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MAS Horní Pomoraví
na slovenském Agrokomplexu
a na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích
Vrchol prezentací regionu, práce místní akční skupiny a místních výrobků se odehrál
v posledních dvou prázdninových víkendech. Nejprve v termínu 20. až 23. srpna se
uskutečnila největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex
2015 společně s dalšími tematickými výstavami. O týden později od 27. srpna
do 1. září se v Českých Budějovicích konal mezinárodní agrosalon Země živitelka.

Regionální produkty z MAS
Horní Pomoraví na
Agrokomplexu
Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2015
společně s dalšími tematickými výstavami
a akcemi se odehrála od 20. do 23. srpStále rozmanitější produkty se nachází mezi bezmála
na.
Vysoká návštěvnost - přes sto tisíc lidí
osmi desítkami výrobků nesoucích značku JESENÍKY
MAS vyHP
produkt®.
aoriginální
všeobecná
spokojenost víceAutor:
jakarchiv
560
stavovatelů potvrdila prestiž této slovenské výstavy.
Úspěch zaznamenala také expozice
v pavilonu M1, kde se v centrální části
prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky (NS
MAS) zaštiťující prezentaci Celostátní sítě
pro venkov za podpory Ministerstva zemědělství České republiky. Prezentace
byla zaměřena na představení Programu
rozvoje venkova 2014-2020, příkladů
dobré praxe, činnosti místních akčních
skupin v České republice a zahraničí a jejich zapojení do rozvoje venkova prostřednictvím realizovaných projektů
v rámci strategií nebo projektů spolupráce v České republice i v zahraničí.

NS MAS zastupoval předseda Václav
Pošmurný společně s tajemnicí Veronikou Foltýnovou. Prezentaci regionálních
značek a informace o činnosti MAS si
vzali za své zástupci MAS Horní Pomoraví a MAS Český sever (dříve MAS Šluknovsko). Místní akční skupiny se prezentovaly nejen příklady dobré praxe a realizovanými projekty, ale také regionálními
výrobky. MAS Horní Pomoraví přivezla
z regionu Staroměstské máslové trubičky, paštiky a džemy, nebo-li lahůdky ve
skle od firmy Via Delicia a uzenářské
výrobky z Bušína.

Země živitelka:
Venkov prezentovaly čtyři
desítky místních akčních
skupin
Veškeré dění venkova se o týden později přesunulo do Českých Budějovic.
Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní
sítě pro venkov, Národní sítě Místních
akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu
venkova ČR, ministerstva pro místní rozvoj, Národnou sietí rozvoja vidieka Slovenské republiky a dalšími partnerskými
organizacemi z veřejné a soukromé sféry.
Svou účastí se zapojilo přes 40 místních
akčních skupin z většiny krajů. Místní
akční skupiny ze Slovenské republiky prezentovaly společné projekty spolupráce.
Ministr zemědělství měl možnost společně s předsedou Senátu Parlamentu
České republiky Milanem Štěchem
zhlédnout prezentaci místních akčních
skupin a dalších partnerů jako byl Svaz
měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých
agrárníků ČR při prohlídce pavilonu Z
Pokračování na straně 2
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Spolupráce obcí
ve strategiích
MAS
Sdružení místních samospráv ČR podporuje
rozšiřování strategií
místních akčních skupin
(MAS) o partnerskou
spolupráci obcí v rámci
projektu MAS jako nástroj
spolupráce pro efektivní
chod úřadů. Jednotlivé
priority strategií jsou
rozšiřovány o témata,
v nichž je kladen důraz na
efektivní spolupráci obcí.

Pokračování ze strany 1

MAS Horní Pomoraví na slovenském Agrokomplexu
a na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
ve čtvrtek, tak také v pátek večer při
účasti na sedmém ročníku Večeru venkova, který zahájili společně s předsedou
Národní sítě Místních akčních skupin ČR
Václavem Pošmurným. Akce se účastnila
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a řada dalších zástupců ministerstev,
odborných organizací, jednotlivých
místních akčních skupin, obcí a přátel
venkova obecně. V průběhu večera byli
oceněny všechny vítězné vesnice soutěže
Vesnice roku za posledních 20 let.
MAS Horní Pomoraví prezentovala zejména turistické zajímavosti regionu a také výrobky, služby a zážitky, které jsou
nositeli značky JESENÍKY originální produkt ®. Ty se prezentovaly především na
Večeru venkova, který se uskutečnil v pavilonu Z v pátek 28. srpna. Akce organi-

zované Národní sítí MAS ČR se zúčastnilo na 250 pozvaných hostů. Z výrobků
nesoucích označení jesenického zvonku
bylo možné ochutnat Staroměstskou
máslovou trubičku, uzeniny z řeznictví
pana Josefa Klimeše z Bušína, na grilu se
připravovaly steaky z biohovězího masa
firmy MARWIN v.o.s., stejná firma také
dodala na ochutnávku párky z biohovězího.
Navzdory tropickému počasí se po pěti
letech podařila překonat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem
vystavovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby ve venkovské
tržnici, kde probíhalo vystoupení tradičního jihočeského folkloru.
/ VF, RB

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
zpracovala témata, v nichž může
být spolupráce pro obce výrazným
přínosem:
- Protipovodňová opatření
a krizové řízení
- Odpadové hospodářství
- Dopravní obslužnost
a dopravní dostupnost
- Zaměstnanost a sociální
záležitosti
Další témata, v nichž se spolupráce
ve strategii MAS objevuje:
- Regionální školství
- Cestovní ruch
Projekt potrvá do konce roku 2015
a mezi výstupy projektu patří například
Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu formou spolupráce. Strategie pro témata spolupráce
bude představena na setkání starostů
30. září v Hoštejně.
/AB
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Zájemci o značku
Jeseníky originální
produkt mají šanci
o její získání
Výrobky, služby a zážitky se mohou
opět ucházet o udělení značky JESENÍKY
originální produkt®. Koordinátor značení Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví vyhlásila výzvy pro podávání žádostí. Zájemci o označení originálních jesenických služeb a zážitků se mohou hlásit do 27. září a výrobci jedinečných,
tradičních řemeslných i potravinářských
produktů do 4. října.
„Certifikovaná služba v cestovním ruchu zaručí návštěvníkům, že budou spokojeni nejen s běžnou kvalitou nabízeného ubytování či stravování, ale zároveň
získají ještě „něco navíc“, tedy jde o přidanou hodnotu služby. Užívání značky
JESENÍKY originální produkt ® přináší
držitelům několik výhod, například propagaci v jesenických tiskovinách, kata-

logu certifikovaných služeb s popisem
zařízení a kontaktními údaji. Dále pak
propagaci prostřednictvím médií, na společných akcích a prezentacích či na veletrzích cestovního ruchu nejen v ČR, ale i v
zahraničí,“ uvedla koordinátorka služeb
a zážitků Hana Olejníková s tím, že zájemci mohou konzultovat své žádosti
v kanceláři MAS Horní Pomoraví v Hanušovicích.
Veškeré informace a kontakty se nachází na webu koordinátora
www.hornipomoravi.eu.
V Jeseníkách aktuálně nese značku 77
výrobků, 16 zážitků a 20 stravovacích
a ubytovacích služeb.
/ hab
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MAS Horní Pomoraví
– lidé, příroda a tradice
Tento název nese nová strategie MAS
Horní Pomoraví pro období do roku
2020. Dokument shrnuje směřování
rozvoje regionu, na kterém se v průběhu
téměř dvou let domlouvali zástupci
veřejného i soukromého sektoru na společných jednáních. Strategie je také podkladem pro získávání dotací z nových
evropských programů.
V průběhu září probíhá dokončování
dokumentu, jsou zapracovávány připomínky Ministerstva místního rozvoje ČR
a je plánován způsob naplňování strate-

gie, postupy při rozdělování dotací do
jednotlivých oblastí podpory tak, aby
docházelo k nejefektivnějšímu čerpání
a rovnoměrnému rozvoji celého regionu.
MAS Horní Pomoraví o.p.s. bude strategii předkládat k hodnocení a následně
bude rozhodnuto o možném přidělení
podpory, která pak bude moci směřovat
do následujících oblastí (viz. uvedené
schéma): Lidské zdroje; Podnikání a zaměstnanost; Zemědělství a životní prostředí; Rozvoj obcí; Cestovní ruch a kulturní dědictví.

Strategická vize, oblasti podpory a cíle

Vize

Horní Pomoraví je zdravým regionem po všech stránkách a život na jeho území je radostný, spokojený a v harmonii s přírodou.
Region je ekonomicky prosperující s nízkou mírou nezaměstnanosti. Charakteristickým znakem regionu je jeho zemědělský charakter
s důrazem na ochranu životního prostředí a prosperující regionální trh.
Jedná se o území zajímavé a přitažlivé, plné turistů a zároveň bezpečné a atraktivní pro jeho obyvatele, kteří v něm chtějí žít,
vychovávat zde své děti a také jeho obyvatelé mají dostatek pracovních příležitostí a prostoru pro originální a kreativní činnost.
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Lidské zdroje

Podnikání
a zaměstnanost

Zemědělství
a životní prostředí

Rozvoj obcí

RCestovní ruch
a kulturní dědictví

1.1 Fungující
a kvalitní školství

Cíle
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1.2 Rozvinutý
komunitní život
1.3 Rozvinutá
sociální síť
a kvalitní péče
o sociálně potřebné

2.1 Ekonomicky silný
region
2.2 Silný pracovní
potenciál
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3.1 Udržitelné zemědělství

4.1 Spokojený život
obyvatel v obcích
a kvalitní obecní
infrastruktura

5.1 Rozvinutý
a čilý cestovní ruch

3.2 Zdravé životní
prostředí

4.2 Bezpečná doprava
a dopravní dostupnost

5.2 Zachovalé kulturní
dědictví

4.3 Osvícená místní
politika, partnerství
a spolupráce
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Hanušovičtí hasiči oslavili 70. výročí
existence
Český sbor dobrovolných hasičů (SDH)
v Hanušovicích oslavil letos 70 let své
existence. Zdejší hasiči a další příznivci
sboru si to připomněli v sobotu 12. září v
Domě kultury v Hanušovicích. Uskutečnila se zde slavnostní Valná hromada
SDH Hanušovice za účasti zástupců
města Hanušovice a dalších hostů. Pro
veřejnost byl připraven kulturní program.
V rámci oslav byli vylosováni výherci
soutěže Hasiči u nás a v Evropě, kterou
pořádala MAS Horní Pomoraví v rámci
aktivit Městského evropského informačního centra v Hanušovicích.
K výročí si získali hanušovičtí hasiči zrekonstruované vozidlo Tatra, které si přivezli z opravy koncem srpna. Nechyběl
ani společenský večer pro členy a jejich
rodinné příslušníky. Sedmdesátku připomíná i pamětní medaile
„Činnost hanušovických hasičů byla už
od vzniku sboru pestrá, od hašení požárů, odvracení následků živelních katastrof, dopravních nehod a asistenčních
hlídek při veřejných akcích, přes pořádání
plesů, večírků, divadelních představení
a jiných kulturních pořadů pro členy i veřejnost,“ připomněl současný starosta
SDH Hanušovice František Ambroz.
V novodobé historii, po roce 1989, vedl
Hanušovické hasiče od roku 1990 jako

předseda Ladislav Skácel a následně Milan Jégl, od roku 1992 byl zvolen starostou SDH František Ambroz. V těchto
letech bylo doplněno a zlepšeno technické vybavení sboru, například vozidly
CAS 32, T 815 a ARO, dále dýchací
technikou, světly apod. V roce 1994 byla
zbrojnice přestěhována do nových garáží
na ulici Školní. V témže roce sbor obdržel
vyznamenání Za zásluhy.

Povodeň, která se prohnala roku 1997
Hanušovicemi, připravila hasiče o značnou část vybavení a techniky. I v této
situaci si však byli vědomi svého poslání;
za činnosti při povodni obdrželi medaile
Za záchranu života, Za odvahu a statečnost a Odznak s čestným uznáním Za
účinnou pomoc při povodních.
/ hab

Středověké odpoledne
na hradě Brníčko
Již sedmé středověké odpoledne se
konalo na svátek slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje v neděli 5. července
v obci Brníčko na stejnojmenném hradě.
Celý program byl zahájen vystoupením
šermířů. Během odpoledne návštěvníkům hrály kapely, jež se nechávají inspirovat středověkými či renesančními motivy, nebo interpretují hudbu z období
středověku, folklorní písně a tance, nechyběla ani dělostřelecká garda, vystoupení sokolníků a představila se i dobová
řemesla. Celý program uzavřela v půl desáté ohňová show a ohňostroj. Středověké odpoledne v Brníčku je certifikovaným zážitkem JESENÍKY originální produkt ®.
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Malomoravské slavnosti
lákaly na bohatý program.
Nechyběla elektrokola

Malomoravské slavnosti i letos do svého programu zahrnuly prezentaci elektrokol, která propaguje Místní akční
skupina Horní Pomoraví prostřednictvím
projektu spolupráce nazvaného Jedeme
všichni. Slavnosti se letos uskutečnily
8. srpna a tradičně nabídly bohatý program pro návštěvníky.
Příchozí lákalo do Malé Moravy nejen
pěkné počasí. V rámci programu si mohli
prohlédnout automobil Tatra z Rallye Paříž Dakar. Děti se vyřádily na skákacím
hradu, pro dospělé byl nachystán bohatý
hudební a zábavní program v podobě
Tanji a skupiny AHARD, Verona, Violin
Duo Show. Akce trvala až do pozdních
nočních hodin a vyvrcholila ohňostrojem.
V rámci propagace projektu Jedeme
všichni měli návštěvníci k dispozici informační stánek s obsluhou, kde se nacházel cyklotrenažer, propojený s notebookem, na němž bylo možné sledovat
dráhu a čas simulované trasy pro cyklisty.
Na trenažéru bylo upevněno klasické
kolo s hladkým pláštěm. „Vedle toho
měli zájemci k dispozici i elektrokolo

a mohli tak srovnat jízdu na obyčejném
kole a elektrokole,“ vysvětlila koordinátorka projektu Andrea Merčáková z MAS
Horní Pomoraví.
Celou sobotní akci navštívila tisícovka
návštěvníků. Na stánek s elektrokoly zamířilo kolem 150 lidí, kteří přímo projevili
zájem vyzkoušet trenažér nebo elektrokolo. Velký podíl těchto odvážlivců ale
tvořily děti, které měly zájem především
o cyklotrenažér. „Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům
rozdávali a informovali je o trasách, které
byly zmapovány v rámci tohoto projektu
a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na
kole, nebo na elektrokole,“ dodala Merčáková. Zájemci o elektrokola neodcházeli ze stánku s prázdnou, zdejší obsluha
je podělila propagačními předměty projektu - cykloláhvemi, reflexními páskami
a tričky s logem projektu.
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Jubilejní 10. ročník
Bioslavností
ukázal,
že i na dovolené
lze vařit bio
Kolem tří a půl tisíce návštěvníků prošlo
11. července branami desátého ročníku
Bioslavností ve Starém Městě pod Sněžníkem. Letošní hlavní motto festivalu
znělo Na dovolenou s PRO-BIO.
„Návštěvníky chceme inspirovat, že
i mimo domov se dá vařit ze zdravých
surovin snadno, rychle a velmi chutně,“
říká Barbora Hernychová ze společnosti
PRO-BIO. Stánky biojarmarku nabídly
sortiment PRO-BIO i výrobky dalších ekofarmářů a výrobců. Jako novinka byly
představeny směsi na pečení domácího
chleba řady BIOLINIE - Chléb šestizrnný
a Chléb žitno-pšeničný. „Pečení vlastního chleba je populární. Hotové směsi
jsou tipem, jak si jednoduše chléb doma
připravit,“ vysvětluje Hernychová.
Slavnostním přípitkem BIO sektu oslavili zaměstnanci i návštěvníci 10. narozeniny festivalu. Představitelé firmy popřáli Bioslavnostem ještě mnoho dalších
ročníků a poděkovali všem, kdo se na
akci podílí a šíří dále myšlenku BIO.
Herečka Kamila Špráchalová prozradila
na pódiu nápady, jak „propašovat“ zdravé potraviny do klasických pokrmů, které
připravuje své rodině. Prohlédla si mlýn
a sklady firmy.
V rámci odborného programu bylo
možné navštívit formou exkurze provozy
firem PRO-BIO mlýn, bezlepkový mlýn a
balírnu. Dále také pastviny pro chov ovcí
a skotu a biojatka firmy MARWIN. Jedním z velkých lákadel je pro širokou veřejnost bioobčerstvení, které je každoročně
trochu jiné. Letos návštěvníci mohli
ochutnat masové speciality z bio jehněčího a bio hovězího masa z místních
ekofarem Agrisen a MARWIN, například
hovězí guláš, jehněčí steaky, klobásky či
berana na grilu. Restaurace Rebio z Brna
připravovala vegetariánské a veganské
pokrmy, včetně fresh nápojů, ovocnosmetanové zmrzliny a výborných zákusků. Mezi dobrotami nechyběly nejoblíbenější pohankové palačinky. Další
ročník Bioslavností se koná v sobotu
9. července 2016.
/ Zdroj: PRO-BIO
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Čokoládové lázně lákají na zážitky
do Velkých Losin
První festival v České republice, ve kterém se propojí gastronomické zážitky
s rekreačními pohybovými aktivitami,
vypukne v posledním zářijovém týdnu
v podhůří Jeseníků ve Velkých Losinách.
„Cílem festivalu, který je naplánován
na 26. a 27. září, je ukázat návštěvníkům
nejhezčí místa podhůří Jeseníků a šikovnost mistrů čokolády, ale i dalších odborníků z oboru gastronomie. Celý festival
doprovodí rekreační pohybové aktivity
pod vedením profesionálních instruktorů,“ vysvětluje za tým organizátorů
akce Jana Kašparová z Velkých Losin.
Centrum festivalu bude na místním náměstíčku poblíž lázní. Účastníci budou
moci ochutnávat různé druhy čokolády
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a v čokodílnách tvořit i vlastní výrobky.
Tahákem bude účast nejlepšího českého
gurmet - kritika Vladimíra Poštulky nebo
módní přehlídky s čokoládovými doplňky. „Ze Zábřehu dorazí Lukáš Drlík se
svou Levandulovou kavárnou, z Jeseníku
přislíbil účast Mr. Steak Michal Solnička,
který bude plnit steaky čokoládou. Skvělý
barista Adam Troubil z Brna ukáže lidem
jak si udělat nejlepší a nejkrásnější kávu
přímo doma,“ odtajnila část programu
Kašparová.
Pro návštěvníky Velkých Losin bude připraveno speciální večerní koupání v nově
otevřeném Therme parku. „Návštěvníkům festivalu doporučujeme volnočasový oděv i obuv, tak aby si dosyta mohli

užít rekreační pohybové aktivity. Po vstupu na festival obdrží každý účastník
festivalový náramek, který mu zaručí
přístup na všechny připravované aktivity
a navíc i zážitkovou kartu, která bude
slosovatelná. Šťastlivci mohou ještě vyhrát zajímavé ceny od partnerů Čokoládových lázní,“ dodává další z organizátorů Jaroslav Bokůvka.
Čokoládové lázně se uskuteční ve Velkých Losinách, Loučné nad Desnou
a Dlouhých Stráních v sobotu 26. a v neděli 27. září, oba dny od 10 do 17 hodin.
/ Hana Písková

zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.
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Ministr kultury
navštívil Zábřeh
Ministr kultury Daniel Herman navštívil
3. září Zábřeh. Bohatý program zahájil
pracovním obědem s radou města a dalšími hosty v restauraci Stará Sladovna,
kde se zajímal nejen o kulturní dění v Zábřeze, ale i o názory na činnost ministerstva a současnou vládní politiku. Po pracovním obědě následovala prohlídka
města a vybraných historických budov
a institucí, kterou ministr s doprovodem
absolvovali pěšky.
Důležitým bodem programu bylo
uctění památky oběti komunistického
režimu a čestného občana města Zábřeha generálmajora Karla Lukase, u jehož
pamětní desky položil ministr Daniel
Herman kytici. Krátce ministr navštívil
zábřežský zámek, kostel sv. Bartoloměje
a Dům Pod Podloubím. V kostele sv. Barbory, který poslední roky prochází celkovou rekonstrukcí, se zajímal o postup
stavebních a restaurátorských prací
a ocenil aktivity občanského sdružení
Sv. Barbora Zábřeh.
Nejdéle času strávil při návštěvě zrekonstruované budovy Základní umělecké
školy Zábřeh, kde se při prohlídce učeben
setkal s pedagogy, v koncertním sále program obohatilo vystoupení žáků. „Vaše
práce je nesmírně důležitá, přispívá ke
kultivaci osobností, což je předpoklad
obnovy naší země. Stejně tak je důležité
kultivované a krásné prostředí, které se
v této škole i v celém městě vytváří. Mám
z toho všeho velkou radost,“ oslovil ministr Daniel Herman pedagogy a další přítomné v prostorách školy.
Návštěva byla zakončena prohlídkou
zámku na Skaličce, od jehož majitelů
obdržel dort představující logo ministerstva. „Cílem bohatého programu bylo
prezentovat město, jeho živou kulturu
a díky ministerským dotacím opravované
památky zapojené do života komunity.
Pan ministr nezakrýval milé překvapení
z bohatých kulturních aktivit v Zábřeze
a spousty lidí, kteří se jí v různých formách aktivně věnují,“ vyjádřil se k návštěvě vládního činitele starosta města
Zábřeha František John.
/ Barbora Šmoldasová,
tisková mluvčí Zábřeha

Oslavy 690 let
od založení
budovy
minipivovaru
a restaurace
Kolštejn

První červencovou sobotu se v Branné
opět konal historický jarmark. Rekordní
počet stánků s produkty značky JESENÍKY originální produkt® obklopil malebné náměstí v Branné a vytvořil příjemnou kulisu pro připravený program oslav
690. výroční založení dnešního budovy restaurace a Minipivovaru Kolštejn,
na kterém se organizačně podílel Klub
pro rozvoj aktivního Pomoraví (K.R.A.P.).
Hlavním mottem celodenního programu historie pivovarnictví, které
symbolicky vyvrcholilo křtem nové publikace Historie pivovarnictví v Kolštejně –
Branné od historika Drahomíra Polácha.
Kniha je atraktivní nejen pro milovníky
Jeseníků a pivovarnictví, ale také pro běžného turistu, který se díky bohatému
obrazovému materiálu a textu ze současnosti života Branné dozví, jak Kolštejn
vypadal od přelomu 19. a 20. století až
po současnost.
Během rozpáleného sobotního odpoledne mohli návštěvníci jarmarku sledovat vystoupení šermířského spolku Pánů
z Bludova, irskou hudbu dua Jitky Malczyk a Vojtěcha Jindry z bretaňské kapely
Bran, loutkové divadlo a pohádky pro
děti spolku Klubíčko, taneční vystoupení
Perchty von Bladen, prezentaci dravých
ptáků a sov a další zajímavý program pro
děti i dospělé.
Díky tematickému programu a účasti
dalších regionálních minipivovarů z Loučné nad Desnou a Jeseníku a jejich výtečným pivním mokům se náměstíčko
v Branné na chvíli skutečně vrátilo
o mnoho set let zpět. Třeba právě takto
vypadaly oslavy této nádherné a historií
protkané obce před mnoha sty lety.

Mladí lidé
z evropských
států se sešli
v Kunčicích

Přes třicet mladých lidí z Chorvatska,
Rumunska, Slovinska a České republiky
se sjelo na mezinárodní výměnu mládeže
Zero2Hero, která se uskutečnila 23. až
30. srpna v Kunčicích. Mladí lidé ve věku
třinácti až dvaceti šesti let se zde sešli, aby
se v prostředí Jeseníků věnovali po celý
týden tématům osobního rozvoje, informační a mediální gramotnosti, kreativní
práci s informacemi a leadershipu.
Během projektu byly použity odborné
metody z oblastí informační a mediální
gramotnosti, vedení lidí i osobnostního
růstu.
Bylo vytvořeno několik audioknih a také se účastníci naučili starat o účty na
sociálních médiích. Účastníci projektu
měli možnost poznat místní region prostřednictvím turistických výletů v krajině
Staroměstska, navštívili redakci místních
novin, podnik Pars, ruční papírnu, termální koupaliště ve Velkých Losinách
nebo minikáry v Ramzové.
Během kurzu používali účastníci pracovní listy jako souhrn teorií, metod
a hlavně praktickou oporu jejich práce.
Účastníci projektu jsou pracovníci s dětmi
a mládeží. Získané poznatky uplatní nejen ve svém životě, studiu a (budoucí)
profesi, ale také při jejich dobrovolnické
práci s mladší generací a usnadní jí tak
postup školou, hledání zaměstnání i
osobním růstu.
Výměna mládeže byla financována díky
laskavé podpoře programu Erasmus+,
u nás zastoupeného Domem zahraniční
spolupráce.

/ Tomáš Drápal, Relax centrum Kolštejn
/ Lada Matyášová,
projektová manažerka

zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.
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Kalendář akcí - září 2015

Město Zábřeh
1.10.2015
Jeseník - Zlatý chlum - Jeseník
/ Zábřeh, odjezd z ČD / KČT ZdP Zábřeh / výlet

Dubicko
26.9. Drakiáda

1.10.2015

Setkání k mezinárodnímu dni
seniorůZábřeh

/ Dubicko, SDH Dubicko

/ Katolický dům / Klub důchodců města Zábřeh
/divadelní představení

Malá Morava
26.9.2015 Vinobraní - burčák, víno, cimbálovka,
grilované sele

2.10.2015

MALÁ VITRÁŽ A STÍNIDLO
NA STOLNÍ LAMPU Z BAREVNÉHO SKLA
- TECHNIKA TIFFANY

/ Podlesí, Severomoravská chata /gurmánská akce

/ Zábřeh, VS GLASS PRODUCTS, 28. října 16
/ Daniela Pretoriusova / tvořivá dílna

Město Zábřeh
24.9.2015 Písařov - Čečel - Jakubovice - Kocanda

2.10.2015

Jitka Šuranská Trio
/ Zábřeh, Kino Retro / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ koncert

/ Zábřeh - odjezd z ATB Valová / KČT ZdP Zábřeh / výlet

24.9.2015 Tajemství grafiky - vernisáž výstavy
/ Zábřeh, Muzeum Zábřeh / Muzeum Zábřeh / výstava

25.9.2015 Káča a vodník
/ Zábřeh, velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ divadelní představení

25.9.2015 Babí léto s Charitou
/ Zábřeh, prostranství před Kulturním domem
/ Charita Zábřeh / pohodové setkání

26.9.2015 Nohejbalový turnaj
/ Zábřeh, Sport & Relax areál Bozeňov
/ Sport & Relax areál Bozeňov / turnaj

3.10.2015

Po Šumperském psaníčku

7.10.2015

Závody pro nejmenší na odrážedlech

/ Zábřeh, Šumperk - vila Doris / KČT Zábřeh
/ Bezručovy sady (u kostela sv. Barbory)
/ MaRC Hnízdo / závody

10.10.2015 Po stopách historie Zábřehu - s průvodcem
/ Sraz u Domu Pod Podloubím / KČT Zábřeh

13.10.2015 Bio potraviny
/ Masarykovo nám. 7 / MaRC Hnízdo / beseda

15.10.2015 Dámská jízda - S. Babčáková, E. Kočičková
/ Velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ divadelní představení

26.9.2015 Divotvorný meč
/ Zábřeh, velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o
/ divadelní představení

27.9.2015 Svárovanka
/ Zábřeh, velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ hudba k tanci a poslechu

28.9.2015 Deštivé dny
/ Zábřeh, velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ divadelní představení

29.9.2015 Nejstarší historie Zábřehu
/ Zábřeh, Klub důchodců, Nerudova 7
/ Klub důchodců města Zábřeh / beseda

16.10.2015 Rodinný portrét
- vernisáž výstavy fotografií
/ U klubovny Hnízda, Masarykovo nám.
/ MaRC Hnízdo / výstava

18.10.2015 Václav Hudeček
/ Kostel sv.Barbory, Zábřeh / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ koncert

22.10.2015 Jakub Smolík s kapelou
/ Velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o.
/ koncert

23.10.2015 Pavel Dobeš
/Kino Retro / Zábřežská kulturní, s.r.o.

Kalendář akcí - říjen 2015

Kalendář akcí - listopad 2015
Hanušovice

Dubicko
16.10.2015 Výstava ovoce a zeleniny
/ Dubicko, Zahrádkářský dům / ČZS Dubicko / výstava

17.10.2015 Výstava ovoce a zeleniny

6.11.2015

Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

10.11.2015

Přednáška Jiřího Chlebníčka - USA na kole
/ Hanušovice, Dům kultury / Město Hanušovice
a DK Hanušovice / přednáška

/ Dubicko, Zahrádkářský dům / ČZS Dubicko / výstava

18.10.2015 Výstava ovoce a zeleniny

20.11.2015

Taneční kurzy 2015

21.11.2015

Zábava

24.11.2015

Pojďme se bavit

27.11.2015

Taneční kurzy 2015

/ Dubicko, Zahrádkářský dům / ČZS Dubicko / výstava

24.10.2015 Zájezd do Polska
/ Dubicko / ČZS Dubicko / zájezd

Hanušovice
2.10.2015
Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

9.10.2015

Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

16.10.2015 Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance
/ Hanušovice, Dům kultury / Tenisový klub Hanušovice / zábava
/ Hanušovice, Dům kultury / Klub 60+ Hanušovice
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

Město Zábřeh
6.11.2015

Michal Hrůza a kapela Hrůzy

7.11.2015

Šubrtova kaplička - Nemile

/ Zábřeh, velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o. / koncert
/ Zábřeh, odchod od evangelického kostela u kasáren
/ KČT ZdP Zábřeh / výlet

23.10.2015 Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

27.10.2015 Cestopisná přednáška Jiřího Máry
- Austrálie

8.11.2015

Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo

10.11.2015

Hodnotící členská schůze místní organizace svazu
tělesně postižených v Zábřehu

/ Velký sál KLUBuZábřežská kulturní, s.r.o.

/ Hanušovice, Dům kultury / Město Hanušovice
a DK Hanušovice / přednáška

23.10.2015 Taneční kurzy 2015
/ Hanušovice, Dům kultury výuka tance

31.10.2015 Dýňování 2015
/ Hanušovice, Dům kultury / K2 Hynčice o.s.

Chromeč
10.10.2015 4. ročník chromečského vinobraní
/ Chromeč / sokolovna TJ Sokol/ TJ Sokol Chromeč
/ společenská akce
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/ Zábřeh, Katolický dům / Svaz tělesně postižených Zábřeh
/ schůze

26.11.2015

Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
/ Zábřeh, velký sál KLUBuZábřežská kulturní, s.r.o.
/ zábavné odpoledne

28.11.2015

Dymytry - koncert kapely
/ Velký sál KLUBu / Zábřežská kulturní, s.r.o. / koncert

Olšany
20.11.2015

Společenský večer Domova Paprsek Olšany
/ Olšany – Papírny Olšany a.s. / Domov Paprsek, K.R.A.P. / ples.

zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.
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