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Na konci srpna jsme se již po druhé účastnili mezinárodního agrosalonu
Země živitelka, na kterém jsme prezentovali "SPL Uničovsko 20072013", svou činnost a projekty úspěšných žadatelů. V letošním ročníku
zajistila NS MAS ČR, o.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi pro
prezentaci místních akčních skupin pavilon Z. Opakovaně se také
prezentovaly regionální značky, které měli k dispozici svůj pavilon
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Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné

Svatovavřinecká pouť 10-12.8.2012

MAS

Místo plné tradic a řemesel v Nové Hradečné....Láska k poctivé domácí
výrobě, pouţívání místních zdrojů a surovin i víra v to, ţe český člověk
dokáţe rozpoznat a ocenit kvalitu. To jsou hlavní principy, na nichţ jsou
zaloţeny jarmarky certifikovaných výrobků značky "HAˇ´A regionální
produkt" Lidový jarmark v Nové Hradečné proběhl 12.8.2012 v rámci
realizace projektu spolupráce "Nová energie pro regionální značku" čtyř
místních akčních skupin - Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.,
MAS - partnerství Moštěnka, o.s., MAS Uničovsko, o.p.s., Prostějov
venkov, o.p.s. V nabídce nechyběla ukázka výroby kovářských výrobků,
zdobení perníčků, ukázka hanáckých krojů, ochutnávka šumvaldských
koláčků. projekt je zaměřen na propagaci regionálních výrobků a jarmark
byl jedním z nich. Akce byla připravena v rámci realizace projektu "Nová
energie pro regionální značku" a spolufinancovaná Evropskou unií ze IV.
osy programu rozvoje venkova ČR.

UNIČOVSKO
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HODNOCENÍ MÍSTNÍCH
AKČNÍCH SKUPIN
Tak jako v loňském roce, proběhlo i letos hodnocení činnosti MAS podpořených v rámci Programu
rozvoje venkova 2007-2013. Hodnotilo se na základě vyplněného dotazníku a veřejné obhajobě
v sídle Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zařadilo MAS do jednotlivých kategorií (A-nejlepší
aţ D-nejhorší) Naše MAS získala zařazení do skupiny B (MAS, které mají jasnou nadstavbu
metody LEADER, umí nejen rozdělovat peníze, ale mají i jasnou strategii a rozdělování financí má
přidanou hodnotu oproti centrálnímu).

“Kdo z nás

ZNAČKU „HANÁ REGIONÁ LNÍ PRODUKT“
ZÍSKALY DALŠÍ VÝROBKY
Značkou „HANÁ regionální produkt“ můţe své výrobky na následující dva roky označit
další výrobce. Jiţ dříve jsme Vás informovali o certifikaci Újezdských uzenin,
Šumvaldských koláčků, Medlovského koblihu, briket ze slámy z Dlouhé Loučky
a kovářských výrobcích z Troubelice. Region Haná má svůj neopakovatelný charakter
daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel..
Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je
do nich vloţena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše.

může, ten
pracuj,
abychom lepší
vlasti dochovali
potomkům, než
nám od předků
zůstavena.”
Josef Jungman
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Projekt spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC
Jak jsme informovali
projekt na vybudování
víceúčelového hřiště
v Medlově byl podpořen
k realizaci. Tento projekt je
uskutečňován ve spolupráci
s MAS Rýmařovsko, o.p.s.
Na území MAS Uničovsko,
o.p.s. je z tohoto projektu
podpořena výstavba
víceúčelového hřiště za cca
1.300.000 Kč v Medlově a
na území MAS

Sportovní hry 14.9.2012
na Rýmařovsku proběhli
mezi ţáky ZŠ Medlova a
ZŠ Jelínkova z Rýmařova.
Ţáci se zúčastnili
přespolního běhu, malé
kopané a vybíjené.
Florbalový turnaj o pohár
předsedy MAS Uničovsko,
o.p.s. starších ţáků
základních škol z území
Uničovska, který se
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Rýmařovsko, o.p.s. se
vybudovalo nové
víceúčelové hřiště
v Rýmařově za cca
1.600.000 Kč. Obě hřiště
byla vybudovaná v řádném
termínu a byla slavnostně
otevřena fotbalovým
utkáním tzn. starých gard
dne 5.10. 2012. Vyslouţilí
fotbalisté z týmu MAS
Rýmařovsko a MAS
Uničovsko předvedli

kvalitní a rychlý fotbal. Ve
velice přátelském duchu
hrané utkání skončilo
zaslouţeně vítězstvím staré
gardy MAS Rýmařovsko.
Po fotbale následovala
oslava k otevření
víceúčelového hřiště.

uskuteční 27.9.2012 v Dlouhé Loučce.
Turnaje se zúčastnili ţáci ZŠ Medlov, Dlouhá Loučka,
Troubelice, Šumvld a Rýmařov. První místo obsadilo
druţstvo ţáků ZŠ Dlouhá Loučka, druhé místo obsadila
ZŠ Troubelice, třetí místo ZŠ Šumvald, na čtvrtém místě
ZŠ z Rýmařova a na páteém místě ţáci ZŠ Medlov.

Vyhodnocení grantového
programu na podporu spolků a místních organizací na území
MAS Uničovsko, o.p.s.
PAGE

Je dnes vzácností, kdyţ se lidé sejdou a
organizují dobrou věc aniţ by očekávali
finanční odměnu a odměna spočívá ve
spokojenosti a ústním ocenění účastníků a
proto se rozhodla naše MAS Uničovsko,
o.p.s. podpořit aktivity pořádané spolky a
místními sdruţeními. Pohlazení po duši je
jev, který se v dnešní společnosti stává
nedostatkovým zboţím a je vzácným
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kořením, proto se ho chraňme rozvíjejme ho a
nešlapme po něm….Níţe uvedené akce byly
podpořen finančním příspěvkem. Jsou to akce,
kde se scházíme k předávání zkušeností, ale i
posílení soudrţnosti a umocnění pomoci nejen
mezi samotnými organizacemi, ale i mezi
zástupci obcí, mezi členy organizací a
samotnými lidmi, kteří mají chuť pracovat pro
dobrou věc.

Podpořené ţádosti místních spolků, které obdrţí příspěvek z MAS
Uničovsko, o.p.s. ve výši 2.000 Kč
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Jarmark regionálních výrobků a folklórní slavnosti –
Den MAS – Hanácké skanzen Příkazy 15.9.2012 v rámci
Na jarmarku proběhla
ukázka mlácení obilí cepy a
mlátičkou – doprovázená
mluveným slovem NS
Pantla, soutěţe pro děti,
prohlídka skanzenu zdarma,
projíţďky na koni
JARMARK
REGIONÁLNÍCH
VÝROBKŮ:
zdobené perníky, ovocné
mošty, tkané výrobky,
kraslice zdobené slámou,
slaměné ozdoby, keramika,
sýry a mléčné
produkty,přírodní mýdla,
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dřevěné dekorace,
ţenšenové produkty,
svíčky, Záhorská krajka –
háčkované symboly,
dobroty z Malohontu a
výrobky
z obchůdku „To pravé z
Hané i od
jinud“ (ochutnávka
regionálních výrobků,
prodej produktů a
řemeslných výrobků).
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XXX. Prostějovské HANÁCKÉ SLAVNOSTI a V. DOŢÍNKY
OLOMOUCKÉHO KRAJE se uskutečnily ve dnech 15.-16.9.2012

Ministerstvo zemědělství ČR,
\krajská agentura pro
zemědělství venkov Olomoucký
kraj společně s Agrární
komorou Olomouckého kraje
pozvaly všechny zemědělce a
zástupce obcí Olomouckého
kraje na Doţínky Olomouckého

kraje 2012 do Prostějova. Kde
na náměstí T.G.Masaryka
proběhlo předání doţínkového
věnce hejtmanovi Ol.kraje
Martinu tesaříkovi a nejlépe
hospodařícím zemědělcům.
Program byl doprovázen
koncerty hanáckých lidových
muzik např. Mistříňanky ze
Svatobořic – Mistřína,
Vřesovanky z Vřesovic, dále
tanečními národopisnými
soubory, projíţďkou
historického ţebřiňáku či
ochutnávkou vzorků nejlepších
regionálních potravin roku 2012
a let minulých.
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Tématická exkurze se zaměřením na obnovu a
rozvoj venkova
SLOVENSKO-MAĎARSKO_RAKOUSKO
ve dnech 18.9.-21.9.2012
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Exkurze byla určena pro
starosty venkovských obcí,
pracovníky MAS, aktéry
rozvoje venkova a partnery
Celostátní sítě pro venkov.
Exkurze
proběhla
do
regionů čtyř států – české
republiky,
Slovenska,
Maďarska a Rakouska.
V rámci čtyř dní navštívili
obce i regiony s podporou
LEADER,
kde
byly
prezentovány realizované
projekty a aktivity. V úterý
v ranních
hodinách
se
odjíţdělo
z Olomouce.
První
zastávkou
bylo
Uherské
Hradiště
s projektem „Ţivá voda“,
dále následovala návštěva
Slovenska
–
obec
Slovenský
Grob
s prezentací MAS Poţitavie
-Širočina,
Vozokany,
Nevidzany – kde se
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prohlédla husí farma a
ochutnali
místní
produkty.Ve
středu
se
přijelo do Maďarska – obec
Lopot, nositel zlaté plakety
Evropské soutěţe Entente
Florale
a
město
Balatonboglár – zde byly
představeny
projekty
zaměřené na cestovní ruch.
Ve čtvrtek proběhl přesun
do Rakouska – obec
Gamlitz, zde se prohlédla
farma a výrobna dýňového
oleje,
dále
největší
evropský pohybový park –
Motorikpark. Poslední den
následovala
prohlídka
projektů obce Reichenau an
der Rax zaměřené na
ţivotní prostředí a cestovní
ruch. V pátek ve večerních
hodinách byl návrat zpět do
Olomouce.

„pomoci“, který je umístěný
v bývalém zámečku
s navazující oborou. Toto
byla poslední návštěva
realizovaného projektu a
pak jiţ následoval odjezd
zpátky do České republiky.
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Program Leader pokračuje dále ….realizace 8.výzvy
Místní akční skupina MAS
Uničovsko, o.p.s. vyhlásilo o
prázdninách 8. výzvu. Výzva
byla poznamenaná novými
pravidly ze strany SZIF. Dle
nové metodiky jsme spolu
s Programovým
výborem
aktualizovali vybrané Fiche. Po
schválení CP SZIF kancelář
MAS poţádala o schválení
Výzvy 8/2012. Výzva byla
vyhlášená 22.8.2012 Příjem
ţádostí probíhal od 4.9. do
12.9.2012 . K hodnocení členům
Výběrové
komisi
jsme
předloţili 11 projektů ze 2 fichí.

Na SZIF v Olomouci jsme
zaregistrovali celkem 9 projektů
(2 projekty jako náhradníci)
Bylo předloţeno celkem 11
projektů, které převyšovaly
poţadavky přidělené alokace
pro tuto 8.výzvu – poţadovaná
výše 2.561.770 Kč, došlo
k překročení alokace pro tuto
výzvu
o
861.770
Kč.

Programový
výbor
podpořil výše uvedené
projektové ţádosti, které
pokryje alokovaná částka pro
tuto výzvu. Nedočerpaná částka

ve výši 37.355 Kč bude
převedena do následující výzvy.
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Otevření víceúčelového hřiště v Medlově
v rámci projektu spolupráce MAS
Dne 5.10.2012 proběhlo slavnostní otevření VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
MAS v Medlově, které bylo zrealizováno v rámci projektu spolupráce
„SPORT a HRY BEZ HRANIC“ . V dopoledních hodinách proběhlo
spřátelené utkání starých gard místních akčních skupin Uničovsko a
Rýmařovsko ve fotbale.

Národní konference VENKOV 2012 se konala v
termínu 1.-.3. října 2012 v Nových Hradech.
Letošní konference se konala v malém
městečku jen pár kilometrů od českorakouské hranice v období, kdy jedno
programové období končí a druhé se teprve
připravuje. Konala se v místech, kde stále
sousedí dva odlišné světy, v čase, kdy se
rozdíly mezi městem a venkovem stírají do
té míry, ţe máme problémy venkov vůbec
definovat, kdy venkov, kde ţije většina z
nás, potřebuje hledat vlastní identitu a
svébytnou cestu k udrţitelnosti.
Jednání mimořádné Valné hromady se
konalo dne 2. října 2012 od 16:30 v Hotelu
Máj (Kulturní sál) v Nových Hradech
(doprovodná akce Národní konference
VENKOV 2012).
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Otevření naučné stezky na Bradlo 10.10.2012 v Nové Hradečné
Naučná stezka krajinou památného Bradla se slavnostně otevřela za přítomnosti starostů z blízkého
okolí pro děti i rodiče. Na sedmikilometrové cestě Vás čekají neejen zastavení s hracími panely nebo
informačními cedulemi, ale také hry, dřevěná zvířátka, zábava a malinko poučení o přírodě, jejich
zákonech či ţivotě v lese.

Konference MAS „Spolupráce – klíč k
rozvoji a udrţitelnosti venkova“ při setkání
Modlitba za domov
V termínu 28. 10. a 29. 10. se konalo 6. ekumenické shromáţdění v Roudnici nad
Labem a Řípu MODLITBA ZA DOMOV a konference „Spolupráce – klíč k rozvoji a
udrţitelnosti venkova“. Pořádáno ve spolupráci s s Ekumenickou radou církví ČR a
u příleţitosti Modlitby za domov 2012 k oslavě Dne vzniku samostatného ČS státu
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Tip for trip
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Organization
Kontakty pro bližší informace a
bezplatné konzultace

MAS Uničovsko, o.p.s.
Ing. Iveta Kopcová
Projektový manažer
Telefon 724 717 686

e-mail: mas.unicovsko@email.cz

www.masunicovsko.cz

Regionální výrobci a farmáři, ozvěte se !!!
Hledáme výrobce a farmáře, kteří mají co nabídnout a nechtějí zůstat utajeni svému
okolí. Nabízíme jim možnost propagace na internetových stránkách a získání značky
„HANÁ – regionální produkt“. Nebojte se a dejte o sobě vědět, prozraďte, co děláte a
čím je váš výrobek výjimečný.
Pekaři, kováři, řezbáři, farmáři, keramici a další zruční řemeslníci se mohou přihlásit sami
nebo o nich může dát vědět kdokoliv. Máte svůj oblíbený obchůdek s domácím pečivem,
klobáskami, keramikou nebo koženými výrobky,,,? Napište nám o tom nebo zavolejte.
Víte o nějakém zemědělci, který nabízí produkty ze svých zahrad, polí, stájí a
dvorů ?
Dejte nám o něm vědět.
V Uničovsku nebo-li v obcích Nová Hradečná, Medlov, Dlouhá Loučka, Troubelice,
Šumvald, Lipinka, Újezd, Paseka je totiž určitě hodně šikovných lidí, kteří si zaslouží, aby
se o nich vědělo.
Ing. Iveta Kopcová

