
Moravská brána
do Evropy: Projekty
spolupráce schváleny!

MMR vyhlásilo program POV 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy venkova

2010. Uzávěrka k předkládání projektů je již 1. února 2010. Cílem programu je
formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá
participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce
v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro
každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Více informací na http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/

/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2010/Podpora-obnovy-venkova

MAS Moravská cesta opět
vybere projekty za 10 milionů

Moravskou
cestou

Bílá Lhota • Bouzov • Červenka • Dubčany • Haňovice • Horka nad Moravou • Cholina • Křelov-Břuchotín • Litovel • Luká • Měrotín • Mladeč • Náklo • Pňovice • Příkazy • Skrbeň • Slavětín • Střeň • Žerotín

Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader Místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
          

  „Hanáci se rozkévale…včel ovidite“

Zima 2009

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou 3. číslo zpravodaje míst-

ní akční skupiny (MAS) Moravská cesta (Litovelsko-
-Pomoraví), o.s. Toto občanské sdružení, jak již Vám
bylo sděleno v minulých číslech, bylo založeno v září
roku 2006 z iniciativy Mikroregionu Litovelsko. Jak na-
povídá sám název MAS Moravská cesta (Litovelsko-
Pomoraví), je patrné, kde MAS působí. Táhne se stře-
dem Moravy, od Bouzova podél Litovle až po Křelov.
V současnosti se skládá z 18 obcí, města Litovle a má
40 členů, kteří zastupují obce, neziskové organizace
a podnikatele. Hlavním cílem, ale ne jediným, je zís-
kávat prostřednictvím programu LEADER finance pro
obce, neziskové organizace a podnikatele (u podnika-
telů především v zemědělství a turistickém ruchu).

Zpočátku nebyl o MAS velký zájem a nebylo
zřejmé, zda vůbec přežije. Díky obětavé práci něko-
lika pracovníků však byly včas zpracovány všechny
dokumenty potřebné pro podání žádosti na Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) tak, aby mohla
MAS Moravská cesta čerpat finance z LEADERu.
Tím se pro region Litovelska a Pomoraví zajistilo do
roku 2013 cca 40 milionů korun.

Prozatím bylo prostřednictvím MAS získáno a roz-
děleno přibližně 13 milionů korun a to na 21 projektů
v 16 obcích. Jedná se především o projekty zaměřené

na občanské vybavení (kulturní centra, sportoviště, ško-
ly...) a obnovu a rozvoj vesnic (parkoviště, místní komu-
nikace, parky...). Také byli podpořeni drobní zemědělci.

V tomto zpravodaji vás chceme informovat o dal-
ší výzvě a možnosti žádat o dotaci na výstavbu, opra-
vy a vybavení. V roce 2010 bude prostřednictvím
MAS rozděleno dalších cca 10 milionů korun.

MAS Moravská cesta v roce 2007 také navázala
spolupráci s MAS Moravský kras a MAS Regionu Po-
odří. Tito partneři společně uzavřeli smlouvu o partner-
ství a podali již tři žádosti na projekty zaměřené na vy-
tvoření nových muzeí, mapování technických památek
a zlepšení zázemí pro spolkové aktivity. Díky této spo-
lupráci získá region Moravské cesty další 3 mil. korun.

Obracím se na spolky, sdružení a neziskové or-
ganizace, aby zvážili možnost podání žádosti ze 4.
výzvy MAS Moravská cesta. Především se obracím
na mladé zemědělce a podnikatele v cestovním ru-
chu, aby využili možnosti rozšířit či zvelebit své pro-
vozy. Více informací získáte v článku 4. výzva MAS
Moravská cesta se blíží, na webových stránkách
www.moravska-cesta.cz nebo v kanceláři MAS.

Přeji Vám klidné prožití konce roku 2009 a mno-
ho zdraví a úspěchů při podání žádostí o dotaci pro-
střednictvím MAS Moravská cesta v roce 2010.

Arnošt Vogel, předseda MAS Moravská cesta

MAS Moravská cesta podpořila v roce 2009 zejména projekty Strategického
plánu Leader z evropského Programu rozvoje venkova (PRV), ale velmi popu-
lární byl i grantový program „Živé akce na Moravské cestě“, který získal čás-
tečnou podporu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje (na snímku
jsou zaznamenány Kluzovské hody).

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 10. lis-
topadu 2009 schválil 17 žádostí o dotaci v rámci 7. ko-
la příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatře-
ní IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši
podpory 62.792.918 Kč. Mezi schválenými akcemi
jsou i dva projekty, ve kterých jsme zapojeni jednou ja-
ko koordinační a jednou jako partnerská MAS.

Partnerství „Moravská brána do Evropy“ (MBE)
sdružuje tři místní akční skupiny z Moravy – MAS
Moravská cesta, MAS Moravský kras a MAS Re-
gionu Poodří (která mj. koordinuje regionální znač-
ku „Moravské Kravařsko“). Hlavním záměrem pro-
jektu spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS ze tří
moravských krajů. Tato spolupráce byla formálně
stvrzena v listopadu 2007 a postupně se rozvíjí
v koordinaci nejrůznějších aktivit. Všechny tři MAS
rovněž budou spolupracovat v rámci projektu „Olo-
moucké vysoké školství partnerem moravského
venkova“ (OP VpK 2.4 Partnerství a sítě).

V letošním roce předložily tři partnerské místní
akční skupiny z Moravy – MAS Regionu Poodří,
MAS Moravský kras a MAS Moravská cesta v rám-
ci 7. kola výzvy Programu rozvoje venkova, v opa-
tření IV.2.1. a) Realizace projektů národní spolu-
práce 2 společné projekty.

Pokračování na straně 5



Moravská cesta v pavilonu venkova na Zemi živitelce

Valné shromáždění MAS Moravská cesta zvolilo nové vedeníMoravská cesta vyhlašuje již 4. výzvu pro žadatele z regionu
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 roz-
voje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Rea-
lizace místní rozvojové strategie 4. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

Termín vyhlášení výzvy: 25. listopadu 2009
Termín příjmu žádostí: Od 11. do 15. ledna 2010 do 13 hodin v termínech

uvedených v administraci výzvy.
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají

místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území 19-ti obcí: Bílá Lho-
ta, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-
Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavě-
tín, Střeň a Žerotín.

Pro 4. výzvu MAS Moravská cesta je určeno 60% z alokace roku 2010, tj.
cca 5.800.000 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve 4. výzvě své projekty v rám-
ci všech fichí 1, 2, 3 a 4:
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Fiche 1:
Kvalitnější život v našich obcích
Hlavní opatření PRV: 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření 1:
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření 2:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Oprávnění žadatelé: Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace, z.s.p.o.
jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, církve a jejich organizace
Způsobilé výdaje pro projekty: Minimálně 100.000 Kč Maximálně 2.000.000 Kč
(v případě III.2.1.1. c) 1.500.000 Kč a v případě  III.2.1.2. c) 1.000.000 Kč)
Výše dotace: Veřejné a neziskové projekty nezakládající veřejnou podporu:
maximálně 90% způsobilých výdajů

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
Oprávnění žadatelé (příjemci dotace): Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové or-
ganizace, z.s.p.o. jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, církve a jejich organizace
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč (v případě III.2.1.2. c) 1.000.000 Kč)
Výše dotace:
Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90 %

Fiche 3:
Kvalitnější život v našich obcích
Hlavní opatření PRV: 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Vedlejší opatření 1:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vedlejší opatření 2:
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, Nezemědělské podnikatelské
subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou his-
torii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace:
Projekty zakládající veřejnou podporu: Maximální výše dotace činí
Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Fiche 4:
Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Hlavní opatření PRV: 
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, záměr a, b)
Vedlejší opatření:
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr a)
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, který je
vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Max. výše dotace je 50 %. 60 % způsobilých výdajů na inves-
tice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způ-
sobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodně-
ných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými ze-
mědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 40 % způsobilých
výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech. (Další podrobnosti ve fichi, část 20.)

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žá-

dostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi.

Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání pro-
gramového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástup-
ců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.

Administrace výzvy:
Termín předkládání žádostí:

MAS Moravská cesta zvolila dle stanov občanského sdružení na říjnovém val-
ném shromáždění (21. 10. 2009) nové orgány. Potěšitelným zjištěním byla ocho-
ta členů více se zapojit do činnosti MAS. Na valném shromáždění byl zvolen vý-
bor partnerství v tomto složení:

Předseda výboru Arnošt Vogel Haňovští o.s.
Místopředseda Tomáš Spurný starosta obce Skrbeň
Členové výboru Hana Slánská, Ing. ZD Haňovice

Petr Hajduček, Ing. Uniplant, s.r.o.
David Křižan Kirri o.s., Pňovice
Zdenka Frištenská, Mgr. Muzejní společnost Litovelska
Vladimír Kulatý starost obce Měrotín
Jiří Spurný starosta obce Křelov-Břuchotín

Dále byli zvoleni valným shromážděním členové kontrolní komise, jejíž
předsedkyní je starostka obce Bílá Lhota Alena Sedlářová. Výbor partnerství
následně zvolil předsedu a místopředsedu MAS, jmenoval členy programové-
ho výboru pro dohled nad realizací Strategického plánu Leader (= výbor part-
nerství) a jmenoval členy výběrové komise, z nichž se budou vždy pro každou
výzvu losovat hodnotitelé projektů.

Na valném shromáždění byli přítomni informováni o projektech spoluprá-
ce, které byly podány s partnery MAS Regionu Poodří a MAS Moravský kras.
Jeden projekt si klade za cíl zmapovat technické památky na území tří MAS,

Tradiční přehlídka venkovských regionů se letos
uskutečnila na již 36. ročníku národní výstavy Země
živitelka 2009 v Českých Budějovicích ve dnech od
27. srpna do 1. září v „pavilonu venkova“ R1. Roz-
voj venkova tak získal oproti minulým ročníkům
větší výstavní prostor. Své aktivity zde společně pre-
zentovali Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní
síť místních akčních skupin, Agrární komora ČR, Ná-
rodní observatoř venkova, Celostátní síť pro venkov
pod garancí ministerstva zemědělství a také 44
místních akčních skupin z celé země.

Ve čtvrtek veletrh zahájil prezident Václav Klaus,
který v doprovodu ministra zemědělství navštívil ta-
ké venkovský pavilon. Dlouhý čas zde strávil i mini-
str pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V pátek se uskutečnil za přítomnosti ministra
zemědělství Jakuba Šebesty v pavilonu R1 a přileh-
lé Pivovarské zahradě Večer venkova.

V sobotu zase zahájil Národní dožínky 2009 pre-
miér Jan Fischer.

Letošního ročníku mezinárodního agrosalonu Ze-
mě živitelka se účastní více než 600 vystavovatelů a

obchodníků včetně 23 zahranič-
ních firem ze 17 zemí světa.

Místní akční skupina Morav-
ská cesta se prezentovala se svými partnery MAS
Regionu Poodří a MAS Moravský kras, o.s. na spo-
lečném stánku. Předpokládáme, že rovněž v roce
2010 se této výstavy zúčastníme. Země živitelka se
uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 2010 a budeme
moci prezentovat výsledky své roční práce, zejména
v rámci realizace Strategického plánu Leader „Ha-
náci se rozkévale… ovčel ovidite“. TSu

Na stánku Moravské brány do Evropy bylo pořád živo. Zastavil se zde i premiér Jan Fischer.

Novým předsedou MAS Moravská cesta byl zvolen Arnošt Vogel z Haňovic
(na snímku uprostřed)

další podporuje vytvoření tří nových muzejních expozic (oba již získaly podpo-
ru Z Programu rozvoje venkova), a cílem třetího projektu je pořídit zázemí vy-
užitelné při společenských a kulturních akcích.

Číslo
fiche

Název
fiche

Hlavní opa-
tření PRV

Alokace
pro 4. výzvu

F1 Kvalitnější život
v našich obcích

III.2.1.1. 20 % z 60 % alokace roku 2010,
cca 1.160.000 Kč

F2 Na venkově se bude žít
lépe

III.2.1.2. 40 % z 60 % alokace roku 2010,
cca 2.320.000 Kč

F3 Od Bouzova vítr věje…
v Pomoraví se něco děje

III.1.3. 20 % z 60 % alokace roku 2010,
cca 1.160.000 Kč

F4 Cesta k oživení
Litovelska a Pomoraví

I.1.1.1. 20 % z 60 % alokace roku 2010,
cca 1.160.000 Kč

V případě, že nebude alokace pro určitou fichi vyčerpána, bude převedena na
základě pravidel pro hodnocení a výběr projektů do fichí, kde je převis žadatelů,
v této výzvě přednostně do fiche 2. Alokace 4. výzvy může být posílena o další pro-
středky roku 2010, a to tak, aby byly uspokojeny projekty „na čáře“ v jednotlivých
fichích, kterým by se musela krátit dotace; a pro 5. výzvu zůstalo alespoň přibližně
30% alokace roku 2010.

Podrobný obsah fichí je vyvěšen na webových stránkách www.moravska-cesta.cz
a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin.

Stručná anotace fichí:

Úterý 2. února 2010 Červenka Seminář a školení pro členy výběrové komise
Úterý 2. února 2010 Červenka Jednání programového výboru: mj. losová-

ní hodnotitelů
Úterý 9. února, 8.00 Červenka Veřejné slyšení žadatelů ve 4. výzvě
Úterý 9. února, 11.00 Červenka Jednání výběrové komise
Středa 10. února Červenka Schvalování výběru projektů programovým

výborem

Pondělí 11. ledna 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Úterý 12. ledna 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Středa 13. ledna 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Čtvrtek 14. ledna 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Pátek 15. ledna 2010 Červenka 8.00 – 13.00

V případě, že bude projekt odevzdán po tomto závěrečném termínu, bude
automaticky vyřazen. Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů do-
mluvit telefonicky předem.

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webových
stránkách. Klíčovými termíny jsou:

Julie Zendulková, manažerka MAS Moravská cesta

MAS Moravská cesta má dva tuzemské partnery, se kterými uspěla s již dvěma projekty národní spoluprá-
ce a jeden se právě hodnotí. V současné době hledá také partnery pro mezinárodní spolupráci na Slovensku.
Protože Olomoucký kraj nesousedí se Slovenskem, nelze využít Operační program Přeshraniční spolupráce Čes-
ko-Slovensko, ale projekty Leader IV.2.1. Poradce MAS Tomáš Šulák se zúčastnil v říjnu jednání slovenských MAS
v Banské Bystrici. Na středním Slovensku již mají své partnery MAS Regionu Poodří – Podpolanie, a MAS – Part-
nerství Moštěnka – MAS Malohont. Oba tyto regiony uspěly v první vlně slovenského Leaderu. Pro Moravskou
cestu se nyní rýsuje nový partner, kterým by mohl být Banskobystrický geomontánny park (BBGMP) – venkov-
ský region na severovýchodě od Banské Bystrice, který se připravuje do druhé vlny slovenského Leaderu. TSu

MAS rozhazuje sítě partnerství na Slovensku

Konference v Banské Bystrici a možný partner



Tři projekty v doplňkové třetí výzvě Moravská brána do Evropy: Projekty spolupráce schváleny!
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Přehled podpořených
projektů – 1 .výzva
• „ROZŠÍŘENÍ OBECNÍHO MOBILIÁŘE

– VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ“
Žadatel: obec Dubčany
Rozpočet: 280.400,– Kč

• „KŘELOV – VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ“
Žadatel: Obec Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 1.999.822,– Kč

• „STAVEBNÍ OBNOVA KULTURNÍHO DOMU
V OBCI HAŇOVICE“
Žadatel: Obec Haňovice
Rozpočet: 1.208.000,– Kč

• „V ČERVENCE PODPORUJEME MLÁDEŽ
A ROZVÍJÍME SPOLKOVÝ ŽIVOT“
Žadatel: Obec Červenka
Rozpočet: 491.323,– Kč

• „ZELENÉ SPORTOVIŠTĚ PRO BÍLOU LHOTU“
Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 707.592,– Kč

• „REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
A VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLAVĚTÍN“
Žadatel: Obec Slavětín
Rozpočet: 367.000,– Kč

• „DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V PODHRADÍ BOUZOVA“
Žadatel: Obec Bouzov
Rozpočet: 805.613,– Kč

• „CHLADÍRNA PRO SKLADOVÁNÍ OVOCE
A ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ“
Žadatel: Ing. Petr Hajduček – soukromý země-
dělec, Skrbeň
Rozpočet: 817.500,– Kč

U všech těchto projektů byla podána žádost o propla-
cení, u některých proběhla fyzická kontrola na místě.

2. výzva
• „INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ

OBCE HORKA NAD MORAVOU“
Žadatel: obec Horka nad Moravou
Rozpočet: 187.038,– Kč

• „OBNOVA A ROZVOJ OBCE LUKÁ“
Žadatel: obec Luká
Rozpočet: 1.045.135,– Kč

• Projekt č. 3 – „KRŮČEK PO KRŮČKU
KE KRÁSNĚJŠÍ ČERVENCE“
Žadatel: Obec Červenka
Rozpočet: 1.369.843,– Kč

• Projekt č. 4 – „REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V KADEŘÍNĚ, BLAŽKOVĚ A JEŘMANI“
Žadatel: Obec Bouzov
Rozpočet: 966.799,– Kč

• „ZELENĚJŠÍ BÍLÁ LHOTA“
Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 301.000,– Kč

• „PĚŠKE DĚDINÓ PO CHODNIKO“
Žadatel: Obec Měrotín
Rozpočet: 1.116.984,– Kč

• „ZAČÍNÁM PODNIKAT A EFEKTIVNĚ
VYUŽÍVÁM BIOMASY“
Žadatel: Pavlína Přecechtělová – fyzická osoba
podnikající v zemědělství
Luká-Březina
Rozpočet: 372.240,– Kč

• „NÁKUP TECHNIKY NA ZPRACOVÁNÍ
BIOMASY“
Žadatel: Ladislav Kubálek – fyzická osoba pod-
nikající v zemědělství
Rozpočet: 388.975,– Kč

MAS Moravská cesta vyhlásila v roce 2009 dvě výzvy, v první jarní výzvě vybrala 9 projektů, v letní
v pořadí již 3. výzvě pak další tři projekty.

Žadatel a název projektu Způsobilé
výdaje

Požadovaná
dotace

Přiznaná
dotace

Obec Mladeč: Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč 1.973.615 1.776.253 1.716.253
Obec Příkazy: Oprava vozovky v Příkazích 1.515.860 1.364.274 1.314.274
Obec Křelov-Břuchotín: V Křelově nově a bezpečně po chodníku 634.456 571.010 510.051
Alokace pro 3. Výzvu (cca 40% Alokace 2009 + převis DPH z V2) 3.530.578 –
Převis poptávky ve 3. Výzvě: 1.529.931 –
Další projekty
Obec Žerotín: Zlepšení technické infrastrastruktury a obnova
zeleně v obci Žerotín 353.956 318.560 0
Obec Pňovice: Oprava místní komunikace u hřiště 275.571 248.013 0
Obec Bouzov: Úprava veřejného prostranství Bouzov 469.158 422.242 0
Obec Dubčany: Dubčany v lepším světle
– Rekonstrukce veřejného osvětlení 345.803 311.222 0
Celkem schválené žádosti: – – 3.530.578

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY
– NOVÉ VENKOVSKÉ EXPOZICE A MUZEA“

Zapojení partnerů:
• Muzeum historie a tradic Bouzovska – Bouzov

(MAS Moravská cesta)
• Muzeum historie zámku Bartošovice – Bartošovice

(MAS Regionu Poodří)
• Muzeum řemesel – Senetářov

(MAS Moravský kras)

Hlavním předmětem projektu spolupráce je vy-
tvoření inovativního produktu – obnova tří stávají-
cích objektů pro nové venkovské expozice a muzea,
jejich místní propagaci formou infocedulí, návaz ných
pěších tras a meziregionální vzájemnou propagaci
v partnerských regionech.

Náklady projektu „Moravská brána do Evropy –
nové venkovské expozice a muzea“:
Celkové náklady projektu 4.919.000 Kč (100,0 %)
Muzeum Bouzovska 1.994.000 Kč   (40,5 %)
Muzeum Bartošovice 1.460.000 Kč   (29,7 %)
Muzeum Senetářov 1.465.000 Kč   (29,8 %)

Funkci koordinační MAS, tz. garantem projektu
je MAS Moravská cesta (Litovelské Pomoraví, o.s.).

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY –
MAPOVÁNÍ A STUDIE OBNOVY TECHNICKO-
HISTORICKÝCH PAMÁTEK NA VENKOVĚ“
Hlavním předmětem projektu spolupráce je zma-

pování všech zachovaných i zaniklých technicko-his-
torických památek na území všech tří místních akč-
ních skupin, vypracování studií obnovy a využití těch
nejzajímavějších památek, s návaznosti na oživení
cestovního ruchu a tím zajištěni vyšší atraktivity ven-
kovských oblastí a kvality života. Součástí projektu

budou vzdělávací akce k podpoře využití památek
v cestovním ruchu a stejně jako v předchozím pro-
jektu dojde na meziregionální vzájemnou propaga-
ci v partnerských regionech.

Zmapování a studie obnovy respektive využiti tě-
chto památek (místní produkce, původní řemesla, his-
torické expozice, atd.) přispěje k rozvoji cestovního ru-
chu a ke zvýšení kvality života na venkově. Důležitým
předpokladem obnovy technických památek a jejich
následného využití, je kromě zmapování především je-
jich publicita a propagace, což společně se vzdělává-
ním aktérů venkova, bude výrazný krok k tomu, jak ty-
to památky oživit a využít k rozvoji cestovního ruchu.
Cestovní ruch přináší prospěch širokému okruhu hos-
podářských odvětví. V této situaci představuje rychle
se rozvíjející cestovní ruch zdání možné prosperity.
Mohl by tak společně se vzrůstajícím zájmem o tech-
nicko-historické dědictví poskytnout mnoha venkov-
ským a odlehlým oblastem v Evropě potřebnou pomoc.

Náklady projektu „Moravská brána do Evropy –
mapování a studie obnovy technicko-historických pa-
mátek na venkově“:
Celkové náklady projektu 3.242.000 Kč (100,0 %)
MAS Regionu Poodří 1.206.000 Kč   (37,2 %)
MAS Moravská cesta 918.000 Kč   (28,3 %)
MAS Moravský kras 1.118.000 Kč   (34,5 %)

Funkci koordinační MAS, tzn. garantem projek-
tu je MAS Regionu Poodří, o.s.

VE HŘE JE TŘETÍ PROJEKT „MORAVSKÁ BRÁNA
DO EVROPY – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO ČINNOST
SPOLKŮ A PROPAGACI MAS NA VENKOVĚ

Od 6. do 26. října 2009 se uskutečnil v rámci
8. kola PRV příjem žádostí v opatření IV.2.1 Reali-

zace projektů spolupráce na CP SZIF v Praze. Part-
nerství tří moravských MAS – „MBE“ předložilo do
tohoto kola žádost s názvem „Moravská brána do
Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propa-
gaci MAS na venkově“.

Předmětem tohoto projektu spolupráce je vy-
tvoření technického zázemí pro společenskou, kul-
turní, sportovní a spolkovou činnost a propagace
všech tří partnerských MAS. Cílem je podpořit spol-
kový život v regionech v návaznosti na oživení ces-
tovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity ven-
kovských oblastí a kvality života.

Garantem projektu je MAS Moravský kras, o.s.
se sídlem ve Sloupě.

Partnerství Moravská brána do Evropy (MBE) je
v tuzemsku originálním spojenectvím tří místních akč-
ních skupin, které předložily tři projekty spolupráce
s rotací koordinační MAS. Ve třech projektech se vy-
střídají tři koordinační MAS a další dvě MAS budou
partnery. Partnerství MBE se přitom prezentovalo spo-
lečně na Zemi živitelce, Leaderfestu i Národní konfe-
renci Venkov 2009 a využívá společnou propagaci.

Tomáš Šulák, koordinátor partnerství MBE

Muzeum Senetářov

Představa Muzea historie a tradic Bouzovska

Zámek Bartošovice

VÝZVA ke spolupráci
při mapování památek

V rámci projektu „MBE – mapování a studie
obnovy technicko-historických památek na venko-
vě“ se obracíme na obyvatele území MAS Morav-
ská cesta (Litovelsko-Pomoraví) a další nadšence
o pomoc a spolupráci při hledání existujících i za-
niklých památek v celém spektru, které stojí za zve-
řejnění, a o kterých by měla vědět další generace.

Jednání partnerů MBE o naplnění projektů spolupráce na konci listopadu
v Haňovicích

„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ V OBCI MLADEČ“
Žadatel: obec Mladeč
Rozpočet: 2.696.938,– Kč

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce veřejné-
ho prostranství uprostřed klidné obytné zóny (ko-
munikace, chodník, parkovací místa, veřejné zele-
né plochy). Hlavním účelem projektu je zvýšení
bezpečnosti respektive plynulosti pěšího i silniční-
ho provozu a zlepšení vzhledu této klidové obytné
části obce Mladeč. Projekt je součástí komplexích
opatření, které řeší úpravu a rekonstrukci všech ve-
řejných míst v intravilánu obce Mladeč. V dalších
letech bude tedy probíhat rekonstrukce navazují-
cích úseků místních komunikací (chodníky, přecho-
dy pro chodce, bezbariérové ostrůvky, veřejná ze-
leň, mobiliář, atd.), aby do konce roku 2013 byla
všechna veřejná prostranství obce Mladeč v kvalit-
ním, odpovídajícím a funkčním stavu.

Předpokládané ukončení realizace projektu:
listopad 2010

„OPRAVA VOZOVKY V PŘÍKAZÍCH“
Žadatel: Obec Příkazy
Rozpočet: 1.803.684,– Kč

V rámci projektu bude provedeno vydláždění ko-
munikace v části „Městečko“ způsobem shodným
s dlážděním na návsi i přilehlých ulic – tzn. vozovka
vydlážděná žulovou kostkou stejných rozměrů jako na
návsi v diagonálním kladení s lomem ve střední části
vozovky, dvojitým lemem a přídlažbou z lomového ka-
mene, s vrcholem nivelity ve střední části vozovky.

Předpokládané ukončení realizace projektu:
listopad 2010

„V KŘELOVĚ NOVĚ A BEZPEČNĚ
PO CHODNÍKU“
Žadatel: obec Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 747.783,– Kč

Projekt řeší vybudování dlážděného chodníku
o délce 145 m a jeho ozelenění u komunikace v ob-
ci Křelov, Večeřova ulice. Součástí projektu je od-
vodnění vozovky a chodníku. Součástí realizace to-
hoto projektu budou vybudovány 2 parkovací místa.

Předpokládané ukončení realizace projektu:
listopad 2010
Tyto projekty zahájí realizaci v následujících

měsících. V průběhu měsíce prosince 2009 po-
depíší žadatelé Dohodu na RO SZIF Olomouc.

Kontakty MAS:
Arnošt Vogel – předseda MAS
starosta@hanovice.cz, tel.: 585 347 009
Tomáš Spurný – místopředseda MAS
obec@skrben.cz, tel.: 585 967 574
Julie Zendulková – manažerka MAS
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,
tel.: 724 111 510
Zdeněk Smékal, DiS. – asistent MAS
mas@moravska-cesta.cz, Tel.: 732 757 072
Tomáš Šulák – poradce SPL
tomas.sulak@smarv.cz, Tel.: 775 949 142
Ing. Marek Zábranský – manažer projektů
spolupráce
marek.zabransky@smarv.cz, tel.: 739 344 119
Ing. Petr David – poradce pro Fichi 4
moravska.cesta@centrum.cz
Web: www.moravska-cesta.cz
Kancelář: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Krátké informace o vybraných projektech ve 3. výzvě:

Jednání programového výboru v Července Veřejné slyšení projektů předkládaných do 3. výzvy 
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Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských re-
gionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovaly
téměř tři stovky účastníků dvoudenní národní konfe-
rence Venkov 2009 v Holešově ve dnech 18. a 19. lis-
topadu. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro
venkov zhodnotili současný stav naplňování politiky
ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, for-
mulovali cíle organizací, které působí na venkově
v nejbližším období, a zamýšleli se nad základními
principy politiky pro venkov pro období 2013–2020.

„Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako
platforma pro setkávání, partnerskou diskusi a vý-
měnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke
kterým by měl být zachován rovný přístup bez zvý-
hodňování některého ze sektorů resp. pilířů země-
dělské politiky,“ uvedl vrchní ředitel sekce rozvoje
venkova ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč.

Národní konference se zúčastnili nejen zástupci
ministerstva zemědělství a jím zřizovaných agentur
pro zemědělství a venkov a Státního zemědělského
intervenčního fondu, ale také vrcholní zástupci minis-
terstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako
je Národní síť Místních akčních skupin, Spolek pro ob-
novu venkova, Agrární komora a Národní observatoř
venkova. Za MAS Moravská cesta se konference
zúčastnil předseda Arnošt Vogel, manažerka Julie
Zendulková, Zdeněk Smékal a poradce SPL Tomáš Šu-
lák, který je předsedou MAS – Partnerství Moštěnka,
jež byla hlavním organizátorem konference.

Během jednání prvního dne konference podep-
sal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška
partnerskou smlouvu s Národní sítí Místních akč-
ních skupin ČR, kterou zastupoval při podpisu před-
seda František Winter. Cílem smlouvy mezi MMR
a NS MAS je zajištění aktivní péče, obnova a rozvoj
venkova v České republice. Druhý den pak byl vě-

nován jednáním v pracovních skupinách „Regio ny“,
„Vesnice“ a „Zemědělci“. Výstupem jednání pra-
covních skupin bylo formkulování společného sta-
noviska k budoucí politice rozvoje venkova pro-
střednictvím Celostátní sítě pro venkov, které jsou
zformulovány v Memorandu Národní konference
Ven kov 2009. TSu

V sobotu 19. září 2009 se konalo ve sportovním areálu Olše v obci Červenka „Pohodové odpoledne
– DEN MAS“. Odpoledne navštívilo víc než 300 občanů nejen z Červenky. Program „Pohodového odpo-
ledne“ byl určen jak pro děti, tak i pro dospělé. K dobré náladě návštěvníků hrála kapela Modrá rosa. Ná-
vštěvníci se mohli zabavit při soutěžích, které organizovalo o.s. Kirri spolu s MAS Moravská cesta. Mezi
zajímavé atrakce patřila především střelba z luku, kuše, hod kopím na kance nebo paintballová střelnice.
Příjemným zpestřením bylo vystoupení dětí z o.s. Modrá velryba, které představily dětskou operetku Bu-
dulínek, soutěž mladých zpěváků a závěrečné vystoupení „ohnivé tanečnice“ Pavlíny Kopecké.

Ústav sociální péče Nové Zámky připravil výstavku krásných ručně vyráběných svíček, Hnutí Duha na
svém stánku informovalo návštěvníky o zajímavých ekologických tématech a o principech spravedlivého
obchodu (fair trade), paní Knorová přivezla ze svého obchůdku Taschkara velikou nabídku zajímavých ča-
jů a na stánku MAS Moravská cesta se konzultovaly projektové náměty. JuZ

Starostové obcí a členové MAS Moravský kras
navštívili ve dnech 26. a 27. října 2009 Moravskou
cestu. Návštěva začala v Příkazech besedou se sta-
rostou obce a následoval seminář, který uspořádal
pro členy Moravského krasu SMARV o.p.s. o reali-
zaci Strategického plánu Leader. Následovala ná-
vštěva Hanáckého skanzenu v Příkazech, Muzea Li-
tovelska v Litovli a sýrárny Orrero. Celodenní puto-
vání skončilo na Bouzově, nejprve debatou se
starostou o projektech obce a poté společenským
večerem v Bouzově-Kozově.

Národní konference Venkov 2009: rozvoj a spolupráce

Memorandum národní konference VENKOV 2009
Účastníci národní konference Venkov 2009, kteří se sešli ve dnech 18. a 19. listopadu v Holešově pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov zřizované

Ministerstvem zemědělství ČR a jeho hlavními partnery Spolkem pro obnovu venkova, Agrární komory, Národní sítě MAS a Národní observatoře venkova
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Holešov v regionu MAS – Partnerství Moštěnka, formulovali tyto základní cíle svého společného úsilí ve
prospěch rozvoje venkov v následujícím období:

Vesnice
1) Řešení rozpočtového určení daní
2) Řešení složité administrativy a byrokracie
3) Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí pro venkov)
4) Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?)
5) Komplexní pozemkové úpravy

Zemědělci
1) Je nezbytné vypracovat prorůstovou koncepci českého zemědělství – skončit s politikou ode zdi ke zdi
2) Vyrovnat podmínky společné zemědělské politiky EU mezi starými a novými zeměmi
3) Vyrovnat doplňkové národní platby (TOP UP) i národní dotace do plné výše
4) Přijmout nezbytná opatření k udržení agrárních komodit ohrožených enormními výkyvy na trhu
5) Přijmout razantní opatření proti ubývání půdního fondu

Regiony
1) Součinnost regionů (místních akčních skupin) s platební agenturou SZIF v rámci realizace osy IV Programu rozvoje venkova (PRV) bude založena na

vzájemné důvěře a partnerské komunikaci a sdílení metodik a postupů. Přístup platební agentury musí být koordinovaný a jednotný v rámci celé ČR.
2) NS MAS by se ve spolupráci s řídícím orgánem měla nadále podílet na systematickém zjednodušování pravidel osy IV a jejich přibližování sedmi pri-

ncipům LEADER, především inovativnosti, víceodvětvovému navrhování a partnerství. MAS, řídící orgán i platební agentura by si měly být neustále vě-
domy významu těchto principů a trvat na jejich uplatňování.

3) Významná pozornost by měla být dána přípravě a uplatnění metody LEADER 2013–2020, kdy by programový dokument a prováděcí pravidla měla re-
flektovat dosavadní zkušenosti a NS MAS ČR by měla mít zásadní slovo při jejich formulaci.

4) LEADER by neměl být jen kombinací opatření os I–III PRV, ale především přidanou hodnotou, kterou spatřujeme v inovativnosti. Inovativnost ze své
podstaty není dopředu definovatelná, proto nelze pravidla omezovat konkrétními výčty.

5) Nutnost předfinancování výrazně limituje realizace osy IV, jejíž prioritou je především podpora malých venkovských subjektů.

Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro setkávání, partnerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kte-
rým by měl být zachován rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů resp. pilířů zemědělské politiky. MAS, které sdružují obce, podnikatele a ne-
ziskové organizace, by měly hrát významnou roli při seznamování partnerů sítě s nezemědělskými problémy venkova. V Holešově dne 19. 11. 2009

„Živé akce na Moravské cestě“

Název a adresa žadatele Název projektu Celkové výdaje Žádaná dotace
TJ Sokol Náklo 100+1 65 000 18 000
Obec Skrbeň Scházíme se - bavíme se 30 000 18 000
Haňovští o.s. Kluzovské hody 30 000 18 000
Obec Haňovice Kulturně a sportovně v Haňovicích 27 000 7 100
Obec Střeň O pohár vesnice Střeň 180 000 18 000
ZŠ Bílá Lhota Martinské (po)svícení 10 000 6 000
Obec Červenka Koncert dechové hudby „Šohajka“ 26 500 18 000
Obec Žerotín Hody sv. Marty 30 000 18 000
ZŠ Náklo Školní olympiáda 30 000 18 000
SDH Cholina Memoriál Miroslava Eliáše 30 000 18 000
Obec Křelov-Břuchotín Fotbalový turnaj o pohár starosty obce 12 000 7 000
O.s. Modrá Velryba Prázdniny s velrybou 12 500 7 500
Obec Mladeč Neckiáda 2009 30 000 18 000
SDH Mladeč Okrsková soutěž jednotek SDH 30 000 18 000
Kiri o.s. Tradiční oslavy hodů sv. Václava v Pňovicích 40 000 18 000
SDH Řimice Pochod pohádkovým lesem 30 000 18 000
SDH Hrabí Dětský den plný her a soutěží 20 000 12 000
SDH Hradečná Kácení máje se sjezdem rodáků 19 000 11 400
TJ Sokol Křelov Oslava 100 let od založení TJ Sokol Křelov 25 000 15 000
Folklorní skupina Krajina, o.s. Rolnický den 58 600 18 000
Celkem 735600 300000

MAS Moravská cesta získala pro rok 2009 dotaci z Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého kra-
je ve výši 300.000 Kč se spolufinancováním jednotlivých žadatelů ve výši 200.000 Kč. Tato akce, do které
se zapojily spolky, neziskové organizace, sdružení z regionu MAS Moravská cesta se nazývá „Živé akce na
Moravské cestě“. Cílem programu bylo zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volno-
časových akcí. Jednotliví žadatelé získali maximální částku z dotace ve výši 18.000 Kč (60 %) s vlastním
spolufinancováním dotace (40 %). JuZ

Podpořené akce v projektu „Živé akce na Moravské cestě“:

Den MAS – „Pohodové odpoledne“ v Července

Vystoupení dětí z o.s. Modrá Velryba z Bílé Lhoty na
Dni MAS v Července

Klobouková zahradní slavnost ve Skrbeni, 07/2009

Kulturně a sportovně v Haňovicích

Cyklistické závody „O pohár vesnice Střeň“

Neckiáda v Mladči

MAS Moravský kras
zavítal na Litovelsko

Muzeum v Litovli

Radniční sál v Bouzově

Sýrárna Orrero

Zlínský kraj Město Holešov



Značení výrobků: „Haná – regionální produkt®“

Moravskou cestou. Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“. Vydává MAS Morav-
ská cesta, o.s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka. IČ: 27037932. Připravili: Julie Zendulková, Arnošt Vogel, Tomáš Spurný, Tomáš
Šulák a Petr David. Své příspěvky ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: mas@moravska-cesta.cz. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2010.
Náklad 8000 kusů. Registrační číslo MK ČR 18481. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774.

Tak a je to tady! Konečně! Už i na Hané se vy-
rábějí výrobky s certifikátem „Haná-regionální pro-
dukt“. Haná, významné území Moravy, se jako je-
denáctá v ČR dočkala a v úterý 27. října 2009 se
uskutečnilo první jednání certifikační komise.

První výrobky a hned perla – paní Jarmila Vito-
slavská z Troubek přihlásila své výrobky k certifika-
ci – pravděpodobně jediný žijící člověk, který je
schopen ušít a vyšít pravý hanácký kroj. Taková
symboličnost snad nebyla v historii udělování certi-
fikátů: první žádost k certifikaci a hned tak historic-
ky významný výrobek jakým jistě je kroj – kroj po-
dle kterého se toho tolik zjistí – kdo ho nosí, odkud
pochází… Certifikační komise nemůže učinit jiné
než souhlasné rozhodnutí a paní Jarmila Vitoslav-
ská je historicky prvním držitelem certifikátu, který
ji opravňuje používat značku Haná – regionální pro-
dukt. Více o krojích se dozvíte na www.kroje.ic.cz

Druhým žadatelem je výrobce dřevěných hraček
DŘEVOS J+M z Loučan. Žádá o udělení certifikátu
na soubor dřevěných výrobků a dekorací. Žádost je
úspěšná a více o výrobcích tohoto žadatele se do-
zvíte na www.hrackysykora.cz.

Třetí žadatel vyrábí textilní výrobky, tašky, ubru-
sy a textilní hračky. Žádost o certifikaci nádherných
textilních výrobků, které jsou vyráběny stylem co

kus, to originál, si podala paní Zdenka Gyacintová
z Olomouce. I tyto výrobky splnily minimální kritéria
a žadatel byl úspěšný.

Čtvrtým žadatelem je paní Kuželová z Křelova,
která je z našeho území MAS Moravská cesta. Její
nádherně zdobené dekorativní perníky nadchly cer-
tifikační komisi skoro jako hanácké kroje, a proto
úspěšně získává právo používat označení svých vý-
robků „Haná – regionální produkt“.

Slavnostní předání certifikátů výrobcům se kona-
lo 28. listopadu 2009 v Senici na Hané. Další jedná-
ní certifikační komise se předpokládá v březnu 2010.

Pokud Vás zajímají podmínky certifikace výrobků,
kontaktujte člena certifikační komice Ing. Petra Davi-
da: moravska.cesta@centrum.cz, tel.: 774 710 391.

PD

Místní výrobky v síti
Podobných regionálních značek na území ČR

najdete dalších deset – v Krkonoších, Beskydech,
na Šumavě, v Moravském krasu, Orlických horách,
na Vysočině, v Górolské Swobodě, Podkrkonoší, Po-
labí a v Moravském Kravařsku. Všechny tyto regiony
jsou součástí Asociace regionálních značek, o.s.
(ARZ) a díky této zastřešující organizaci jsou znač-

ky a značené výrobky propa-
govány nejen v samotných
regionech, ale také na ná-
rodní úrovni.

V současnosti čítají všech-
ny regiony ARZ již přes 250
platných certifikátů, ovšem
počet druhů značených výrobků je mnohem vyšší,
neboť certifikát může být udělen i celé skupině vý-
robků. Všechny si je můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách www.domaci-vyrobky.cz. Brzy se
však dočkáte zbrusu nového portálu, který umožní
mnohem jednodušší vyhledávání v databázích zna-
čených výrobků a prodejních míst.

Jedním ze zajímavých výstupů setkání byly vý-
sledky průzkumu mezi držiteli značek v ČR: téměř
všichni dotázaní jsou rádi, že značku mají. Při dota-
zu na ekonomický dopad značky výrobci odhadli, že
se jim zvýšili zisky v průměru o 15 %! Nejvíce vý-
robců odpovědělo, že značka jim přináší zviditelně-
ní jejich produktů, čímž se jim snížily náklady na
propagaci, dále získali nové kontakty a možnosti
spolupráce, zvýšila se poptávka po značených pro-
duktech, ale také jim to přineslo osobní uznání
a pocit hrdosti.

Tereza Wyderka, národní koordinátorka ARZ

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. pořádala
i v roce 2009 soutěž fotografií. I vy můžete ovlivnit, která fotografie zvítězí. Fo-
tografie, které byly přihlášeny do fotosoutěže „Moravská cesta žije“, a které
byly použity v tomto čísle „Moravskou cestou“ si můžete v klidu prohlédnout
z domova na www.moravska-cesta.cz.

Soutěž bude probíhat do 31. 12. 2009. V lednu 2010 se uskuteční slavnost-
ní vyhodnocení soutěže. Do soutěže přihlásili své fotografie: Oldřich Balatka, Pa-
vel Čunderle st., Petr Dolinský, Max Vittrup Jensen, David Křižan, O.s. Modrá vel-
ryba, Lada Machalová, Jana Motlová, Miroslav Pinkava, Zdeňka Šrámková, Da-
vid Šutera a Zuzana Vaterová. Všem účastníkům soutěže děkuji za účast a přeji
mnoho kvalitních fotografií i pro příští ročníky. PD

Fotosoutěž „Moravská cesta žije!“ bude vyhodnocena
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