mošt, Jablečno-rybízový
mošt, Jablečno-hruškový mošt
Výrobky moštárny obsahují pouze vlastní nebo
místní suroviny, které pocházejí z okolí moštárny. Kromě výrobních procesů (listování, plnění a čerpání) jsou
produkty výhradně ruční práce.
Naše moštárna nabízí:
– výroba a celoroční prodej ovocných moštů
– moštování pro veřejnost
– výkup ovoce
Kontakt na výrobce:
Ondřej Špunda
Náklo 53
783 32
Tel.: +420 774 854 611
mostarna@mostarnamezice.cz
http://mostarnamezice.cz/

Kontakt na výrobce:
Miluše Hlavinková
Šmakalova 291
784 01 Litovel
Tel.: +420 608 423 739
milusehlavinkova@seznam.cz
http://www.kameninazlitovle.ic.cz/

Originální šperky ze dřeva
a přírodních materiálů
Kontakt na výrobce:
Bárta Petr – Návrhářská, designérská
a aranžérská činnost
Bouzov 93
783 25
Tel.: +420 739 068 938
Bartici93@seznam.cz

Získejte značku „HANÁ regionální produkt®“
ces certifikace opakuje znovu. Celá komise má 11 členů. Komise se schází minimálně dvakrát ročně (a případně dle potřeby) a posuzuje, zda výrobky splňují tzv. certifikační kritéria. Certifikační kritéria tvoří soubor podmínek, které musí být splněny, aby výrobek získal certifikát. Kritéria platí jak pro výrobek, tak
pro samotného výrobce:
Výrobce musí sídlit v regionu Hané, musí mít pro svou výrobu kvalifikaci,
zaručit plnění všech předpisů a norem ve svém provozu (kvalita, hygiena, finance) a vyloučit nežádoucí vlivy na životní prostředí.
Výrobek musí opět splňovat všechny předpisy a normy, musí být kvalitní
a šetrný k životnímu prostředí (obě tyto vlastnosti posuzuje Certifikační komise) a musí být jedinečný ve svém vztahu k Hané. Toto poslední kritérium může
Co znamená „HANÁ – regionální produkt®“?
naplnit splněním alespoň dvou z následujících pěti podmínek: tradice (výrob„HANÁ – regionální produkt®“ je nová značka pro zdejší výrobky, která ga- ku, technologie, výrobce) na Hané, je vyroben z místních surovin, je vyroben
rantuje zejména původ výrobků na Hané a jejich jedinečnost vyplývající z vazby ručně, nese nějaký charakteristický motiv Hané, nebo je výjimečně kvalitní (nana tento region (tradice, místní suroviny, ruční výroba apod.). Značka je udělová- př. získal nějaká ocenění v oboru).
na řemeslným výrobkům, potravinářským nebo zemědělským produktům, které
musí být dostatečně kvalitní a nesmí poškozovat přírodu a životní prostředí.

Stejně jako každý region v České republice, tak i region Haná má svůj vlastní
neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou
část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak
vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům. Zákazník získá
nákupem značených produktů kvalitní a jedinečný výrobek, podpoří konkrétního
výrobce a ekonomiku regionu a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí.

Jak jsou certifikované výrobky označovány?

Proč nová značka vznikla?

Logo značky „HANÁ – regionální produkt®“ znázorňuje obilný klas v žluto hnědé barvě zralého obilí. Nepravidelná kontura ornamentu odkazuje na
ruční práci, osobní přístup a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.
Nejběžnějším způsobem, jak mohou být výrobky označeny, je umístění visačky nebo samolepky s logem na výrobek nebo jeho obal. U některých výrobků je značka začleněna také přímo do etikety nebo je součástí samotného
výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), může být označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírodního a kulturního dědictví s hospodařením člověka. Značka může prosperovat
díky výjimečnosti Hané jakožto území se svébytnou kulturou i zachovalou přírodou, jejíž lužní lesy Litovelského Pomoraví jsou chráněnou krajinnou oblastí
a zároveň součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Značka
také pomáhá čelit nepůvodním výrobkům, které zneužívají názvů a symbolů
spojených s Hanou pro svou vlastní reklamu.
Značené výrobky a jejich propagace na druhou stranu pomáhají zviditelnit
celý region Hané a posílit jeho „image“.
Kde se dají značené výrobky koupit?
Samotná značka ale není zdaleka to jediné, co v regionu pomáhá. Snad ješDo budoucna se v našem regionu objeví místa, kde naleznou turisté i místtě důležitější je skutečnost, že díky systému značení dochází ke kontaktům
ní zákazníci hanácké výrobky pohromadě. Mohou jimi být například informačmezi podnikateli, zástupci veřejné správy, ochrany přírody a cestovního ruchu
ní centra či prodejny samotných výrobců.
a nastavují se nové formy spolupráce uvnitř regionu.

Jak značka „HANÁ – regionální produkt®“
pomáhá místním výrobcům?
Udělení značky znamená pro výrobek především efektivní formu reklamy
a propagace. Značka, a s ní i všechny certifikované výrobky, bude propagována zejména v cestovním ruchu: budou připraveny katalogy značených výrobků, letáčky apod. Značené výrobky jsou prezentovány také na vlastním samostatném webu www.regionalni-znacky.cz. Významným propagačním nástrojem budou také noviny „Doma na HANÉ“.
Protože dalším cílem značení je podpořit spolupráci mezi podnikateli v regionu, jsou pořádány společné schůzky s výrobci, kde se diskutuje o pravidlech
systému značení a o možnostech, jak může značka místním podnikatelům pomoci. Výrobci jsou zváni na významné akce v regionu i mimo region.

Jakým výrobkům a produktům je značka určena?
Značka je udělována výrobkům spotřebního charakteru, určeným pro běžné zákazníky.
Pro přehlednost je možné tyto produkty rozdělit do tří skupin:
• Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
• Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
• Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin
pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Co musí značené výrobky splňovat?
Aby mohl výrobek získat značku „HANÁ – regionální produkt®“, musí projít procesem certifikace. Tento proces spočívá v posouzení výrobku nezávislou
Certifikační komisí. Jestliže komise schválí udělení značky, výrobek získá certifikát, který výrobce opravňuje k užívání značky, a to po dobu 2 let. Poté se pro-

Váš výrobek nebo výrobky si zaslouží značku
„HANÁ regionální produkt®“
Jste živnostníkem, firmou, organizací, zemědělcem působícím na Hané?
Jste hrdí na původ Vašich výrobků, na jejich kvalitu a jedinečnost?
Chcete pomoci s jejich propagací a zviditelnění?
Vše potřebné ohledně získání značky HANÁ regionální produkt® naleznete na www.regionalni-vyrobky.cz, www.moravska-cesta.cz nebo u regionální koordinátorky.
Rádi Vám poskytneme bližší informace a vše s Vámi
zkonzultujeme zcela bezplatně.
Regionální koordinátorka:
Julie Zendulková
Tel.: 724 111 510
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

„Moravská brána do Evropy“ – projekt spolupráce – Mapování a studie
technicko-historických památek a staveb
vě“. Ústředním tématem celého
osmihodinového bloku bylo vymezení a popis nejzajímavějších
technických památek na území
3 partnerských regionů (MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta, MAS Moravský kras).
Na semináři prezentoval také
místopředseda Muzea Pevnosti
Olomouc, Ján Kadlec, který se
mimo jiné věnoval dochovaným historickým dopravním mostům na komunikaci Litovel – Loštice a také původním vojenským stavbám (tvrze, forty). Mezi dalšími příspěvky nechyběly nejzajímavější památky z Regionu Poodří a Moravského krasu. Součástí programu byly také exkurze do Muzea venkovského žiSEMINÁŘ V BATOŠOVICÍCH ODKRYL PAMÁTKY
vota a zemědělství v obci Skotnice a původního vodního mlýna v Bartošovicích.
NA MORAVSKÉ CESTĚ I V PARTNERSKÝCH REGIONECH
V rámci projektu proběhnou obdobné téDne 11. dubna se uskutečnil na zámku v Bartošovicích (MAS Regionu Poodří) matické semináře také na území Moravská
vzdělávací seminář, který byl realizován v rámci projektu spolupráce „Moravská cesta a MAS Moravský kras.
brána do Evropy – Mapování a studie technicko-historických památek na venkoIng. Marek Zábranský, manažer projektu
Hlavním předmětem tohoto projektu spolupráce je zmapování všech zachovaných i zaniklých technicko-historických památek na území tří místních akčních skupin (MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras),
vypracování studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návazností na oživení cestovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života.
Zmapování a studie obnovy respektive využiti těchto památek (místní produkce, původní řemesla, historické expozice, atd.) přispěje k rozvoji cestovního
ruchu a ke zvýšení kvality života na venkově. Důležitým předpokladem obnovy technických památek a jejich následného využití, je kromě zmapování především jejich publicita a propagace, což společně se vzděláváním aktérů venkova, bude výrazný krok k tomu, jak tyto památky oživit a využít k rozvoji cestovního ruchu.

Mapování a studie technicko-historických památek v regionu Poodří
Současně s aktivitami partnerských MAS probíhá
i mapování technicko-historických památek na venkově i v regionu Poodří. Oblast nyní tvoří 22 obcí (Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník,
Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov,
Sedlnice, Skotnice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné). Historické dělení není totožné se současným, v době vzniku stabilního katastru to znamená 33 historických obcí.
Podle rešerší z literatury a terénního průzkumu
se jeví, že území charakterizují především technické
památky svázané se zemědělskými provozy a dalším zpracováním jejich produktů. Poměrně hojně se
v Poodří dochovaly hospodářské dvory. Šlo o víceúčelové stavby vybudované jako hospodářské zázemí místního či vzdáleného aristokratického sídla.
Součástí těchto tzv. Meierhofů byly stodoly sýpky,
stáje, kravíny, ovčíny, svince, pivovary, palírny a ubytovací prostory. Tyto soubory se v Poodří dochovaly
ve větším rozsahu v barokní podobě.
Další početnou skupinou památek dochovaných
v Poodří jsou větrné mlýny, jejich počet na Novojičínsku několikanásobně totiž přesahoval obvyklý průměr. Nejčastěji šlo o dřevěné stavby německého nebo beraního typu, vzniklé v průběhu 18. a 19. století.
Strukturu dochovaného fondu historických staveb
svázaných s technickým nebo zemědělským využitím,
doplňují stavby spjaté s historickými komunikacemi,
v pravěku a starověku s jantarovou stezkou, v raném
novověku s poštovními trasami a v pokročilém novověku s trasováním Severní dráhy Ferdinandovy.
Fond dochovaných technických památek tvoří
v Poodří především stavby agrárního charakteru
a budovy spjaté s dopravou v minulosti.
Mgr. Lucie Augustinková

Foto nahoře – Bartošovice, hospodářský dvůr na historické pohlednici, soukromá sbírka Z. Mateiciuca.
Foto dole – Vjezd na nádvoří hospodářského dvora
před zámkem v Bartošovicích, foto, 1956.
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Mapování a studie obnovy technicko-historických
památek na venkově – Region MAS Moravská cesta
V rámci zpracování projektu zmapování technicko-historických památek
v regionu Moravská cesta – Litovelsko byl ukončen terénní průzkum těchto památek v devatenácti obcích regionu Litovelsko včetně města Litovle.
Souběžně s tím probíhala fotografická dokumentace těchto památek. Při
tomto průzkumu se autor setkával s pamětníky, současnými majiteli objektů
i s vedením obcí. Při studiu literatury a pramenů byly prováděny archivní rešerše dostupných pramenů, jako jsou například pamětní knihy obcí a další
dokumenty. Jedním z podkladů pro pátrání byly také historické mapy. Podklady budou zpracovány do map pro jednotlivé druhy technicko historických
památek.
Cílem tohoto projektu bude využití podkladů pro propagaci regionu, realizaci využití vybraných objektů pro cestovní ruch a také seznámení veřejnosti
regionu a památkami v obcí regionu.
Při tomto průzkumu byly nalezeny velké soubory jednotlivých druhů
technicko-historických památek. Mezi nejvýznamnější soubory patří staré
dopravní stavby, jako jsou v terénu doložené staré cesty a staré kamenné mosty.
Velmi pěkným dokladem tohoto druhu staveb je zachovaná část staré císařské silnice mezi Sobáčovem a Měníkem z dvacátých let 19. století. Další soubor tvoří doklady těžby a zpracování vápna na Bouzovsku. Mimo lomy na
vápenec je zde zachováno několik drobných vápenných selských pecí a šachtová vápenka u Kovářova.

Pro region je typická zemědělská výroba, která byla v minulosti soustřeďována do vrchnostenských panských dvorů, které ještě často slouží zemědělské výrobě. V jejich areálech stávaly staré pivovary a sladovny. Tyto typy staveb někdy souvisí se stavbami tvrzí.
V dalším souboru proto byly v rámci vojenských staveb a opevnění dokumentovány hradby městského opevnění Litovle, stavby šesti zemanských
tvrzí a také dva pevnostní forty v Křelově, které patřily do soustavy opevnění
fortové pevnosti Olomouc.
Velmi zajímavý je soubor vodních staveb, jako jsou vodní mlýny a náhony, jezy, regulace vodních toků a další související stavby. Pro Litovelsko
jsou typické celé soustavy vodních mlýnů na jednom náhonu, které mají velmi starou tradici. Další soustavu tvoří mlýny v povodí Třebůvky na Bouzovsku. Celkem bylo v regionu 23 vodních mlýnů, některé byly doplněny také
pilou.
Mimo drobné technické stavby vesnického charakteru, jako jsou
vesnické kovárny, sýpky, statky se stodolami autora zaujaly rovněž některé pěkné stavby hasičských zbrojnic. Pro region tak typická hanácká žudra se
do dnešní doby uchovaly jen dvě v Příkazích. Naopak prakticky zmizely staré
cihelny a nedochovaly se žádné rozhledny.
Po dohodě s majiteli budou vybrány technicko-historické památky vhodné
pro budoucí využití pro cestovní ruch.
Ján Kadlec, místopředseda správní rady, Muzeum olomoucké pevnosti, o. s.

Fort č. XX. v Křelově – Celkový pohled na fort z týlové strany

Fort č. XVII. v Křelově – Vnitřek reduitu

Opevnění kostela sv. Jiří v Nákle – Pohled na vchod do areálu kostela
Tvrz Unčovice – Pohled na vstup do areálu tvrze
a bývalého hřbitova
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Mapování technicko-historického dědictví v regionu
MAS Moravský kras o. s.
V regionu MAS Moravský kras byly mapovány dochované technicko-historické památky související s hospodářskou výrobou.
Mapování probíhalo v rozsahu 54 obcí
a zmapováno bylo cca 120 objektů. Mapovalo se od října 2010 do března 2011. Zdrojem informací byla zejména dostupná regionální historická literatura, místní
historikové a pamětníci, historické mapy (1., 2 a 3. vojenské mapování, indikační skicy).
Nedílnou součásti bylo i ověřování existence objektů v terénu. Popisy jednotlivých lokalit byly zaznamenány do mapovacích listů, který obsahuje tyto
charakteristiky: evidenční číslo, typ objektu, název, katastrální území, státu
ochrany, vznik, historii, současný stav a navrhované možnosti využití.
Výsledky mapování byly zpracovány do databáze objektů, kde byly zachyceny jejich stručné charakteristiky. Zároveň byla jejich lokalizace zanesena prostřednictvím GIS do mapové vrstvy, kde je možné v databázi dohledat: evidenční číslo, typ objektu, název a vesnici.
Nejvíce bylo v regionu nalezeno vodních mlýnů (29 objektů), tvoří jednu
čtvrtinu všech technicko-historických památek. Jednotlivé objekty byly nejprve hledány v historických mapách (1., 2 a 3. vojenské mapování, indikační skicy), po té byla jejich existence ověřována v terénu. Většina objektů je
v soukromém vlastnictví (jako rekreační objekty) a jejich majitelé jsou jen
velmi těžko dostupní a objektů přístupné, stejně jako jakékoliv materiály
k jejich historii.
Vzhledem k velkému množství objektů nebylo možné v rámci rozsahu této
studie zjistit podrobnější historii jednotlivých objektů. Navrhujeme proto zpracovat speciální studii „Historie vodních mlýnů“, která by čerpala z dostupných
archivních pramenů a poskytla dostatek prostoru pro kontaktování a další práci s jednotlivými majiteli objektů.
Dalšími významnými objekty jsou pozůstatky po těžbě a zpracování železných rud. Toto odvětví je v regionu Moravského krasu poměrně dobře zmapované, tato studie byla ovšem limitována rozsahem katastrálních území spadajících do území MAS Moravský kras. Z toho důvodu jsou ve studii uvedeny
pouze některé lokality, a to zejména těžební. Železářské hutě se již nacházejí
mimo území MAS Moravský kras, zejména v Josefovském údolí (k. ú. Adamov)
a údolí Punkvy (k.ú. Blansko). Při dalších studiích využitelnosti památek v cestovním ruchu by ale neměli být opomíjeny, protože k historii regionu neodmyslitelně patří.
Těžba a zpracování vápence je další odvětví neodmyslitelně patřícím k regionu. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla zpracována žádná podrobnější studie historie vápenictví v regionu, navrhujeme zpracovat speciální studii „Historie vápenictví na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu“. Na základě toho zpracovat publikaci a vytvořit interpretační plán.
Marie Horáková, koordinátorka mapování

Kulturní památka větrný Mlýn v Ruprechtově s Halladayovou turbínou

Zkratky, se kterými se ve zpravodaji setkáte
MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a podnikatelů z regionu,
které naplňuje rozvojovou strategii svého území a koordinuje partnerství
svých členů)
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“, který řídí místní akční skupiny, které podporují a vybírají projekty místních žadatelů
Fiche – opatření, oblast podpory, do které se může žadatel přihlásit se svým
projektem (prostřednictvím MAS)
SPL – Strategický plán LEADER
ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území

PRV – Program rozvoje venkova
IV.1.1. Místní akční skupina (vnitřní organizace MAS)
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (projekty koncových žadatelů)
IV.2.1. Projekty spolupráce (vnější spolupráce mezi MAS)
MZe – ministerstvo zemědělství (řídící orgán PRV)
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která zastřešuje místní akční skupiny; má krajská sdružení (KS)
MBE – Partnerství Moravská brána do Evropy
(MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras)
NEREZ – Nová energie pro regionální značku HANÁ (projekt spolupráce)
KNK – Kroje našich krajů (projekt spolupráce)
RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
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Připravujeme dva nové projekty spolupráce
V červnové výzvě se chystáme podat dva projekty spolupráce, které v případě úspěchu významně podpoří rozvoj regionu MAS Moravská cesta. Jako
partneři jsme zapojeni do opětovného podání projektu „Kroje našich krajů“ KNK) a jako koordinační MAS připravujeme projekt „Nová energie pro regionální značku HANÁ“ (NEREZ).

Nová energie pro regionální značku HANÁ (NEREZ) Kroje našich krajů (KNK)
Smyslem projektu je zviditelnění značky „HANÁ regionální produkt®“ a ceSmyslem tohoto projektu je podpora folklóru na území zapojených MAS. Pro
lého regionu HANÁ. Součástí projektu bude pořádání propagačních akcí v re- soubory působících v regionech budou nakoupeny hanácké, valašské, záhorské krogionu spojených s prodejem certifikovaných produktů, organizace seminářů je a také kroje z národopisné oblasti Gemer – Malohont na Slovensku. Součástí propro výrobce, výroba a distribuce propagačních materiálů.
jektu je i návštěva folklórních souborů na akcích na území partnerských MAS a pořízení propagačních materiálů – banerů s ukázkami krojů a krojovaných panenek.
Koordinační MAS (žadatel): Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.
Spolupracující MAS: MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Prostějov venkov, Koordinační MAS (žadatel): MAS – Partnerství Moštěnka
MAS Na cestě k prosperitě, a další zájemci o spolupráci: MAS Společná cesta Spolupracující MAS: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s., MAS Poda MAS Hříběcí hory
hostýnska a MAS Malohont (SK)

MAS Moravská cesta vyhlásila 4. ročník Fotosoutěže „Co nikdo nevidí“
Fotosoutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fotografie formátu nejméně o rozměru A4 na
adresu: Moravská cesta, o. s., Svatoplukova 16, 784
01 Červenka, a to do 31.7.2011. Fotografie je nutné dodat v tištěné i v elektronické verzi. Fotograf
může přihlásit do soutěže nejvíce 5 fotografií, které pocházejí z území působnosti MAS Moravská
cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.
Území zahrnuje tyto obce: Bílá Lhota, Bouzov,
Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou,
Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín,
Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín,
Střeň a Žerotín.
Ukončení soutěže bude 31. 7. 2011, poté proběhne výstava a hodnocení po regionu MAS Moravská cesta, jednotlivými návštěvníky výstavy prostřednictvím formuláře a to jak při návštěvě některého z míst výstavy, tak bude také možnost hlasovat
elektronickou poštou. Návštěvníci určí pořadí fotografií svými hlasy.
Bližší informace k hodnocení a putování výstavy budou zveřejněny na webových stránkách Fotosoutěž 2010: „Zapomenutá krása – Zámek v obci Žerotín“
www.moravska-cesta.cz.
Výsledky a slavnostní vyhlášení výsledků bude
probíhat v závěru roku 2011.
Autoři nejlépe hodnocených fotografií obdrží
pamětní diplom, získají finanční odměnu s tím omezením, že jeden autor může dostat pouze jedno finanční ocenění. Vítěz obdrží 3.000 Kč, autor fotograií na 2. místě 2000 Kč a na 3. místě 1000 Kč.
Do fotosoutěže budou zařazeny fotografie s dodrženou tématikou, které mají na zadní straně uvedeného autora, název fotografie, místo pořízení
fotografie, kontakt. Organizátor soutěže fotografie
neupravuje.
Autoři fotografií svojí účastí souhlasí s jejich případným použitím při akcích pořádaných organizátorem fotosoutěže a k vydávání propagačních materiálů.
Jedná se o soutěž amatérských fotografií.
Proto neváhejte a zúčastněte se tentokrát
i Vy !
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na
mne obrátit.
Zdeněk Smékal, DiS. Fotosoutěž 2010: „Ochránce Litovelského Pomoraví“
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