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Milí přátelé!
Taky znáte ten nepříjemný pocit, když vám
ztuhne šíje, rozbolí záda z kancelářské židle
a cítíte se uvězněni v kolotoči stále se množících úřednických povinností, které jakoby vás
chtěly spolknout tlamou nějaké obludné příšery? Jakoby chtěly záměrně odvést pozornost od skutečného života a pěkné práce?
My to známe. A někdy je to vážně boj.
Nedat se a stále a s každým novým dnem si
připomínat, že naše práce dává smysl a že je
to i vidět. A nejen na realizovaných projektech, ale také na vašich tvářích. Na tvářích
vás, kteří s námi spolupracujete, komunikujete, kteří se nám při rozhovoru díváte do očí
a pevně nám při pozdravu tisknete ruku.
Vzájemně si tak dáváme najevo, že jsme na
jedné lodi a že ta vratká kocábka se za léta
naší společné práce už krásně proměnila do
podoby pevného a stabilního plavidla.

Od úvahy k rekapitulaci…

čtyř operačních programů a podpořili tak
67 projektů. Bližší informace najdete na dalších stránkách zpravodaje.
Velmi nás těší, že jsme za „zodpovědné
a rychlé“ čerpání finančních prostředků obdrželi další peníze z operačních programů
Zaměstnanost a Životní prostředí, díky kterým jsme mohli podpořit nové projekty žadatelů. A samozřejmě jsme připraveni využít i další prostředky, pokud nám je ministerstva nabídnou.
Naší významnou cílovou skupinou jsou
školy, s nimiž pracujeme velmi intenzivně.
Nad rámec výše zmíněných aktivit pomáháme se zpracováním tzv. šablonových projektů. Školám, jež nás oslovily, poskytujeme Autor fotografií: Marie Vykydalová
tento servis zcela zdarma.
znamu má už 83 výrobců a sedm služeb,
kterých přibývá. To nás těší. Jen letos máme
o tři více. Jsou jimi Penzion Sobáčov, Litovelská kavárna a Wellness Penzion u Grygarů
z Lipníka nad Bečvou. Certifikační komise zasedala v roce 2019 dvakrát. Podruhé se sešla
v listopadu v Penzionu Sobáčov a účastníci si
pochvalovali i zajímavé školení o marketingu
a propagaci.

Ale pojďme se ohlédnout za konkrétní prací, na které jsme se všichni podíleli. Od konce roku 2016 se věnujeme realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
V rámci Místních akčních plánů (MAP)
s názvem Demê furt dopředô a necófnem.
vzdělávání II se pohybujeme po celém úzeZa tu dobu jsme vyhlásili 15 výzev v rámci
mí MAS. Pomáháme školám ve společných
a sdílených aktivitách, jakými jsou exkurze,
školení a další vzdělávací akce. Finišujeme
s vydáním Zábavné prvouky a pokračujeme
ve spolupráci s olomouckým Sdružením D,
které v regionu dělá radost s Příběhy pana
Tydýta a dalšími aktivitami.

A co plánujeme v příštím roce?

Čeká nás zase spousta pěkné práce. Vyhlášení výzvy v rámci Programu rozvoje venkova a v průběhu roku výzva v rámci IROP
na podporu školství. Sledujte naše webové
stránky www.moravska-cesta.cz. Těšíme se
také na pokračování další spolupráce se školami. Věřím, že nápadů na další rozvoj a možností, jak na to, bude hodně.
Milí přátelé. Jsme rádi, že se na nás obracíte s důvěrou a děkujeme Vám za zpětnou
Zábava, dobroty
vazbu, kterou nám dáváte. Pro nás je to
známka toho, že jsme na správném místě.
a jiné značkové věci z Hané
To Vy jste pro nás zdrojem pozitivní energie,
Daří se nám pořádat příjemné a osvědčené
to díky Vám nás práce baví.
akce pro regionální výrobce a obyvatele. Velkou pochvalu sklízíme od našich producentů
Vám všem, milí čtenáři, přejeme krásza Tvarůžkový festival v Olomouci, který se né prožití Vánoc a radostný vstup do nokoná vždy v dubnu. Dobrá zábava nechybí na vého roku. Ať se nám spolu dobře žije
akci Koniny, kterou jsme organizovali ve spo- a pracuje na území MAS Moravská ceslupráci s Hanáckým skanzenem v Příkazech ta, to si ze srdce přeje za celý náš tým.
a Studiem Bez Kliky. A v prosinci se již tradičZa tým
ně těšíme na Adventní slavnost v Bílé Lhotě.
MAS
Moravská
cesta
Když je řeč o značce Haná regionální proJulie Zendulková
dukt, tak té se vede přímo náramně. Na se-

Realizace strategie
Deme furt dopředô a necófnem…
v programovém období 2016 – 2019
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem Demê furt dopředô a necófnem... byla schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dne 1. 11. 2016. První výzvy jsou ze strany MAS Moravská cesta vyhlášeny ještě v roce 2016. Přehled všech výzev a projektů, které byly realizovány v letech 2016 – 2018 jsou zpracovány ve formě map a tabulek a uvedeny dále v textu.
V období 2016 – 2019 vyhlásila MAS Moravská cesta celkem 15 výzev v rámci 4 operačních programů a vybrala 67 projektů k realizaci.

OPERAČNÍ PROGRAM

Počet výzev

Počet projektů

Celková výše dotace

IROP

3

15

35 318 115,33 Kč

OPZ

6

14

19 225 496,18 Kč

PRV

3

35

12 395 393,00 Kč

OP ŽP

3

3

5 992 022,00 Kč

CELKEM

15

67

72 931 027,00 Kč

MAS Moravská cesta průběžně vyhlašuje výzvy ve všech OP. V období 2016 – 2019 získalo celkem 19 obcí z celkového počtu 22 dotaci na realizaci projektu. Žadatelem byly obce, nezisková organizace, církevní organizace, školská zařízení nebo podnikatelé a celková
výše dotace pro tyto žadatele dosáhla prozatím na 72 931 027 Kč.
Následující mapa ukazuje rozložení projektů v území MAS.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková
výše dotace

1. Výzva IROP (2017) – Bezpečnost dopravy, oprava a výstavba cyklostezek

2017

7

16 947 999,97 Kč

2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství v regionu

2017

5

10 202 998,61 Kč

3. Výzva IROP (2019) – Podpora sociálních služeb

2019

3

8 167 116,75 Kč

V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny 3 výzvy: 1. Výzva IROP (2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek – MAS Moravská cesta, 2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství v regionu – MAS Moravská cesta a 3. Výzva IROP (2019) – Podpora sociálních služeb. V těchto výzvách bylo celkem přijato 15 žádostí o dotaci a všechny projekty byly vybrány k podpoře ze strany MAS Moravská cesta.

V rámci výzev IROP byly realizovány projekty celkem ve 12 obcích. Projekty na podporu školství proběhly v 5 obcích (Bílá Lhota, Horka nad Moravou, Litovel, Štěpánov a Skrbeň) a celková výše dotace v této oblasti do území MAS dosáhla 10 202 998,61 Kč. V rámci
podpory školství byly vybaveny a opraveny učebny v základních školách. Projekty na zvýšení bezpečnosti, opravu a výstavbu cyklostezek byly situovány do 7 obcí (Bouzov, Strukov, Červenka, Dubčany, Pňovice, Střeň a Příkazy) a celková výše dotace v tomto opatření dosáhla 16 947 999, 97 Kč. Cílem realizací těchto projektů byla výstavba chodníků a zastávek a také oprava cyklostezky. Ve 3. výzvě na
podporu sociálních služeb budou realizovány celkem 3 projekty. Charita Šternberk a Mobilní hospic pořídí v rámci svých projektů automobily, aby mohli své sociální služby rozšířit a poskytovat na celém území MAS Moravská cesta. Třetím žadatelem je Římskokatolická
farnost Skrbeň, které v rámci svého projektu vybuduje Komunitní centrum.
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková
výše dotace

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora prorodinných opatření

2016

3

2 371 641,25 Kč

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora zaměstnanosti

2016

2

1 977 134,93 Kč

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora sociálních služeb,
aktivit sociálního začleňování a KC

2016

2

3 006 778,75 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019) – Podpora prorodinných opatření

2019

3

2 879 025,00 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019) – Podpora zaměstnanosti

2019

1

4 991 400,00 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019) – Podpora sociálních služeb,
aktivit sociálního začleňování a KC

2019

2

3 999 516,25 Kč

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly vyhlášeny v roce 2016 celkem 3 výzvy: I. Výzva – podpora sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování a komunitních center, I. Výzva – podpora prorodinných opatření, I. Výzva – podpora zaměstnanosti. V rámci
těchto výzev bylo přijato celkem 8 projektů, které byly vybrány k podpoře, ale nakonec jeden žadatel z realizace projektu odstoupil. Následně ŘO OPZ zvýšil alokaci pro MAS, které mají dostatek žadatelů a naplňují SCLLD. Proto mohla MAS Moravská cesta vyhlásit druhé kolo výzev v roce 2019. Celkem bylo přijato 6 žádostí o dotaci a všechny byly vybrány k podpoře.

V rámci prvních výzev OP Zaměstnanost bylo realizováno 7 projektů celkem ve 4 obcích. V rámci dalších výzev v roce 2019 byly podpořeny 3 žádosti o dotaci na realizaci příměstských táborů v obci Náklo – RKC Housátko, TJ VS Litovel – podpora vodáckého tábora a
Charita Šternberk – podpora tábora v rámci MC Rybička. V aktivitě Zaměstnanost byl podpořen projekt podaný ze strany Sdružení
EDUKOL – podpora zaměstnanosti na členských obcích MAS Moravská cesta. V rámci podpory sociálních služeb byly podány 2 návazné projekty – ze strany Charity Šternberk (charitní poradna NEDLUŽÍM a podpora pro rodiny s dětmi JILORO SERDÍČKO) a ze strany Mobilního hospice na podporu a rozšíření hospicové péče na území MAS Moravská cesta.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva

Rok

Počet projektů

Celková výše dotace

1. Výzva

2016

8

450 000,00 Kč

2. Výzva

2018

14

788 735,00 Kč

3. Výzva

2019

13

2 214 023,00 Kč

V rámci Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny celkem 3 výzvy v roce 2016, 2018 a 2019. Žadatelé mohli své žádosti předkládat
do Fiche 1–6. V těchto výzvách bylo přijato celkem 35 žádostí o dotaci a všechny projekty byly ze strany MAS vybrány k podpoře. Většina projektů je realizována v rámci FICHE 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby a FICHE 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb.

Celkem je realizováno 35 projektů PRV ve 13 obcích MAS Moravská cesta, což je více než polovina území MAS (celkem 22 obcí).
Nejvíce projektů je realizováno ve městě Litovel a jeho místních částech (6 projektů) a dále v obci Mladeč (4 projekty). Do roku 2019
byly podpořeny projekty v hodnotě 12 395 393 Kč. Seznam veškerých přijatých a realizovaných projektů naleznete na webových stránkách MAS Moravská cesta: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv1/
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková
výše dotace

1. Výzva – Výsadby dřevin na nelesní půdě – MAS Moravská cesta (2018)

2018

1

1 1645 14,00 Kč

2. Výzva – Realizace ÚSES – MAS Moravská cesta (2019)

2019

1

2 571 201,21 Kč

3. Výzva – Realizace sídelní zeleně – MAS Moravská cesta (2019)

2019

1

2 256 307,00 Kč

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v roce 2018 vyhlášena 1. Výzva – Výsadby dřevin na nelesní půdě – MAS Moravská cesta. Celkem byla přijata jedna žádost o dotaci a tato byla také podpořena ze strany MAS – jednalo se Revitalizaci historické aleje z Litovel na Nové Zámky (část 1 a 2 na k.ú. Litovel). Cílem projektu je navrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný
prvek v podobě aleje doprovázející komunikační spojnici mezi Litovlí a historickým areálem zámku a hospodářského dvora na Nových Zámcích. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na podporu Realizace ÚSES a byla podpořena 1 žádost o dotaci ze strany obce Skrbeň na realizaci lokální biocentra. Dále byla vyhlášena 3. výzva zaměřená na podporu realizace sídelní zeleně – zde byl také jeden
žadatel a to obec Červenka, která v rámci svého projektu bude provádět vegetační úpravy na podporu biodiverzity ve 4 lokalitách
v rámci své obce.

Co nás čeká v roce 2020?
Následující rok plánuje MAS Moravská cesta vyhlásit 4. výzvu IROP – Podpora školství v regionu II. a také výzvu v rámci PRV – aktivity pro spolky, obce a nezemědělské podniky.
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Školy z území MAS Moravská cesta
si požádaly o 19 milionů korun

Nejčastěji využívané šablony v území MAS
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Na personální pozice, další vzdělávání pedagogů či na pomoc dětem ohroženým
školním neúspěchem se orientuje výzva MŠMT Šablony II. Navázala na předchozí
úspěšnou výzvu, ovšem s tím rozdílem, že o dotace si tentokrát mohly požádat
kromě mateřských a základních škol také školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Zájem byl. Školy z území MAS Moravská cesta si požádaly o 19 milionů korun.
„Žadatelé si zajistili finance na personální pozice (školní asistenty, speciální pedagogy,
psychology, sociální pedagogy, chůvy pro MŠ a kariérové poradce), další vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, projektovou výuku nebo zájmové kluby,“ vyjmenovala projektová manažerka MAS Moravská cesta Barbora Koutná.
V rámci „šablonových výzev“ nabízí MAS bezplatnou metodickou pomoc
a konzultace, a to jak při zpracování žádosti o podporu, tak také v průběhu samotné realizace projektů. „Jsme rádi, že školy tuto možnost využívají a obrací se na
nás opakovaně,“ těší předsedkyni MAS Julii Zendulkovou, která má za to, že šablonové
projekty mají pro rozvoj výuky na školách velký smysl, přinášejí jim nejen nové aktivity, ale
také personální podporu. „Bezplatně se školám budeme věnovat i v rámci připravované výzvy Šablony III, kterou by mělo MŠMT vyhlásit na jaře 2020,“ dodala.

Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
Klub v ŠD
Klub v ZŠ
Využité
ICT

Vzdělávání PP

Projektový den

Personální podpora

Školy v centru pozornosti Místního akčního plánu vzdělávání
Název projektu: Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Na vzdělávání a sdílení zkušeností se na území
MAS Moravská cesta zaměřuje Místní akční plán vzdělávání (MAP).
Jaký byl rok 2019 a co se chystá na ten příští?
„Bylo třeba aktualizovat povinnou dokumentaci MAP a zaměřit se
na realizaci tzv. implementačních aktivit,“ uvedla manažerka projektu Barbora Koutná s vysvětlením, že jde o zrealizované náměty,
které si školy v území samy navrhly a ve spolupráci s pracovními
skupinami přivedly „k životu“. Jednou z nich byly například putovní čtenářské a matematické/logické krabice. „Tato aktivita vzešla
z potřeb pedagogů a těší se velké oblibě,“ řekla.
Během prázdninových měsíců se navíc uskutečnily akce zaměřené
na rodiče a děti, na školách rovněž pokračovaly programy olomouckého Sdružení D, které provozuje Dramacentrum. „Spolupracujeme s nimi dlouhodobě a rádi. Dramacentrum se orientuje na interaktivní pro-

žitkové programy, eliminuje rušivé faktory školského prostředí, díky
čemuž jsou jejich programy efektivní,“ vysvětlila manažerka, které se
líbí, že organizace sestavuje programy pro školy skutečně „na míru“.
Zatímco na konci školního roku 2018/2019 finišovaly programy
z roku 2018, na konci září přišla nová „ochutnávka“ těch, které
přijdou na řadu od ledna 2020. Na podzim se konala také tradiční
exkurze po školách. Kus práce odvedli autoři, ilustrátorka a spoluautoři publikace Zábavná prvouka z Moravské cesty, jejíž uvedení
se chystá na březen 2020. „Rok 2020 bude přímo přelomový. Projekt se totiž přehoupne přesně do poloviny realizace. Těšíme se, co
nového přinese,“ dodala Barbora Koutná.
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Čtenářská gramotnost je nezbytná pro to,
abychom porozuměli psanému textu, uměli ho používat a přemýšlet o něm. Stejně tak
matematická gramotnost nám dává schopnost porozumět číslům. Obě potřebujeme
už od dětství a jsou základem veškerého učení. Ne každému dítěti jde ale čtení a počítání „samo od sebe“. Pak je třeba najít jinou
cestu.
Právě na čtenářskou a matematickou gramotnost se zaměřují i pracovní skupiny v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP)
vzdělávání. Počátkem roku 2019 se podílela na vzniku čtenářských a matematických/
logických krabic do škol. O co jde?

„Krabice mají umožnit pedagogům a žákům jednotlivých škol vyzkoušet práci s pomůckami, které podporují rozvoj čtenářství
nebo logického myšlení. Protože jsou nákladnější a každá škola si je nemůže zakoupit, mohou si je mezi sebou půjčovat po
předchozí rezervaci,“ vysvětlila předsedkyně MAS Moravská cesta Julie Zendulková.
Putovních krabic, které mají dětem pomoci se správným čtením, je celkem pět.
„Dvě jsou určeny pro první stupeň základní
školy a tři pro druhý,“ vysvětlila Julie Zendulková s tím, že krabice obsahují knížky nejrůznějších žánrů, vhodné vždy pro určitý
věk, také logické hry či metodiky, jak pomůcky používat. Matematické/logické krabice jsou tři. Zahrnují logické hry, pomůcky
pro výuku obsahu a objemu těles a pro výuku zlomků. Také jejich součástí jsou metodiky pro správné využívání.
Aktivitu připravili členové pracovních skupin, které tvoří pedagogové. Poprvé ji představili na Základní škole v Horce nad Moravou. „U čtenářských pomůcek například ukázali, jak pomoci dětem vybrat správnou knihu
nebo jak pracovat s knihou, která napoprvé
čtenáře neosloví,“ uvedla Julie Zendulková

a dodala, že horecká škola nabízí ostatním
školám otevřené hodiny zaměřené na čtenářství s náslechem a následným rozborem.
Krabice se dostaly do oběhu v březnu
2019. „Od té doby je školy aktivně využívají
a podle reakcí učitelů i žáků jsou skvělou pomůckou,“ těší Julii Zendulkovou, která dodala, že v rámci projektu připravuje MAS ve
spolupráci s ostatními pracovními skupinami
podobně zaměřenou aktivitu, s níž mohou
školy počítat příští rok.

Zábavná prvouka pro děti z území MAS Moravská cesta se chystá na březen
Zejména historické zajímavosti, příběhy míst, pověsti a perličky z kronik najdou děti v zábavné prvouce, kterou pro školy na Litovelsku chystá Místní akční skupina (MAS) Moravská
cesta. Vyjít by měla v březnu 2020.
Kapitoly o jednotlivých obcích se dělí na několik odstavců. Vysvětlují vždy název vesnice, zabývají se krátce historií, zajímavostmi
o tom, jak lidé žili, památkami, pomístními názvy, také osobnostmi
nebo studánkami. Texty doplňuje výtvarnice leckdy vtipnými obrázky, na kterých dominuje maskot knížky Kohout Viktor.
Autorkou prvouky je publicistka Marie Šuláková, ilustrace jsou
dílem Dagmar Klimešové. Obě ženy už na podobné knížce pro školy spolupracovaly. Před několika lety daly dohromady prvouku pro
území MAS Poodří.

Se sběrem podkladů pomohla Marii Šulákové řada pozoruhodných lidí zejména z regionu. Kromě starostů či učitelů a dětí se přidali i nadšenci pro místní historii v jednotlivých obcích. „Velmi mně
pomohl historik Ján Kadlec nebo rozhlasový reportér a publicista
Miroslav Kobza, který už léta region mapuje a vypráví o jeho zajímavostech v pořadu Českého rozhlasu Olomouc Od Pradědu na
Hanou,“ řekla Marie Šuláková s tím, že cenné informace jí poskytl v poslední době například také Vilém Švec z Olomouce nebo Jiří Ženožička z Bouzova, který vydal o takřka všech místních částech samostatné knížky. „Těch spoluautorů je mnoho a já si všech
nesmírně vážím a ráda je uvedu v tiráži do kolektivu autorů. Mrzí
mě jen, že do prvouky se nám toho nevejde o každé obci víc,“
uvedla Šuláková s vysvětlením, že knížka má mít jen něco málo
přes 100 stran a počet obcí na území je 22, ovšem i s místními
částmi je jich celkem 62. „Nezapomínáme ani na osady, kterých je
také dost,“ dodala autorka.
Že se do knížky víc nevejde, ale podle zadavatelů z MAS Moravská cesta vůbec nevadí. „Děti, učitelé, ale i dospělí si mohou podle
naší prvouky další informace doplnit. Budou-li mít zájem, mohou
oslovit místní kronikáře či jiné zájemce o historii ve své obci a pozvat je na besedu. Takto bude možné na náš projekt krásně navázat,“ řekla předsedkyně MAS Moravská cesta Julie Zendulková,
která doufá, že prvouku budou číst nejen děti, ale i dospělí.
Vydání publikace se chystá na březen, tedy na měsíc, kdy mají svátek knihy. „Využijeme toho období a u příležitosti křtu prvouky vymyslíme i pěknou akci pro děti, kterým je prvouka především určena. O podrobnostech budeme včas informovat,“ dodala Julie Zendulková.
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Školy v centru pozornosti Místního akčního plánu vzdělávání

Nové pomůcky pomohou dětem rozvíjet
čtenářskou a matematickou gramotnost

