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Cesta do evropského parlamentu—14-17.10.2013
Desítky starostů, zástupců
z Uničovska a dalších obcí a
institucí Olomouckého kraje
vyrazily za podpory poslance
Evropského parlamentu Jana
Březiny na třídenní cestu do
Bruselu, kde budou spolu
s europoslancem diskutovat o
problémech EU a rozvoji
venkova.
Nevynechali ani prohlídku
Evropského parlamentu. Cesta
byla však pro ně zajímavá z
hlediska osobního kontaktu s
Evropskou unií.

Hlavní město Belgie,
které také bývá někdy
nazýváno
hlavním
městem Evropské unie.

Brusel je jedna z 19 obcí
Bruselského regionu. Žije v něm
přibližně 160 000 obyvatel a jeho
rozloha činí 32,61 km². Název
Brusel se používá často také k
označení celého Bruselského
regionu, který se rozkládá na
ploše 161 km². Stejně jako
všechny obce Bruselského
regionu je i Brusel oficiálně
dvojjazyčný – úředními jazyky
jsou
francouzština
a
nizozemština. Brusel je sídlem
Evropského
parlamentu
a
Evropské komise. Je plný zeleně
a památek, rušných obchodních

Pokud se domníváte, že
„evropanizace“ se běžného
návštěvníka nijak nedotýká,
mýlíte se. Brusel ji intenzivně
prožívá a je to všude patrné. Na
každé významnější budově jsou
vyvěšeny vlajky EU. Obchody
jsou plné zboží s dvanácti
hvězdičkami a poblíž náměstí
Grand Place byla dokonce
otevřena speciální prodejna
suvenýrů „Euroline“, v níž

čtvrtí a přívětivých restaurací.
Nacházejí
se
zde
budovy
Evropského parlamentu, Rady
ministrů a Evropská komise.
Centrem těchto orgánů EU je
náměstí Rond Point Schumann,
pojmenované
po
Robertu
Schumannovi, jednom z iniciátorů
sjednocování Evropy. V Bruselu je
ve zprávě EU zaměstnáno 15 000
lidí, z toho jen čtvrtina Belgičanů.

obdržíte se znakem Evropy cokoli – od pohlednic a
publikací, přes trička, čepice, ručníky či tašky, až třeba po
deštníky a hodinky.
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RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením
v regionu Uničovsko CZ.1.04/3.3.05/96.00134
TISKOVÁ ZPRÁVA
Realizované aktivity
Poradenské činnosti
Prioritním prvkem
poradenských činností
bude pomoc klientovi při
řešení jeho problémů
spojených se ztrátou
zaměstnání a při řešení
problému souvisejícího
s jeho znevýhodněním při

hledání nového pracovního
uplatnění. Poradenskou
činnost může využít celkem 24
osob. Veškeré služby bude
poskytovat lektor aktivizačních
a poradenských aktivit –
psycholog.

Bilanční a pracovní
diagnostika
Hlavní obsahová náplň aktivity
bude spočívat v
individuálním posouzení

Testování bude probíhat 7
hodin a klient do 14 dnů
od testování obdrží
kariérní plán (zprávu).
Tuto aktivitu absolvuje
celkem 24 osob.
Diagnostika bude
zajištěna lektorem psychologem, který má
dostatečné zkušenosti.
Aktivitu bude zajišťovat
zkušený psycholog, který
následně každému

klientovi zpracuje kariérní plán
(zprávu).

Rekvalifikační kurz -

danou opravu. Zná různé druhy
strojů a nástrojů pro údržbářské
práce a umí je vhodně použít při
práci. Umí samostatně provádět
opravy a údržbu domovního
fondu například v oblasti
zednických prací, elektrikářských
prací, instalatérských aj.

Údržbářské práce
Absolvent kurzu zná druhy
materiálů a technologií
pro opravy a údržbu
domovního fondu, umí
vybrat vhodný druh pro

Motivační aktivity
Hlavním cílem bude pomoc
klientovi nastartovat proces
k úspěšnému vyhledávání
zaměstnání a jeho udržení,
jelikož opakovaný neúspěch při
hledání nového zaměstnání
vede mnoho osob i ke ztrátě

klientova
potenciálu
uplatnění na
pracovním trhu.
Bilanční a pracovní
diagnostika bude
probíhat výlučně
jako individuální
sezení, neboť
každý klient řeší jiné problémy
spojené s nezaměstnaností a
znevýhodněním.

snahy a zájmu nalézt si nové
povolání. Pomoc klientovi pochopit
situaci, proč je klient bez zaměstnání
a zjištění příčin, naučit klienta své
schopnosti správně prezentovat,
komunikovat...
Celkem se motivačních aktivit
zúčastní 22, po řádném ukončení
všichni účastníci obdrží osvědčení o
absolvování.
Motivační aktivity povede zkušený
lektor.

Rozsah rekvalifikace je stanoven
na cca 300 hodin a skládá se z
teorie a praktické přípravy.
Součástí kurzu bude i závěrečné
ověření získaných znalostí.
Celkový počet účastníků je
stanoven na 6 účastníků.
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Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně
Absolvent kurzu zná
zakládání
a udržování
zeleně,
ošetřování
okrasných dřevin a květin,
Zakládání a ošetřování
trávníků. Absolvent kurzu
se
uplatní
jako
kvalifikovaný pracovník při
zakládání a údržbě
veřejné zeleně měst a
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obcí, uplatní se také v
zahradnických provozech,
které
se
zabývají
pěstováním okrasných
stromů a keřů aj.
Rozsah rekvalifikace je
stanoven na cca 100
hodin a skládá se z teorie
a praktické přípravy.
Součástí kurzu bude i
závěrečné
ověření
získaných
znalostí.

Podpora uplatnění na
trhu práce
Klientům, kteří se úspěšně
zapojí a dokončí klíčové
aktivizační a rekvalifikační
kurzy, bude nabídnuto u
zaměstnavatelů
působících na Uničovsku
pracovní místo, které nově
vznikne právě pro
účastníky projektu.

Celkový počet účastníků
je stanoven na 14
účastníků.

V rámci projektu budou u
následujících organizací
vytvořena pracovní místa:
obec Dlouhá Loučka, obec
Paseka, obec Nová
Hradečná, obec Lipinka,
obec Troubelice, obec
Šumvald, obec Medlov,
TAGROS a.s., Milan
Mazák, obchodní družstvo
Dlouhá loučka a Bronislav

Polívka.
Celkem je zaměstnáno 18
osob po dobu 10 měsíců.
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RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu
Uničovsko CZ.1.04/3.3.05/96.00134
Jedním z cílů projektu „RESTART 50+“, je nalézt vhodné pracovní uplatnění pro
nezaměstnané uchazeče o zaměstnání ve věkové skupině 50 a více let. Tito uchazeči
o zaměstnání vstoupili do projektu, aby si zvýšili kvalifikaci a našli vhodného
zaměstnavatele.
Účastníci v rámci projektu absolvovali:
motivační kurz,
individuální poradenství,
základní pracovní diagnostiku
rekvalifikační kurzy (údržba veřejné zeleně a údržbářské práce),
Po úspěšném absolvování jim bylo nabídnuto 18 pracovních míst po dobu 10 měsíců
zejména u obcí (Paseka Dlouhá Loučka, Nová Hradečná, Šumvald, Troubelice, Medlov,
Lipinka, ale i soukromých subjektů (obchodní družstvo Dlouhá loučka, TAGROS a.s.,
Milan Mazák, Bronislav Polívka) z území Uničovska. Zaměstnavatelé získají mzdový
příspěvek po dobu 10 měsíců na nově vytvořené pracovní místo.
Věříme, že zaměstnavatelé i zaměstnanci po dobu trvání projektu budou spokojeni.
Ing. Iveta Kopcová
Manažer MAS Uničovsko, o.p.s.

RESTART
50+: Integrace
osob 50+

MAS UNIČOVSKO

RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko CZ.1.04/3.3.05/96.00134

RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko CZ.1.04/3.3.05/96.00134

Page 5

MAS UNIČOVSKO

Page 6

Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné - 10-11.8.2013
Malebná podhorská obec
Nová Hradečná se nachází
devět kilometrů
severozápadně od města
Uničov a je součástí
Mikroregionu Uničovsko v
Olomouckém kraji.
Vznikla v roce 1960
spojením dvou
samostatných obcí Hradečné a Hradce, které
se rozprostírají po obou
stranách silnice a potoka
Brabínku.

Okolí tvoří turisticky
přitažlivá pahorkatina
Nízkého Jeseníku a
zalesněný vrchol Bradlo,
zvaný též Moravský Blaník
(601 m.n.m.).
Každý rok se zde pořádá
Svatovavřinecká pout, kde
se prezentuje je naše
MAS Uničovsko, o.p.s.
v rámci projektu
spolupráce NEREZ.

INSIDE STORY HEADLINE

Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné - 10-11.8.2013
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Den otevřených dveří v TRAGROSu a.s. - 6.9.2013
Společnost TAGROS a.s. byla založena v roce 1995. Sídlo společnosti je v Troubelicích
č. 24, okres Olomouc. Společnost se ve svém podnikání zaměřuje na zemědělskou
prvovýrobu, ovocnářství, provoz restaurace a veřejného stravování, dřevovýroby a
dalších služeb.
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Den otevřených dveří v TRAGROSu a.s.
Tlačenka z Troubelic získala v červnu 2013 certifikát "HANÁ regionální
produkt". Přijďte do prodejny masny ochutnat náš oceněný výrobek, který
je vyroben pouze z nejlepšího vepřového masa z našeho nového chovu.

Dne otevřených
dveří se
zúčastnili děti
z MŠ i žáci ZŠ a
SŠ, malí velcí,
dospělí….
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Hanácké slavnosti v Prostějově - Dožínky 14-15.9.2013
Hanácké slavnosti v Prostějově
Tradiční lidový jarmark s celodenním
kulturním programem a přehlídkou
hanáckých souborů - největší folklorní
slavnost ve městě, kde se prostějovským
občanům a návštěvníkům města představují
špičkové folklorní soubory, cimbálové muziky,
ale i kapely jiných žánrů a folklorní soubory z
dalších etnografických oblastí

Hanácké
slavnosti
v Prostějově

VITÉTE U NÁS …. přijetí zástupců souborů a hostů slavností
na prostějovské radnici. Hanácké lidové písně zahrají a zazpívají
muzikanti Klasu z Kralic na Hané
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Hanácké slavnosti v Prostějově - Dožínky 14-15.9.2013
Galaprogram hanáckých souborů lidových písní a tanců
uváděla v hanáčtině lidová vypravěčka Marie Pachtová
z Vyškova
Byly zde i prezentace a ochutnávky regionálních produktů ,
kteří získaly ocenění regionální potravina. Taktéž zde
proběhla prezentace Místních akčních skupin Ol.kraje a mezi
nimi byla i naše MAS Uničovsko, o.p.s.

Hanácké
slavnosti
v Prostějově
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NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013

V HRANICÍCH

1-3.10.2013
Více než čtyři stovky
účastníků
Národní
konference VENKOV 2013
se ve dnech 1. – 3. října
sešly
v Hranicích
a
nedalekých lázních Teplice
nad Bečvou v Olomouckém
kraji, aby zabojovaly o
větší vliv obcí v politice
venkova a promluvily do
rozdělování
evropských
dotací v příštím plánovacím
období Evropské unie 2014
-2020
pro
český
a
moravský venkov.

Na
pátém
ročníku
konference
debatovali
v několika blocích klíčoví
aktéři rozvoje venkova
z tuzemska i zahraničí.

„V nejbližší době budeme
usilovat
o
podepsání
memoranda
mezi
ministerstvy pro místní
rozvoj, životního prostřední
a zemědělství o využití
prostředků převedených z
evropského zemědělského
fondu do kohezních fondů
EU
ve
prospěch
infrastruktury
obcí,“
uvedl předseda Národní sítě
MAS ČR František Winter,
který
shrnul
závěry
pracovní
skupiny
Zemědělství a venkov.

Doplnil,
že
dalšími
požadavky jsou vytvoření
snazších podmínek pro
obnovu živočišné výroby,
zamezení
záborům
zemědělského
půdního
fondu a zastavení procesu
úbytku zemědělské půdy a
snižování kvality půdy. „Je
potřeba dotačně podpořit
údržbu o opravu základních
melioračních
zařízení,
učinit opatření ke snížení
administrativy a byrokracie
a také řešit problémy
převodem z nárokového

I.
pilíře
Společné
zemědělské politiky EU do
rozvojovějšího II. pilíře,“

Využití integrovaných
nástrojů budoucí kohezní

Špindlerově Mlýně,
potvrzené v Bukovanech u

v korun v rámci integrovaných
teritoriálních investic (ITI) pro rozvojové

politiky EU bylo jedním
z témat diskuse zástupců

Kyjova, považuje 50
miliard korun v rámci

regiony definované Strategií regionálního
rozvoje ČR, 100 miliard korun v rámci ITI

profesních organizací

komunitně vedeného

všech krajů a 40 miliard v rámci

venkova v úterý večer. Pro
budoucí operační programy

místního rozvoje (CLLD),
které by řešily místní akční

integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)
pro města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé

se na základě dohody ve

skupiny (MAS), 60 miliard

oblasti.

Národní konference
Venkov 2013 se v
Hranicích
zaměří na nastavení
eurodotací v příštím
období
Lázně Teplice nad Bečvou
v Olomouckém kraji
přivítají od 1. do 3. října
aktéry venkova z celé
země
Hranice a Teplice nad
Bečvou hostily od 1. do 3.
října aktéry venkova
z celé země.
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NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013

V HRANICÍCH

Předseda
Českomoravského svazu
zemědělských podnikatelů
Lubomír Burkoň se vyslovil
pro převedení 15 procent
z I. do II. pilíře na
rozvojové projekty,
předsedové Spolku pro
obnovu venkova Eduard
Kavala a Sdružení
místních samospráv Jana
Juřenčáková zase
významně podpořili
implementační roli

místních akčních skupin
pro projekty rozvoje
venkova. Hejtman
Zlínského kraje vyjádřil
podporu činnosti MAS do
„překlenovacího“ roku
2014 z rozpočtu kraje.

„Žádáme o zvýšení cílené a
systémové
podpory
subjektů,
které
se
zabývají
tvorbou
pracovních příležitostí na
venkově
(obcí,
MAS,
svazků obcí, drobných
podniků a neziskového
sektoru). Společně s orgány
státu pak budou schopny
aktivovat a zapojit i místní
zdroje a zajistit tím
udržitelnost
takovýchto
aktivit. Jako vhodné se
v současné
době
jeví
použití institutu sociálního

podnikání,“
dodal
místopředseda
SPOV
Radan Večerka.
Účastníci
konference
rovněž
debatovali
o
současném
postavení
samosprávy obcí a navrhují
změnu volebního systému
pro komunální volby tak,
aby se posílily většinové
prvky. „Nikdo si nepřeje
žádné náhlé a velké změny.
Je dobré zachovat současný
princip voleb, kde si mohou
voliči vybírat kandidáty
napříč stranami. Je ale

potřeba posílit většinové prvky ve
volebním zákoně tak, aby kandidáti,
kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni,“
uvedl starosta Veselíčka
Tomáš Šulák, který měl na
starosti diskusní blok Jak dál
v samosprávě?
Účastníci
panelu většinově odmítli
přímou
volbu
starostů,
zejména jeho oddělení od
zastupitelstva dle návrhu
ministerstva vnitra a potvrdili,
že
starostu
obce
musí
volit
zastupitelstvo ze svých členů.

Účastníci
konference
rovněž doporučili změnit
obvody voleb do Senátu
tak, aby byly přirozené dle
mikroregionů a správních
obvodů
a
odpovídaly
alespoň hranicím krajů.
Živě diskutované a obecně
přijaté
bylo
zavedení
korespondenční
volby,
která by mohla zvýšit
volební účast voličů a
participaci občanů.
Rovněž
v tématu

spolupráce obcí účastnici
požadovali
pozvolnou
změnu. „Je dobré využít a
posílit
dosavadní
spolupráci obcí na bázi
dobrovolných svazků obcí a
místních akčních skupin,“
shrnul závěry Šulák s tím,
že není dobré vytvářet
žádné
nové
struktury.
Dodal, že je všeobecný
souhlas s tím, aby zůstala
zachována
samospráva
všech obcí, a aby byla ve

veřejné správě využita
odborná
kapacita
pracovníků MAS, kteří mají
přirozenou
autoritu
v regionu. „Spolupráci v
regionu musí řídit zástupci
více obcí, nikoliv pouze
starosta či úředníci z měst
takzvaných ORP (obcí
s rozšířenou působností),“
reagovali
účastníci
na
projekt
meziobecní
spolupráce Svazu měst a
obcí ČR.

Dalším klíčovým úkolem
do budoucna je posílení
zaměstnanosti a udržení
služeb na venkově.
„Obchodní obslužnost
v malých obcích chápeme
jako veřejně prospěšnou

službu. Tato služba je
v nerovných
podmínkách
současného
obchodního trhu bez
systémové finanční
podpory neudržitelná,“ uvedl předseda
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard
Kavala v rámci bloku Služby jako cesta
k zaměstnanosti. Nastínil, že řada
služeb, včetně poštovních, se může
úspěšně stabilizovat na platformě
venkovského obchodu.
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INSIDE STORY HEADLINE
V diskusi vyvstalo také
nové téma, snížit hranici
1000 obyvatel pro vznik
nových obcí. „Mnoho
vesnic žije v rámci města.
A
tak
jako
nikdo
nezpochybňuje samosprávu
obcí, i zde by měla být
uvolněna stavidla a místní
části alespoň od 500
obyvatel by měly mít právo
na svou vlastní obec,“
uvedl Šulák.
V rozvoji cestovního ruchu
a podpory místní produkce
účastníci
konference

vyjádřili podporu synergii
aktivit jako je regionální
potravina a regionální
značky. „Požadujeme na
národní
úrovni
nalézt
systematický
způsob
podpory
regionálních
značek. Je třeba využít
potenciál
regionálních
značek
a
destinačních
managementů při podpoře
místní produkce a rozvoji
gastroturistiky,“
shrnul
tajemník
Krajského
sdružení NS MAS Karel
Hošek výsledky bloku

Zažijte venkov! Dodal, že
podpora
destinačních
managementů by se měla
dít na úrovni přirozených
regionů
(historických,
etnických, geologických).

Vzhledem k tomu, že se
konference
konala
v Olomouckém
kraji,
navrhli
účastníci
konference, aby hejtman
Olomouckého kraje zahájil
komunikaci s partnery
rozvoje venkova (tj. NS
MAS ČR a SPOV ČR),
která by byla postavena na
uzavřených
dohodách
těchto organizací s Asociací
krajů ČR. „Chceme, aby
Olomoucký
kraj
nepreferoval ve svých
rozvojových a koncepčních

dokumentech pouze střední
a jižní část kraje na úkor
severní části kraje,“ uvedl
předseda
SPOV
Olomouckého
kraje
a
starosta
Tučína
Jiří
Řezníček.
„Požadujeme
také, aby Olomoucký kraj
dotačně podpořil částkou
300 tisíc korun MAS
působící
na
území
Olomouckého kraje mimo
POV v letech 2014 a
2015,“ dodal.
Hlavním tématem Národní
konference Venkov 2013

byla „Budoucnost venkova 2014–2020“. První den
konference
vyvrcholil
večerním
diskusním
pořadem, který se zaměřil zejména na vztahy
samospráv a zemědělců v nadcházejícím
programovém období Evropské unie a byl živě
přenášen prostřednictvím webových stránek
www.venkov2013.cz a www.spov.org. „Diskuse se
zúčastnili zástupci všech klíčových zájmových
organizací, které mají vztah k venkovu – Spolku pro
obnovu venkova, Sdružení místních samospráv,
Svazu
měst
a
obcí,
Agrární
komory,
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
či Asociace krajů,“ uvedl ředitel konference
František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství
regionu Hranicko.

Zástupci institucí jako jsou
ministerstva pro místní

nebo hejtman
Olomouckého kraje Jiří

rozvoj, zemědělství, rady
pro budoucí fondy EU či

Rozbořil. Obě instituce
byly zároveň hlavními

zahraniční hosté poté

donátory celé konference.

naplňování dosavadního Programu rozvoje venkova
z ministerstva zemědělství nebo o nových strategiích rozvoje
z ministerstva pro místní rozvoj.
Třídenní setkání, jehož hlavním pořadatelem byl Spolek pro
obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajským sdružením NS
MAS Olomouckého kraje, umožnilo účastníkům společně
hledat řešení problémů, které současný venkov nejvíce trápí.
Hlavním donátorem akce byla Celostátní síť pro venkov
zřízená ministerstvem zemědělství, dalšími pak Olomoucký
kraj a řada sponzorů.

vystoupili ve středečním
hlavním bloku konference.
Zde promluvili například
vrchní ředitel sekce rozvoje
venkova ministerstva
zemědělství Pavel Sekáč

Setkání pokračovalo ve
středu 2. října odpoledními
exkurzemi
do
obcí
Hranicka a ve čtvrtek
dopoledne
konferenci
završila
další
odborná
vystoupení, například o
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Exkurze na Dlouhé Stráně s návštěvou
Hanušovického pivovaru
Máte
rádi
technické
památky, které se pyšní
několika nej? Pak musíte
vidět Dlouhé Stráně, třetí
největší
přečerpávací
vodní elektrárnu na světě.
Je to zároveň elektrárna s
největším spádem v České
republice a největším
výkonem, její součástí je

také největší reverzní
vodní turbína v Evropě.

Odpoledne patřilo návštěve a
prohlídce
Hanušovického
pivovaru. Již 135 let vyrábí
pivovar Holba v překrásném
prostředí Jeseníků ryzí pivo z
hor, známé doma i v
zahraničí. Dnes se pivovar
řadí
k
první
desítce
největších v České republice.
Zkušenosti sládků se v

pivovaru
předávají
z
generace na generaci od
doby, kdy zde jeho zakladatel
a sládek uvařil v prosinci roku
1874
první
várku
hanušovického
piva.
Oblíbená jedenáctka dostala
název po nedalekém vrcholu
Hrubého Jeseníku. Zatímco
výška známého vrcholku

Přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé Stráně
se v roce 2005 zařadila
mezi 7 největších divů
České republiky a zařadila
se tak mezi
nejvýznamnější české

památky jako jsou třeba
hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká. A toto dílo měli
možnost navštívit a prohlédnout si i starostové
z Uničovska na začátku měsíce října. Při prohlídce
navštívili technologické provozy v obrovských
podzemních prostorách, dolní nádrž i impozantní horní
nádrž v nadmořské výšce 1 350 m na hoře
Mravenečník. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka
Návštěvnického centra na Dlouhých Stráních, kde
zhlédli film o unikátním vodním díle, prohlédli si model
s průřezem podzemní elektrárny

zůstává stejná, produkce Holby Šeráku každoročně vzrůstá
a dnes dosahuje až 200 tisíc hl, což představuje více než
36 miliónů půllitrů piva. Chuťové vlastnosti hanušovického
piva a jeho vysokou kvalitu oceňují nejen odborníci při
degustačních soutěžích, ale především ti nejpovolanější,
tedy konzumenti a při této exkurzi i zástupci z mikroregionu
Uničovsko.
Ing. Iveta Kopcová
MAS Uničovsko, o.p. s.
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2.druhý ročník přátelského utkání turnaje starých gard ve fotbale na VÍCEÚČELOVÉM
HŘIŠTI MAS v Medlově, které bylo zrealizováno v rámci projektu spolupráce
„SPORT a HRY BEZ HRANIC“

Dne 18.10.2013
zorganizovala MAS
Uničovsko , o.p.s.
v Medlově fotbalové utkání
starých gard . Při této
příležitosti bylo také
slavnostně otevřeno
venkovní fitness, které bylo
zrealizováno. Skvěle
objednané počasí, avšak jen

několik diváků nakonec
mohlo sledovat velmi
zajímavé duely, ve kterých
si nejlépe vedli hráči
Uničovska. Setkání
několika věkových generací
bylo jistě pro všechny
velmi příjemné…

Přátelské utkání společně se
slavnostním otevřením
venkovního fitness

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

