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Milí čtenáři našeho zpravodaje,
Jak člověk pozná, že stojí na správném
místě? Jak pozná, že to, co dělá, je právě to
správné a potřebné? Možná vás už také někdy napadlo se takto zeptat. Jsme-li vždy
opravdu tam, kde máme být a zda někde
někomu nechybíme, zda jsme užiteční a prospěšní. Snad jsou i tyto otázky správné a není na škodu se jimi čas od času zabývat. Jak
plyne náš čas a jak ho využíváme… Pozitivní
každopádně bude, když si s klidným svědomím odpovíme, že vše co děláme, děláme
alespoň nejlépe jak umíme a že nám nechybí dobrý úmysl.
Přesně to se dá říct i o naší místní akční
skupině MAS Moravská cesta. V tomto zpravodaji vám představíme její aktivity z uplynulého období. A není jich málo.
Moravská cesta opět udělovala certifikáty HANÁ regionální produkt®. Touto značkou si od nynějška může své zboží označit
dalších 11 výrobců. Své certifikáty si vyzved-

li na konci dubna při příležitosti svěcení léčivých pramenů ve Skalce na Prostějovsku.
Tamtéž se konal i jarmark s ukázkami některých řemesel. V současné době máme
39 certifikovaných výrobců. Nabídku jejich
zboží můžete vidět a zakoupit si na nejrůznějších propagačních akcích, které naše MAS
pořádá (např. Hanácké farmářské trhy v Litovli, Den MAS v Příkazích apod.). Sledujte proto webové stránky: www.moravska-cesta.cz.
Propagaci regionálního značení podpoří také
projekt spolupráce NEREZ – Nová energie pro
regionální značku, jehož výstupem bude mimo jiné připravovaná publikace „Máme značku HANÁ“.
V současné době realizujeme další projekt
spolupráce KNK – Kroje našich krajů, který
získal podporu a spolupracujeme se slovenskou MAS Malohont a dvěma moravskými
MAS – Partnerství Moštěnka a Podhostýnska.
Tímto projektem chceme podpořit folklor na
venkově a pořídit hanácké, valašské, záhorské a slovenské kroje. Výstupy projektu před-

stavíme na tradiční akci Den MAS v Příkazích,
která se uskuteční letos v září.
Významnou aktivitou je také výběr projektů místních žadatelů v 9. výzvě programu Leader, jež měla uzávěrku v květnu. Obce, neziskové organizace a podnikatelé mohli žádat o peníze na zlepšení občanského
vybavení, infrastrukturu a vzhled obcí, podporu cestovního ruchu, modernizaci zemědělských podniků a rozvoj mikropodniků. V rámci této výzvy jsme přijali 22 projektů. Mezi žadatele můžeme rozdělit celkem
6,08 milionu korun, přičemž součet požadované dotace všech přijatých projektů činí
7,6 milionu korun. Celkem bylo výběrovou
komisí vybráno a programovým výborem
schváleno k podpoře 18 projektů, celková výše požadované dotace je 6 035 999 korun.
Vážení čtenáři, přejeme vám zajímavé
počtení v našem zpravodaji a také krásné
a pohodové léto plné zážitků i blahodárného odpočinku.
Julie Zendulková,
předsedkyně MAS Moravská cesta

Projekt spolupráce „Kroje našich krajů“

Rusava – kácání mája, 25. května 2012

První den česko-slovenské spolupráce – Rusava

Mezinárodní projekt spolupráce byl schválen dne 25. října 2011
ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova. Projekt je realizován od ledna do prosince 2012. Do projektu jsou zapojeny tři české
a jedna slovenská MAS. Koordinační MAS je MAS – Partnerství Moštenka, o.s., dalšími partnery jsou Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., MAS Podhostýnska, o.s. a MAS Malohont.
V rámci projektu zatím proběhlo jedno jednání se zástupci všech
zapojených folklorních souborů, které se uskutečnilo v Července
dne 19. ledna 2012 a proběhla dvě jednání koordinační pracovní
skupiny projektu spolupráce (9. února 2012 v Kostelci u Holešova
a 25. května 2012 na Rusavě).
Kromě těchto pracovních jednání proběhla první plánovaná akce
– Den česko-slovenské spolupráce, která se uskutečnila v sobotu dne

26. května 2012 u příležitosti Kácání mája na Rusavě. Na akci vystoupilo více než 200 účinkujících, z každé MAS se akce zúčastnil minimálně jeden soubor. Této folklorní akci pro veřejnost předcházel páteční
workshop, na kterém se členové Folklórného súboru Vepor z Klenovce ze Slovenska a členové Valašského krúžku Rusavjan z Rusavy vzájemně učili své typické folklorní tance. Společně pak v sobotu návštěvníkům Kácání mája předvedli jeden slovenský a jeden český tanec.

Jednání koordinační pracovní skupiny

Dále jsou v projektu plánované následující aktivity:
22. června 2012 – workshop – Teplý vrch (Slovensko)
23. června 2012 – Den česko-slovenské spolupráce – účast českých
souborů na 34. ročníku festivalu Klenouská rontouka na Slovensku
27. července 2012 – workshop – Dřevohostice
28. července 2012 – Den česko-slovenské spolupráce v Dřevohosticích
14. září 2012 – workshop – Příkazy
15. září 2012 – Den česko-slovenské spolupráce v Příkazích
26. – 27. října 2012 – exkurze zástupců MAS a folklorních souborů
na Slovensko do Regionalneho muzea Mlyn Veľké Teriakovce

–
–
–
–
–

Už druhým rokem pořádáme Hanácké farmářské trhy řemeslné
jarmarky v Litovli
První letošní Hanácké farmářské trhy
a řemeslný jarmark se uskutečnily v pátek
30. března na náměstí Přemysla Otakara
v Litovli v době od 15 do 18 hod, akci jsme
pořádali ve spolupráci s Městem Litovel
a Městským klubem Litovel.
Na prvních letošních farmářských trzích
své zboží nabízelo 15 prodejců. Návštěvníci
si mohli zakoupit kvalitní potraviny z regionu
a originální řemeslné výrobky. Někteří z výrobců byli držitelé značky „Haná regionální
produkt®“ a „Jeseníky originální produkt®“.
Součástí trhů byl doprovodný folklórní
kulturní program. Vystoupil dětský folklorní
soubor Pantla Náklo, krojovaná dechová
hudba Moravská veselka a folklorní soubor
z Litovle Hanačka a Hanácká mozêka.
V průběhu farmářských trhů byl na místě
přítomen Český rozhlas Olomouc, který vysílal živé vstupy přímo z litovelského náměstí. I přes nepříznivé počasí se na náměstí sešlo velké množství lidí.
Druhé letošní Hanácké farmářské trhy
proběhly 9. června od 10 do 18 hodin tentokrát v parku před muzeem. Trhy byly součástí jedné z největších tradičních kulturních
akcí v Litovli Hanácké Benátky. Tato městská
slavnost slavila letos 10. narozeniny. Ani tentokrát nechybě zajímavý doprovodný program jak pro děti, tak i dospělé. V Parku Míru již tradičně vystoupilo divadlo STUDNA,

V rámci projektu spolupráce budou vydány následující propagační materiály:
bannery s představením jednotlivých krojů
panenky oblečené do jednotlivých krojů
pohlednice
CD s písněmi zapojených souborů
letáčky o projektu
Ing. Miloslava Hrušková, manažerka MAS

11. ročník „Otevírání Poodří a pooderského koštování“
Jedenáctý ročník akce „Otevírání Poodří a pooderského koštování“
se konal na zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích dne 12. května 2012. Program byl doprovázen prezentací a propagací Místní akční skupiny Regionu Poodří a její partnerských organizací z České republiky, Slovenska a Maďarska. Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví),
o.s. zde prezentovala společně s MAS – Partnerství Moštěnka regionální výrobky oceněné značku „HANÁ regionální produkt®“ – svatební koláčky od Grňů z Dřevohostic a přírodní ovocné mošty z Mezic.
V dalším doprovodném programu měli možnost návštěvníci
shlédnout prezentaci Regionu Poodří, výstavu „Svatba na zámku“,
stálou výstavní expozici „Moravské Kravařsko“, výstavu SSUŠ AVE
ART Ostrava – „Zikmund a Hanzelka“ a prezentaci Chráněné krajinné oblasti Poodří. Pro návštěvníky byla také připravena plavba po
rybníce, prohlídky v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy a centru ekologické výchovy, procházka po Zámecké naučné stezce a na
trase naslouchání ptačímu zpěvu s ornitologem a s průvodcem.
Umožněna byla prohlídka vodního mlýna pana Máchy u řeky Odry.
I přes nepříznivé počasí přilákala akce řadu návštěvníků.
Ing. Miloslava Hrušková, manažerka MAS Společná prezentace MAS – Partnerství Moštěnky a Moravské cesty
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připraven byl IQ Park, konala se vystoupení tanečních a hudebních souborů (DDM Litovel, Hanačka, Hanacká mozêka, ZUŠ Litovel, Caramba),
bylo možné vystoupit na radniční věž a účastnit se dobrodružné plavby
pod náměstím. Ve večerních hodinách zazářil nad městem ohňostroj.
Své zboží tentokrát nabízelo asi 20 výrobců, návštěvníci si mohli
zakoupit například maso a masné výrobky, paštiky, ovčí sýry, gazdovské sýry, valašské frgále, koláče, müsli a lyofilizované ovoce, jablečné
mošty, koření, medové produkty a kosmetiku. Z řemeslných výrobků
to byly dřevěné ozdoby a dekorace, šperky, keramické suvenýry, tkané výrobky, přírodní mýdla apod.
Letos ještě můžete farmářské trhy navštívit 5. 10. 2012, pod názvem
Hanácká sklizeň a 14. 12. 2012, kdy se bude konat Vánoční zabíjačka.
Bc. Vendula Pírková,
manažerka pro monitoring SPL a MAS
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V 9. výzvě MAS Moravská cesta obdržela ještě
více projektových žádostí než v loňském roce!

Fotogalerie realizovaných projektů
Žadatel: Obec Červenka

Název projektu:
Oprava kaple sv. Pavlíny v Července
Celkové výdaje projektu:
458 283,– Kč
Způsobilé výdaje projektu:
323 411,– Kč
Dotace: 291 069,– Kč
V rámci projektu byla provedena výměna stávající střešní krytiny z hladké keramické tašky za krytinu Bobrovka
špičatá šestiboká. Dále byla
opravena kompletně věžička kaple, vyrobeny makovice o ø 28 cm a 19 cm z TiZn
plechu a dva nové kříže.

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. přijala ve dnech od 14. do 18. května 2012 ve své 9. výzvě programu Leader 2007–2013 celkem 22 žádostí o dotaci. V rámci 9. výzvy mělo být rozděleno celkem 5.431.583,– Kč. V průběhu roku 2012
došlo k posílení alokace o 651.764,– Kč (nedočerpané finanční prostředky žadatelů). Součet požadované dotace všech přijatých projektů byla 7.600.889,– Kč, podpořeno bylo 18 projektů ve výši 6.035.999,– Kč.

Seznam vybraných žádostí v 9. výzvě MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Název
a adresa žadatele
Žadatel: Tělocvičná Jednota Sokol Náklo

Název projektu: Rekonstrukce vnitřních prostor
sokolovny a obměna vnitřního zařízení

IČ

Název
projektu

Nové Javoříčko,
Javoříčko 22, 783 24 Luká
Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
Obec Křelov-Břuchotín, Marie Majerové
45/25, 783 36 Křelov-Břuchotín
Obec Skrbeň,
Na Návsi 131/2, 783 34 Skrbeň

22861203

Javoříčko ožije

1 842 478

1 532 898

499 856

00298948

První zebra v naší obci

490 122

410 102

246 061

63028255

Nové zastávky v Břuchotíně

374 000

285 000

242 250

00635693

Chodníky, parkoviště a odstavné plochy

1 142 295

951 912

494 994

3 848 895

3 179 912

1 483 161

Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe

Žadatel: Fortový věnec

Název projektu: Vybavení sálu pro vzdělávací
aktivity muzea na fortu Křelov

Celkové výdaje projetu: 420 202,– Kč
Způsobilé výdaje projektu: 419 180,– Kč
Dotace: 377 262,– Kč
V rámci projektu byly pořízeny stoly, židle, lavice, proběhla rekonstrukce podlah sálu a přísálí (broušení a lakování parket). Nové jsou
dveře ze sálu do vestibulu a dveře mezi šatnami. Realizovala se také rekonstrukce pánského WC. Aktivity projektu přispěly ke zkvalitnění kulturního centra, které slouží široké veřejnosti.

Žadatel: Myslivecké sdružení Doubrava Haňovice

Název projektu: V teple a pod střechou

Obec Haňovice,
Haňovice 62, 783 21
PONY KLUB OLEŠNICE o. s.,
Olešnice 1, 783 25 Bouzov
Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
Obec Luká,
Luká 80, 783 24 Slavětín
Římskokatolická farnost Litovel,
Litovel 676, 784 01 Litovel
Obec Skrbeň,
Na Návsi 131/2, 783 34 Skrbeň
Obec Příkazy,
Příkazy 125, 783 33 Příkazy
Obec Cholina,
Cholina 52, 783 22 Cholina
Obec Měrotín,
Měrotín 19, 783 24 Měrotín
TJ Vodní Sporty Litovel,
Kolloráva 808, 784 01 Litovel
Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody
střední Moravy

00635723

Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích

196 404

163 670

130 936

26527146

Zlepšení zázemí a vybavení
PONY KLUBU OLEŠNICE

275 000

275 000

247 500

00298948

Nová třída v MŠ

482 250

387 800

232 680

526 514

438 762

351 009

499 916

499 916

399 932

878 358

731 965

497 736

1 369 366

1 142 805

457 122

00299171
48770841
00635693
00228711

Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana

411 000

351 750

246 225

00635341

Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy

548 651

441 367

353 093

45238359

S pádlem na Moravě

312 032

312 032

249 625

41031547

Zázemí Sagittarie
a expozice ohrožených rostlin

264 502

264 502

238 051

5 763 993

5 009 569

3 403 909

1 354 286

1 084 549

531 429

1 354 286

1 084 549

531 429

726 000

605 000

302 500

726 000

605 000

302 500

627 000

525 000

315 000

627 000

525 000

315 000

Celkem F2:
Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje
Fortová pevnost s.r.o.,
Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

28573137

Celkem F3:

Název projektu: Milan Kroutil, Cholina
– pořízení mobilního třídiče

Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
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Obnova zázemí pro sportovní
a spolkovou činnost v obci Luká
Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července
a revitalizace zeleně přilehlých prostor
Jaro, léto, podzim, zima
– v hasičárně je vždy prima
Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci
Příkazy

00299006

Žadatel: Milan Kroutil

Celkové výdaje projektu: 1 026 000,– Kč
Způsobilé výdaje projektu: 855 000,– Kč
Dotace: 513 000,– Kč
Předmětem projektu byl nákup mobilního třídiče, který umožní rozšířit podnikatelské aktivity o službu, která na místním trhu chybí.
Stroj je využíván k třídění stavebního materiálu přímo u zákazníka
v místě stavby nebo u žadatele.

Celková výše
dotace v Kč

Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích

Celkem F1:

Celkové výdaje projektu: 269 950,– Kč
Způsobilé výdaje projektu: 269 940,– Kč
Dotace: 242 946,– Kč
Nově pořízená ozvučovací, osvětlovací, projekční technika a příslušenství, bude sloužit pro pořádání seminářů, přednášek, vzdělávacích programů a kulturních akcí pro základní a střední školy, pro firmy a pro veřejnost.

Celkový
Způsobilé
rozpočet v Kč výdaje v Kč

Jan Holub s.r.o.,
Hvozdečko 7, 783 25 Bouzov
Celkové výdaje projektu: 311 940,– Kč
Způsobilé výdaje projektu: 277 700,– Kč
Dotace: 249 930,– Kč
Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce Myslivecké chaty v Haňovicích, kde se pořádají mnohé společenské akce pro místní občany
i z okolí. Nová střešní krytina a nové zateplení stěn přispějí ke značné energetické úspoře při vytápění.

27763161

Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov

Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a okrasných rostlin

Celkem F4:
Fiche 6: Rozvojíme řemesla a živnosti
Stanislav Huličný,
Bílá Lhota 2, 783 21 Bílá Lhota
Celkem F6:

12678511

Zpracování biomasy

Další výzva bude vyhlášena na jaře 2013, informace budou zveřejněny na našich webových stránkách www.moravska-cesta.cz
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Ve Skalce se světily prameny a rozdávaly
certifikáty Haná regionální produkt®
První jarmark regionálních výrobků značky HANÁ pořádaný v rámci projektu Nová
energie pro regionální značku se konal v sobotu 19. května v parku lázní Skalka. Doprovodil slavnostní zahájení lázeňské sezóny a svěcení léčivých pramenů a součástí
programu bylo i předání certifikátů značky
„HANÁ regionální produkt®“ jejím jedenácti novým držitelům.
Návštěvníky potěšil promenádní koncert
Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, nápadité vystoupení taneční
skupiny Druhý dech z Kralic na Hané a TJ Sokol Tovačov a také jarmark regionálních výrobků značky HANÁ.
K vidění zde byla ukázka výroby kartáčů
a smetáčků z koňských žíní, kterou předváděla paní Slepánková z Brodku u Konice a kdo chtěl, mohl okusit Bedihošťské zabíjačkové
speciality pana Kouřila. Návštěvníci mohli posoudit i nezaměnitelnou chuť výrobků z kozího či kravského mléka farmy ALMATHEA s.r.o.
Hvozd. Hana Kuželová nabízela bíle zdobený
dekorativní perník a uměleckou keramiku přestavila paní Bělařová z Čech u Přerova. Ručně vyráběný plumlovský chléb a smažené
bramborové lupínky firmy SANAL s. r. o. propagovali manželé Navrátilovi. Přírodní mýdla
od paní Vaníčkové z Olomouce lákala okolojdoucí nejen vzhledem, ale i vůní a Lázně

Představujeme Vám nové držitele
značky „HANÁ regionální produkt®“

Přírodní mýdla z Hané
Marta Vaníčková, Olomouc

Medlovský koblih
Ing. Dagmar Ševčíková, Pekárna Medlov, Medlov

Skalka nabízely pleťovou vodu od paní Podhorné z Brodku u Konice. Sortiment vzdálenějších certifikovaných výrobců byl k vidění
na stánku prodejny regionálních výrobků
„To pravé z Hané … i odjinud“ paní Blažkové z Olomouce.
Jarmark regionálních výrobků ve Skalce
je prvním ze čtyř, které se uskuteční v rámci projektu spolupráce Nová energie pro regionální značku.
Více informací: www.moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz

Syrové čerstvé mléko
Agrodružstvo Roštění, družstvo, Roštění

Šumvaldský koláček
Základní škola Šumvald, Šumvald

Projekt spolupráce Nová energie pro regionální značku HANÁ
Letos v lednu začala realizace projektu NEREZ (Nová energie pro
regionální značku HANÁ). 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.

– složka s vloženými kartičkami o výrobcích
– publikace rozhovorů s výrobci „Máme značku Haná“
– visačky, cedule, bannery, skládačky a další propagační materiály
–	na území všech MAS proběhnou jarmarky regionálních výrobků
u příležitosti tradičních akcí v regionu

Řemeslné trhy a jarmarky s bohatým kulturním programem
můžete letos navštívit ještě:
Koordinační MAS (žadatel):
28. 7. 2012, Den MAS – Partnerství Moštěnka v Dřevohosticích
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
12. 8. 2012, Tradiční místní pouť sv. Vavřince v Nové Hradečné
Spolupracující MAS: MAS – Partnerství Moštěnka,
MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, o.p.s. 15. 9. 2012, Den MAS Moravská cesta v Hanáckém skanzenu v Příkazích
Výstupy projektu budou:
Bc. Vendula Pírková, asistentka projektů spolupráce
– dřevěné prodejní stánky

Smažené bramborové lupínky SANAL
SANAL, s.r.o., Plumlov
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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 zviditelněním?

Pekařské a cukrářské výrobky
Agrodružstvo Roštění, družstvo, Roštění

Plumlovský chléb – různé druhy
SANAL, s.r.o., Plumlov

Jablka
Hospodářské družstvo Určice – družstvo, Určice

Byly stanoveny termíny plánované 5. výzvy k předkládání
žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Výzva bude vyhlášena 6. 8. – 20. 8. 2012.
Žádosti budou přijímány v pracovní dny
v termínu od 21. 8. do 27. 8. 2012 (od 9
do 15 hodin).
Certifikace výrobků bude probíhat ve
čtvrtek 6. 9. 2012, od 10 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Července.
Slavnostní předávání certifikátů se
uskuteční u příležitosti: Dne MAS Moravská cesta ve skanzenu v Příkazech v sobotu 15. 9. 2012.

Briketa ze slámy – biopalivo
Josef Dušek, Dlouhá Loučka

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

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:
Bc. Vendula Pírková
Tel.: 724 957 052
moravska-cesta@centrum.cz

Ručně kované kovářské výrobky
Libor Frantík, Troubelice

Sýry ze Střemeníčka
Lenka Voštová – Hospodářství ve dvoře, Střemeníčko

Med – Včelařství Zapletal
Ing. Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou
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Seminář na téma Novela zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, účinná od 1. 4. 2012
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. uspořádala dne denní seminář k novele zákona č.137/2006. Semináře se zúčastni22. května v zasedací místnosti obecního úřadu v Července celo- lo 18 zástupců zejména veřejné správy, ale i neziskového sektoru.
Školitel Mgr. Bohdan Dvořák (Český a moravský účetní dvůr) všem
přítomným vyčerpávajícím způsobem shrnul veškeré novinky v legislativě a seznámil je se všemi povinnostmi, které pro ně plynou z této
novely zákona. Vzhledem k tomu, že se semináře účastnili zejména
zástupci menších obcí, bylo školení zaměřeno i na zakázky malého
rozsahu. Poslední školící blok vedla manažerka MAS Ing. Miloslava
Hrušková a seznámila účastníky semináře se zadáváním zakázek dle
pravidel PRV, mimo režim zákona, což uvítali všichni kdo již realizují,
nebo plánují realizovat projekt z dotací z Programu rozvoje venkova.
Veškeré školící materiály jsou v kanceláři MAS v Července k dispozici všem, kteří se semináře nemohli zúčastnit, i dalším zájemcům o tuto problematiku.
Ing. Miloslava Hrušková,
manažerka MAS Moravská cesta

Moravský kulturní salon
Moravská cesta letos spolupořádala druhý ročník akce Moravský
kulturní salon, který proběhl 6. a 7. června v Regionálním centru
Olomouc. První ročník se konal loni pod názvem Moravský knižní salon. Letos byla však kulturní akce pojata odlišně. Byla zaměřena
hlavně na kulturu moravského venkova. Motto letošního ročníku
bylo „Po hanácke“ a návštěvníci se mohli těšit například i z hanácké módní přehlídky a ochutnávky vín. Na programu Moravského
kulturního salonu byl také workshop „Jak psát a vydávat obecní
zpravodaje“, pro děti ZŠ byly nachystané Pohádkové hrátky s češtinou, proběhla řada výstav byla zde prezentována značka „HANÁ regionální produkt®“, návštěvníci mohli ochutnat řadu hanáckých
specialit a měli možnost přímo na místě zakoupit některé certifikované výrobky. V neposlední řadě se konalo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje Makovice 2012.
Soutěž měla dvě kategorie – Nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje a Nejlepší příspěvek. Manažerka MAS Moravská cesta Miloslava Hrušková byla součástí pětičlenné poroty, která zpravodaje
i příspěvky hodnotila. Hodnotila se obsahová a grafická úroveň zpravodaje a zapojení občanů do přípravy zpravodaje.První kategorie
o nejlepší obecní zpravodaj se zúčastnilo 45 obcí a své příspěvky zaslalo 22 obcí.
A které obecní zpravodaje a příspěvky nakonec vyhrály?
V kategorii Nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje MAKOVICE 2012 zvítězil Dřevohostický zpravodaj, na druhém místě se

Vítězové soutěže o nejlepší zpravodaj Olomouckého kraje Makovice 2012
umístil Kojetínský zpravodaj a třetí místo obsadil Kralický zpravodaj.
V kategorii Nejlepší příspěvek zvítězil příspěvek – Princ Karel, dárce
varhan kostelu v Hlubočkách ve Zpravodaji Obce Hlubočky, druhý
se umístil článek v Malínských novinách: Historie – vodní tvrz a třetí místo získal článek Svatby a pohřby v minulosti v Týneckých listech. Z obcí na území MAS Moravské cesty se do soutěže přihlásil
Obecní zpravodaj Náklo – Mezice – Lhota nad Moravou a Cholinský list. Porota ocenila všechny přihlášené zpravodaje a práci těch,
kteří je připravují. Věříme, že tento ročník soutěže nebyl zdaleka posledním, a že se v příštím roce přihlásí ještě více obecních zpravodajů.
Bc. Vendula Pírková,
manažerka pro monitoring SPL a MAS

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. vyhlásila
na začátku února 2012 už 5. ročník fotosoutěže, tentokrát na téma
„Krajina naší Hané a zvířata ve volné přírodě“
Fotosoutěže se může zúčastnit každý
amatérský fotograf, který doručí fotografie formátu nejméně o rozměru A4 na adresu: Moravská cesta, o.s., Svatoplukova 16,
784 01 Červenka, a to do 31. 8. 2012. Fotografie je nutné dodat i v elektronické podobě. Fotograf může přihlásit do soutěže
nejvíce 4 fotografie, které pocházejí z území MAS Moravská cesta. Po ukončení příjmu fotografií bude probíhat hodnocení po
regionu MAS Moravská cesta, především
na propagačních akcích. Návštěvníci výstavy mohou hlasovat prostřednictvím formu-

láře a to jak při návštěvě některého z míst
výstavy (bude upřesněno), tak zde bude také možnost hlasovat elektronickou poštou.
Návštěvníci určí pořadí fotografií svými hlasy. Autoři nejlépe hodnocených fotografií
obdrží pamětní diplom, získají finanční odměnu s tím omezením, že jeden autor může dostat jedno finanční ocenění (1. místo
3000 Kč, 2. místo 2000 Kč a 3. místo 1000 Kč.
Přesné znění pravidel naleznete na webových
stránkách www.moravska-cesta.cz v sekci
Fotogalerie/Fotosoutěž.
Zdenek Smékal DiS., asistent MAS
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