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Úvodní zamyšlení vánoční i celoroční…
Hlavně se to všechno musí stihnout do Vánoc. Respektive, do konce roku – aby už byl o svátcích klid, mír a vytoužená pohoda. Znáte to také? No a pak následují další termíny – do března, do začátku prázdnin, (do porodu?), vlastně
pořád něco honíme, doháníme a nestíháme. Také často říkáme – „Nestíhám!“ anebo „Nemám čas“.
O čem pak psát v předvánočním čase úvodník? Snad o tom,
jak si ten čas ani neumíme pořádně užít? Jak s ním neumíme
hospodařit? Jen občas kolem nás něco probleskne, sem tam
stihneme vypít punč a zaznamenat podle vánoční výzdoby, že už
se to blíží, a že bychom si tedy měli ještě víc pohnout… Co to
v nás vyvolává? Pocit, že nestíháme, že uzávěrku už jsme prošvihli, že ještě nemáme ani dárky ani uklizeno a že letošní vánoce se budou muset obejít bez domácího cukroví. Vzpomínáte si
snad ještě, jaké pocity ve vás v dětství vyvolal první sníh, těšení
se na Mikuláše, Advent, první koledy, cukroví, stromeček, dárky
i voňavý uklizený příbytek, pohádky…? Byly kdysi doby, kdy si tohle všechno dokázaly vychutnat nejen děti, ale i dospělí. Jakpak
by ne. Vždyť vánoční svátky chápali především ve smyslu duchovního prožívání. A co může být krásnějšího? Ze všech svátků, které lidstvo společně slaví, je oslava narození Krista tím, který se dotýká člověka asi nejniterněji. Schválně si někdy zkuste všimnout
tváří lidí na Štědrý den. Mír a radost, ohleduplnost – to je to, co
vystihuje jejich rozpoložení asi nejlépe. To tak jindy nebývá. Lidé
se k sobě chovají lépe, dokáží si odpouštět a nevyčítat si.
Ale jsou to, žel, jen tři dny v roce. Zkusme si to zapamatovat,
občas si na to vzpomenout. Protože tehdy na chvíli odkládáme
to své věčné „nestíhám“ a „nemám čas“. Už jen samotná snaha o to, chtít žít „správně“ může být předpokladem k tomu, že
se nám to bude i dařit. A že budeme mnohem šťastnější. A to
všechno pak souvisí i s tím nedostatkem času. Neplyne totiž čas,
plynou lidé… Když si každý z nás položí i zodpoví otázku „Co je
pro mě v životě skutečně důležité?“ a když si ji třeba v duchu
bude klást vždy před onu nesnesitelnou větu „Nemám čas“,
pak už ji nikdy nebude muset vyslovit, pak má vyhráno.
Pak nejen umění dávat na první místo věci, které jsou skutečně důležité, ale také chtění domluvit se s druhými, spolupracovat, nám mohou přinést užitek. Protože díky tomu získáme
také schopnost naslouchat druhým, kteří to právě potřebují,
naučíme se rozlišovat podstatné od nepodstatného. To platí
pro jednotlivce, rodiny, (ale v této souvislosti nutno zmínit) i pro
fungování a chod dobré místní akční skupiny. Co říct na závěr?
To všechno se dá také shrnout do jednoduchého přání:
MAS Moravská cesta vám všem, milí čtenáři, přeje krásně prožité Vánoce a v tom nejlepším slova smyslu dobrý
a naplněný rok 2012!
Julie Zendulková
předsedkyně a manažerka MAS Moravská cesta
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Moravská cesta bude realizovat další projekty spolupráce
Hodnotitelská komise ve složení zaměstnanců Řídícího orgánu ministerstva
zemědělství, SZIF a zástupců Národní
sítě místních akčních skupin podpořila
realizaci 32 Žádostí o dotaci v celkové
částce 63.426.707,– Kč.
Mezi podpořenými žádostmi jsou i naše
dva projekty spolupráce:

gačních materiálů – banerů s ukázkami krojů a krojovaných panenek. Na území MAS
Moravská cesta se jedná o podporu národoSmyslem tohoto projektu je podpora pisných souborů – Hanačka (Litovel), Pantla
folklóru na území zapojených MAS. Pro sou- (Náklo), Cholinka (Cholina, Dubčany).
bory působících v regionech budou nakoupeny hanácké, valašské, záhorské kroje a ta- Koordinační MAS (žadatel):
ké kroje z národopisné oblasti Gemer – Ma- MAS – Partnerství Moštěnka
lohont na Slovensku. Součástí projektu je Spolupracující MAS:
i návštěva folklórních souborů na akcích na Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
území partnerských MAS a pořízení propa- MAS Podhostýnska a MAS Malohont (SK)

Hanačka Litovel – taneční pár

Hanačka Litovel – čepení nevěsty

„Kroje našich krajů“

„Nová energie pro regionální značku“

Jiří Tomanec, Měrotín – bronzové šperky

Miluše Hlavinková, Litovel – kamenina, keramika
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Smyslem projektu je
zviditelnění značky „HANÁ regionální produkt®“
a celého regionu HANÁ.
Součástí projektu bude
pořádání propagačních
akcí v regionu spojených
s prodejem certifikovaných produktů, organizace seminářů pro výrobce,
výroba a distribuce propagačních materiálů.

Doležalová Věra, Horka nad Moravou
– hanácké kraslice

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

Miloslava Vlková, Příkazy – tkané koberce

Propagační akce MAS
Novinka v Hanáckých Benátkách
– HANÁCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V LITOVLI
Obyvatelé města Litovel navštívili přehlídku domácích výrobků celkem třikrát. Akce se uskutečnila na náměstí v Litovli. Farmářský trh
pravidelně nabízel od 14 do 18 hodin nejméně 30 prodejců nejrůz-

Hanácké farmářské trhy v Litovli, 7. 10. 2011

Hanácké farmářské trhy v Litovli, 10. 9. 2011

nějších kvalitních potravin, jako jsou domácí sýry, máslo, maso, uzeniny, ryby, pečivo, zeleninu, burčák a spoustu dalších dobrot. Nechyběl ani doplňkový sortiment od koření až po přírodní kosmetiku.
Těžištěm akce, která představila i držitele regionálních značek
„Haná regionální produkt®“ a „Jeseníky originální produkt®“, byl
řemeslný jarmark. Trhy na náměstí byly doplněny o jedinečné vystoupení kapel Medicimbal a Na Vostro, které svým širokým repertoárem uspokojily posluchače každé věkové skupiny.
Hanácké farmářské trhy v Litovli pořádá: MAS Moravská cesta,
město Litovel, Městský klub Litovel a Mikroregion Litovelsko.

ADVENTNÍ SLAVNOST V BÍLÉ LHOTĚ
Místní akční skupina Moravská cesta připravila společně s obcí Bílá Lhota a spolupořadateli Mikroregionem Litovelsko a Městským klubem Litovel Adventní slavnost s vánočním jarmarkem a koncertem. Akce se uskutečnila v neděli 4. prosince na prostranství před
Arboretem v Bílé Lhotě. Lidé, kteří na slavnost zavítali, navštívili jarmark s vánoční tématikou, vystoupení dětí z místní základní školy i koncert olomouckého souboru Swingmachine. Součástí slavnosti bylo předávání certifikátů „Haná regionální produkt®“ a vyhlášení výherců 4. ročníku Fotosoutěže 2011 na téma „Co nikdo nevidí“.
Na vánočním jarmarku byly nabízeny včelí výrobky a produkty, kozí sýry a další speciality z farmy Amalthea, keramika z Litovle, tašky z modrotisku a kanafasu, bronzové šperky, svíčky a další výrobky.

Adventní slavnost, vystoupení dětí ZŠ Bílá Lhota

Adventní slavnost v Bílé Lhotě

Adventní slavnost, P. Hučínová
– předávání certifikátů HANÁ

Adventní slavnost, řemeslný jarmark
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MAS vyhlásí 9. jarní výzvu v programu
LEADER a nabídne nové možnosti

FOTOGALERIE PROJEKTŮ

Žadatel: Přátelé Sobáčovského rybníka
MAS Moravská cesta vyhlásí dne 15. března 2012 devátou jarní výzvu pro místní žadatele
Název projektu: KULTURNĚJŠÍ SOBÁČOV
z regionu Litovelska a Pomoraví v programu Leader, který je zaměřen na zlepšení života na venkově a rozvoj místních partnerství. Obce, svazky obcí, církve, neziskové organizace a podnika- Způsobilé výdaje projektu: 117 120,– Kč
telé mohou předkládat své projekty na rozvoj cestovního ruchu, modernizaci zemědělských Dotace: 105 408,– Kč
podniků, rozvoj mikropodniků, občanskou vybavenost a infrastrukturu až do 18. května 2012. Cílem tohoto projektu bylo doplnění a modernizace víceúčelového areálu u SobáčovMísto podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, 784 01Červenka
ského rybníka. Projekt se skládal zejména
Celková výše alokace pro projekty žadatelů z území MAS Moravská cesta pro z těchto aktivit: vybudování nové zpevněné plochy, pořízení rozebíratelné dřevěné
9. výzvu v opatření IV.1.2. bude cca 5,4 mil. Kč.
konstrukce, pořízení stolů na stolní tenis
Žadatelé mohou předkládat v 9. výzvě své projekty v rámci fichí: 1, 2, 3, 4 a 6:
a laviček.
Číslo Název fiche
Hlavní
Alokace pro 9. výzvu
fiche
opatření PRV
F1

Kvalitnější život v našich obcích

III.2.1.1.

30% alokace roku 2012

F2

Na venkově se bude žít lépe

III.2.1.2.

30% alokace roku 2012

F3

Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje

III.1.3.

10% alokace roku 2012

F4

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

I.1.1.1.

20% alokace roku 2012

F6

Podpora řemesel a živností

III.1.2.

10% alokace roku 2012

Podrobný obsah podporovaných aktivit v rámci jednotlivých fichí a příjemcích dotace
bude vyvěšen na webových stránkách MAS Moravská cesta www.moravska-cesta.cz a bude také k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS.
Harmonogram administrace žádostí:
15. únor 2012
14.–18. květen 2012
14. červen 2012
15. červen 2012

Vyhlášení výzvy
Příjem projektů (kancelář MAS, Červenka)
Veřejné slyšení žadatelů a jednání výběrové komise
Schvalování výběru projektů programovým výborem a jednání valného shromáždění MAS

Žadatel: Město Litovel
Název projektu:
ODPOČINKOVÉ PLOCHY MEZI OBYTNÝMI DOMY ULICE SEVERNÍ V LITOVLI

Způsobilé výdaje projektu: 821 625,– Kč
Dotace: 739 462,– Kč
Projektem vznikla odpočinková plocha formou parkově upravené plochy, v jednoduché podobě. Hlavní důraz byl kladen na sadové úpravy (byly pořízeny stromy, keře, živý plot a popínavé dřeviny.
Důležitou součástí projektu bylo doplnění
Přehled schválených žádostí v 7. výzvě MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
prostoru vhodným posezením – mobiliářem
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. přijala ve dnech od 18. do (lavičky, odpadkové koše). Poslední částí pro21. ledna 2011 ve své 7. výzvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 12. kola Programu roz- jektu vznikly dvě nové větve chodníku.
voje 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). V rámci 7. výzvy mělo být rozděleno celkem cca
2.000.000,– Kč. Součet požadované dotace všech přijatých projektů bylo 2.520.456,– Kč.
Součet požadované dotace projektů schválených k podpoře byl 2.085.248,– Kč.

Informace o výběru projektů v roce 2011.
Žadatelů bylo nejvíce – všichni uspět nemohli.

Celkový
rozpočet (Kč)
Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
(PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu)
Vodácké zařízení
1 161 800
Jarmila Friebová
na řece Moravě
Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
(I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků)
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích
(PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
Pravoslavná církevní obec
Oprava kostela
1 097 965
v Řimicích
sv. Ludmily v Řimicích
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti
(PRV III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
Bukal Miroslav
Rekonstrukce skladu
1 044 000
(žadatel odstoupil od realizace) „Zádruha“
Název a adresa žadatele

Název projektu

Celkem – 7. výzva – vybrané projekty
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Způsobilé Požadovaná
výdaje (Kč) dotace (Kč)
697 080,00
1 161 800

697 080,00
0
988 168,00

1 097 965

988 168,00
400 000,00

800 000

400 000,00
2 085 248,00

Žadatel:
Římskokatolická farnost Cholina
Název projektu:
KŘÍŽOVÁ CESTA – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V CHOLINĚ
Způsobilé výdaje projektu: 380 000,– Kč
Dotace: 342 000,– Kč
V rámci projektu bylo instalováno na ohradní zeď kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Cholině 15 pískovcových reliéfů, které zná-

Přehled schválených žádostí v 8. výzvě
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. přijala ve dnech od 16.
do 20. května 2011 ve své 8. výzvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova) celkem 21 žádostí o dotaci. V rámci 8. výzvy mělo být rozděleno celkem 4.481.778,– Kč. V průběhu roku 2011 došlo k posílení alokace 2011 o 82.572,– Kč
(nedočerpané finanční prostředky žadatelů). Součet požadované dotace všech přijazorňují křížovou cestu a Nanebevstoupení tých byla 7.960.959,– Kč. Podpořeny byly projekty ve výši 4.562.282,– Kč – celkem
Ježíše Krista.
se jednalo o podporu 14-ti projektů.
Žadatel: Obec Náklo
Název projektu:
VOLNOČASOVÝ AREÁL
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Způsobilé výdaje projektu: 635 650,– Kč
Dotace: 572 085,– Kč
Záměrem projektu bylo vytvořit sportovní
areál, kde by mohly děti trávit volný čas.
Byly pořízeny houpadla, herní sestava, lavičky. Pro zajištění přístupu k tomuto hřišti byl
vybudován chodník ze zámkové dlažby. Dětské hřiště je oploceno pozinkovanou kovovou konstrukcí s dřevěným laťováním se dvěma brankami.

Celkový
Způsobilé
Název a adresa
Název projektu
rozpočet (Kč) výdaje (Kč)
žadatele
Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe (PRV III.2.1.2. Občanské vybavení a služby)
Rekonstrukce vnitřních prostor
sokolovny a obměna vnitřního
vybavení
Myslivecké sdružení MS Skalka-Cholina – myslivecSkalka-Cholina
ká chata Skalka
Přátelé SobáčovskéV Sobáčově to žije!
ho rybníka
Sbor dobrovolných
Dětské hřiště Břuchotín
hasičů Břuchotín
Římskokatolická
Modernizace fary v Křelově
farnost Křelov
Myslivecké sdružení
V teple a pod střechou
Doubrava Haňovice
Vybavení sálu pro vzdělávací
Fortový věnec
aktivity muzea na Fortu Křelov
Sagittaria-sdružení
Zkvalitnění zázemí pro činnost
pro ochranu přírody
Sagittarie II
střední Moravy
Tělocvičná Jednota
Sokol Náklo

Celkem F2

Žadatel:
Myslivecké sdružení Skalka-Cholina
Název projektu:
MS SKALKA-CHOLINA
– MYSLIVECKÁ CHATA SKALKA
Způsobilé výdaje projektu: 244 760,– Kč
Dotace: 220 284,– Kč
Projekt „MS Skalka-Cholina-myslivecká chata Skalka“ spočívá ve stavební obnově myslivecké chaty. V rámci projektu proběhla demontáž 9 ks oken a 2 ks dveří a následná
montáž nových oken a dveří, které odpovídají dnešním standardům. Byla pořízena také automatická vrhačka asfaltových terčů.

Požadovaná
dotace (Kč)

419 180,00

419 180,00

377 262,00

244 760,00

220 284,00

220 284,00

285 814,00

285 814,00

248 658,00

301 699,00

277 699,00

249 929,00

275 000,00

275 000,00

247 500,00

277 700,00

277 700,00

249 930,00

269 940,00

269 940,00

242 946,00

504 636,00

504 636,00

454 172,00

2 578 729,00 2 530 253,00 2 290 681,00

Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje (PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu)
Vybudování ubytovací kapacity
Jarmila Friebová
ve vodáckém zařízení na řece
913 200,00
913 200,00 547 920,00
Moravě
Celkem F3
913 200,00
913 200,00 547 920,00
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
Římskokatolická
„Rekonstrukce elektroinstalace
297 784,00
297 784,00 247 160,00
farnost Luká
kostela Luká“
Římskokatolická
„Aby bylo v kostele lidštěji“
313 085,00
272 621,00 215 370,00
farnost Horka n. M.
Rekonstrukce šíjové kaponiery
Fortový věnec
pro rozšíření venkovní expozice
552 279,00
552 279,00 499 751,00
muzea
Celkem F5
1 163 148,00 1 122 684,00 962 281,00
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti (PRV III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
Rozšíření dílen polygrafického
496 800,00
414 000,00 248 400,00
Miloslav Špunda
tisku
Milan Kroutil, Cholina – poří1 026 000,00
855 000,00 513 000,00
Milan Kroutil
zení mobilního třídiče
Celkem F6:
1 522 800,00 1 269 000,00 761 400,00

Rozdělení Alokace MAS pro rok 2011
Alokace MAS pro opatření IV.1.2. na rok 2011 – celkem:
Posílení alokace MAS (přesun finančních prostředků v průběhu roku 2011):

6 567 026,00
82 572,00

Podpořeno – 7. výzva (12. kolo PRV)

2 085 248,00

Podpořeno – 8. výzva (13. kolo PRV)

4 562 282,00

Převod nedočerpaných finančních prostředků do roku 2012

2 068,00
5

Moravská cesta se rozrostla o tři nové obce
Cílem rozšiřování MAS a zapojení „bílých míst“ je pokrytí celého území venkova
tak, aby byly vytvořeny univerzální regionální kanceláře, které by byly co nejblíže občanům a MAS mohly rozdělovat
dotace nejen z IV. osy PRV jako nyní,
ale například i z celé budoucí III. osy
a dalších operačních programů.
Tento cíl vychází z Národního strategického plánu LEADER 2014+
zpracovaného NS MAS ČR.

Červenka
Bílá Lhota
Bouzov

Mladeč
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Pňovice

Žerotín

Měrotín
Slavětín

Litovel
Haňovice

Liboš

Střeň

Luká

Štěpánov

Cholina

Obec Štěpánov
Obec Štěpánov leží v severní části rovinaté Hané, přibližně 10 km od města Olomouce. Jde o vesnici liniového typu v délce
5 km. S ní tvoří jeden celek další přidružené
části obce Březce, Moravská Huzová, Benátky a Stádlo.
Na jihu sousedí s Olomoucí, na východě
se Šternberkem, na severu s Uničovem a na
západě s Litovlí. Rozkládá se na čtyřech katastrech Štěpánov, Moravská Huzová, Stádlo
a Březce. S obcí stavebně sousedí obec Liboš,
která je od 1. 1. 1991 samostatnou obcí.
První zmínka o obci je spojena s darovací listinou Přemysla Otakara I. z roku 1201,
kdy tento český král daroval obec Štěpánov
premonstrátorskému klášteru Hradisko.
V obci trvale bydlí okolo 3 330 obyvatel,
a je tak druhou největší obcí v okrese Olomouc. Urbanisticky je obec tvořena šesti
samostatnými, prostorově oddělenými sídly,
z nichž výrazně největší je Štěpánov, a to včetně Novoveské čtvrti. Další, podstatně menší je
Moravská Huzová, Březce, Stádlo a Benátky.
Kronika obce je nepřetržitě vedena od roku 1920. V katastru obce se nachází 71 kulturních nemovitých památek.
Zdroj – www.stepanov.cz

Strukov

Náklo
Dubčany

Obec Liboš
Obec Liboš s 625 obyvateli (r. 2011) se nachází v úrodné rovině střední Hané mezi městy Šternberk, Litovel, Uničov asi 12 km severozápadně od Olomouce v nadmořské výšce
222 m nad mořem. K Liboši se 180 usedlostmi dnes patří osada Krnov s 36 domy. Někdejší sídla ale i chaloupky byly postupem času
modernizovány a přestavěny na standart odpovídající dnešním časům a poměrně v hojné míře vzrůstá zájem převážně mladých lidí
o výstavbu nových rodinných domků, čemuž
napomáhá i dobrá dostupnost pracovních
příležitostí v již zmiňovaných blízkých okolních městech.
Stavebně je obec téměř spojena se Štěpánovem, se kterým ji dělí říčka Oskava. Území
Liboše o rozloze 357 ha zvolna přechází ve
své okrajové části Krnov do krajinné chráněné oblasti Litovelské Pomoraví.
První zmínka o Liboši (Luboss) je z roku
1078, kdy při založení benediktinského kláštera Hradisko daroval klášteru olomoucký
údělný kníže Ota Sličný spolu s manželkou
Eufémií Liboš a desítky dalších vesnic s dalším zbožím.
Zdroj – www.libos.cz

Příkazy

Skrbeň
Horka
nad
Moravou

Křelov-Břuchotín

Obec Strukov
Strukov leží na břehu řeky Tepličky v rovinaté krajině úrodné Hané a je vzdálen
jen asi 8 km na jih od města Uničov.
Území o výměře 47 ha je domovem 152
obyvatel.
Obec byla založena v roce 1789 na pozemcích bývalého žerotínského panského
dvora v místě 4 menších rybníků, který v té
době patřil augustiniánskému klášteru ve
Šternberku. Po zrušení většiny klášterů na základě dekretu Josefa II. zůstala řada volných
pozemků i v okolí Žerotína, proto zde na konci 18. století vznikla malá osada. Původní název Strokanice, německy Strokowitz, který se
používal až do roku 1880, se zřejmě odvozuje od jména úředníka, který pozemky přiděloval. V letech 1960–1990 byl Strukov sloučen se sousedním Žerotínem. V současnosti
je opět samostatnou obcí.
Zdroj – www.strukov.cz

Nové certifikáty „HANÁ regionální produkt®“ získali další výrobci
Od začátku března, kdy je MAS Moravská cesta členem Asociace regionálních značek, získalo regionální značku „HANÁ
regionální produkt®“ 27 výrobců.
Dalších osm výrobců může označit
své zboží značkou „HANÁ regionální
produkt®“. Rozhodnutím certifikační komise, která se sešla v pondělí 21. listopadu v Července, se tak zařadí do skupiny
již sedmadvaceti řemeslníků a výrobců,
kteří nabízejí kvalitní a originální produkty vyráběné právě
v oblasti Hané. Nové certifikáty získali tentokrát především
výrobci potravin.
Zaměřili jsme se hlavně na potravinářské produkty, které nám v nabídce zatím docela chyběly. Od nynějška máme na seznamu masné
i mléčné výrobky, uzeniny, zabíjačkové speciality, med i povidla.
Ochrannou známku nově používá Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova na svých tradičních masných výrobcích, společnost AMALTHEA na mléčných výrobcích, společnost
Kouřil na svých bedihošťských zabíjačkových a uzených specialitách, Jan Beneš si značku přidá na etiketu „Hanáckého medu“, Jiří Netopil na „Švestková povidla“, Miroslav Srostlík označí svá řezbářská díla, Pekárny Přílepy obaly s hanáckým pečivem. Jedním
z mála nepotravinářských produktů je tentokrát dnes už ojedinělá
záhorská krajka, kterou vyrábí Pavla Hučínová z Veselíčka.
Své certifikáty si výrobci slavnostně převzali 4. prosince 2011 u příležitosti Adventní slavnosti v Bílé Lhotě. Součástí této akce byl také

AMALTHEA s.r.o., mléko a mléčné výrobky

Pavla Hučínová, Záhorská krajka – háčkované symboly

Na HANÉ značku uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci a producenti se mohou obracet s žádostmi o udělení značky na
regionální koordinátorku Julii Zendulkovou,
Tel.: 724 111 510, E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
jarmark produktů, na kterém nabízeli své domácí výrobky právě držitelé regionální značky „HANÁ regionální produkt®“.
Certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců místních
akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Komise se sešla v sídle regionálního koordinátora MAS Moravská cesta v Července a hodnotila předložené
žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“. U všech
výrobků se zaměřujeme především na základní kritéria, mezi
která patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí
a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka garantuje
zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto
území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v dubnu 2012.
Výrobky se značkou HANÁ regionální produkt® ovšem už nebudou muset lidé hledat jen na řemeslných jarmarcích. Od nynějška
si je mohou zakoupit přímo v kamenném obchodě v Olomouci.
Nová prodejna v centru města v uličce za Priorem nabídne kromě
specialit z Hané také originální produkty z Jeseníků, Moravského
krasu či Moravského Kravařska. Také proto nese na svém štítu název „To pravé z HANÉ i odjinud“.

Miroslav Srostlík, řezbářské práce

Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova,
tradiční masné výrobky z Újezda
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Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2011
Obdobně jako v loňském roce proběhlo
i letos hodnocení činnosti místních akčních
skupin podpořených v rámci programu rozvoje venkova na období 2007–2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou
týdnů v září a probíhalo formou veřejných
prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly rozřazeny do
skupin A, B, C a D dle počtu získaných bo-

dů. Téměř 80 % místních akčních skupin se 3. Administrace výzev a výběr projektů v rámumístilo ve skupině A a B, což znamená
ci strategického plánu LEADER
zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních 4. Integrace a rozvoj MAS
bodů.
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
Činnost místních akčních skupin byla 7. Nadstavba aktivit MAS
hodnocena v sedmi oblastech:
1. Strategické dokumenty MAS
Naše MAS Moravská cesta získala 170
2. Personální zajištění činnosti MAS
bodů z 200 a patří do kategorie „A“.

Výsledky Fotosoutěže 2011 na téma: „Co nikdo nevidí“
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlásila 10. února 2011 již 4. ročník fotosoutěže na téma: „Co nikdo nevidí“. Tentokrát bylo přijato celkem 36 fotografií se správně dodrženou tématikou od
11 autorů. Fotografie byly přijímány v kanceláři MAS do 30. září 2011. Poté již následovaly výstavy fotografií a s tím spojené
oblíbené hodnocení fotografií. Výstavy fotografií byly k vidění v těchto obcích: Haňovice, Luká, Skrbeň, Náklo a Bílá Lhota vždy
v prostorách příslušného obecního úřadu.

Hodnocení fotografií probíhalo od 3. října
do 1. prosince 2011. Celkem bylo přijato na
výstavě nebo prostřednictvím hlasování přes
e-mail 284 platných hlasů. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 4. prosince 2011 na
Adventní slavnosti v Bílé Lhotě.
A jak to všechno dopadlo?
První místo ve fotosoutěži 2011 na téma:
„Co nikdo nevidí“ získala Martina Rečková
s fotografií „Přechod do neznáma“, na druhém místě se umístili se shodným počtem

1. místo: Martina Rečková – „Přechod do neznáma“

2. místo: Miroslav Pinkava – „Cukrovarský gejzír“
Moravskou cestou. Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“. Vydává MAS Moravská
cesta, o.s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka. IČ: 27037932. Připravili: Julie Zendulková. Své příspěvky ke zveřejnění můžete posílat
na e-mail: mas@moravska-cesta.cz. Uzávěrka dalšího vydání je 15. května 2012. Náklad 3 000 kusů. Registrační číslo MK ČR 18481.
Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774. Titulní foto: Miroslav Pinkava.

hlasů dva autoři: Martina Tökölyová s fotografií „Kouzlo jeskyně“ a Miroslav Pinkava
s fotografií „Cukrovarský gejzír“. Na 3 místě se umístil Jakub Henkl s fotografií „Bufo
Calamita“. Vítězům gratulujeme !
Děkujeme za účast všem autorům fotografií a věříme, že nebudete zahálet a zúčastníte se i naší další fotosoutěže. Bližší
informace o fotosoutěži na rok 2012 budou zveřejněny v lednu 2012 na webových
stránkách www.moravska-cesta.cz.
Zdeněk Smékal, DiS.

2. místo: Martina Tökölyová
– „Kouzlo jeskyně“

Jakub Henkl – „Bufo Calamita“

