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Zejména pro podnikatele v regionu
MAS Horní Pomoraví je připraveno
dalších 11 miliónů korun z PRV
Již druhou výzvu pro příjem žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV) vyhlásila pro své území Místní akční
skupina Horní Pomoraví. Dotačních 11 miliónů korun je určeno zejména podnikatelským subjektům, konkrétně zemědělcům, potravinářům, lesníkům a také ostatním podnikatelům na jejich projektové záměry.
„Nejvíce prostředků máme připraveno
právě pro nezemědělské podnikatele, kteří mají největší potenciál rozvíjet své podnikání a přispívat ke tvorbě pracovních
míst v regionu,“ uvedla Renata Baslerová,
manažerka programu PRV. „Zemědělci
mají v této výzvě alokováno nejméně prostředků – ti totiž byli nejaktivnější v první
výzvě a mají již plánované prostředky téměř vyčerpány,“ doplnila Baslerová. Mimo podnikatelské projekty je jedno z vyhlašovaných opatření zaměřeno i na bu-

dování odpočinkových míst a stezek na
lesních pozemcích, zde mohou o dotaci
požádat například i obce či neziskové
organizace. „V první výzvě v květnu letošního roku získala dotaci na vybudování
naučné stezky Charita Zábřeh. V průběhu
roku 2018 se tak mohou nejen turisté, ale
i místní těšit na odpočinková místa a naučné tabule na turistické trase v údolí
Moravské Sázavy ze Zábřeha do Lupěného,“ dodala Baslerová.

Příjem žádostí o dotace bude probíhat od 9. do 23. ledna 2018

Štípač dříví pořízený z minulého dotačního období.

CNC fréza pořízená z minulého dotačního období.

v kanceláři v Hanušovicích. Informace o vyhlášené výzvě a jednotlivých opatřeních naleznou zájemci na webu
www.hornipomoravi.eu
v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova.
Své záměry a žádosti mohou žadatelé bezplatně konzultovat
s pracovníky MAS již od prosince.
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Školáci ze Zábřežska si půjčují
učitele z Venezuely
Učit angličtinu za pomoci pedagogů, kteří neumí česky, je
velkou výhodou, školy však na ně nemusí mít dostatek
peněz. Na Zábřežsku proto uvítali projekt Místní akční plán
vzdělávání, který umožnil několika školám sdílet Camerona
Michaela Ramseyho. Ten dochází střídavě za žáky jednotlivých zařízení už druhým rokem. Děti ho mají rády a díky
němu si oblíbily i výuku anglického jazyka.
Cameron Michael Ramsey pochází z Venezuely a kromě angličtiny ovládá také
němčinu a španělštinu. V letošním školním roce zůstává na každé ze škol od
dvou do čtyř týdnů, aby se do kontaktu
s cizojazyčně mluvícím člověkem dostalo
co nejvíce žáků, většinou z druhého stupně základních škol. „Pana Ramseyho jsme
postupně zapojili do výuky ve všech třídách, především šlo o angličtinu, ale také
němčinu, chemii, zeměpis a dějepis. Snažili jsme se co nejvíce využít jeho pozitivní
energie a výborných hereckých schopností, proto měl v hodinách na starost
zejména konverzační část. Dokáže navodit přátelskou atmosféru a žáky nenásilným způsobem rozmluvit. Děti si s ním
samozřejmě vyzkoušely také výuku gramatiky, slovní zásoby, čtení a poslechu,“
řekla Ivana Christodoulou ze ZŠ Boženy
Němcové v Zábřeze.
Vedení zapojených škol se shoduje na
tom, že by do budoucna rádi spolupracovali s více cizinci, protože zájem o ně
stále roste. Hlásí se i malotřídní školy,
které chtějí využívat tyto vyučující i pro
děti na I. stupni. „Důležité bylo i mimotřídní působení pana Ramseyho na naší
škole. Přestože u nás strávil pouhý měsíc,
stal se nepřehlédnutelným členem našeho učitelského kolektivu, zapojil se do
všech školních akcí a každou volnou chvíli
věnoval intenzivnímu působení na zlepšování jazykových kompetencí učitelů. Žáci
se neustále vyptávají, kdy u nás zase bude, a my se se s nimi těšíme na květen,“
říká s úsměvem Ivana Christodoulou.
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Učitele z Venezuely si pochvalovali také
samotní žáci. Rozálie Minářová ze základní školy v Heralticích napsala: ,,Pan
Ramsey byl s námi na výletě v pevnosti
Hanička a na škole v přírodě. Byla s ním
legrace, mluvili jsme anglicky celý den, při
všech hrách a vůbec jsme si to neuvědomovali. Super byly ranní rozcvičky a líbila se mi i jeho anglická písnička, kterou
jsme se ráno vítali. Inspiroval mě ke studiu
angličtiny.“ Projekt Místní akční plán
vzdělávání na Zábřežsku se zaměřuje na
spolupráci škol, jejich zřizovatelů a rodičovské veřejnosti. Jeho cílem je zvyšování
kvality vzdělávání v regionu.
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JESENÍKY originální produkt®
se rozšířila o sýry, tradiční,
ale i sportovní zážitky
Kozí sýry, hanušovická piva, šité a háčkované výrobky či dřevěná srdce a svícny nebo originální šité hračky podle
dětských obrázků se úspěšně ucházely
v roce 2017 o ochrannou známku JESENÍKY originální produkt®. Značka se rozšířila také o zážitky a služby. Mimo jiné
nese značku například Mariánská pouť
v Branné, Pradědovo dětské muzeum
v Bludově či dvě akce v jednom zážitku
zvaném Moravský bikemaraton a Leznické hópan.
V jarním kole získaly certifikát jesenické
originality vlajkové produkty z Pivovaru
Holba Hanušovice. Z řemeslných výrobků
obdržely značku šité a háčkované užitné
a dekorační předměty Dany Hojgrové
„Truhlice“ z Kolšova. Komise ocenila především precizní práci háčkovaných záclon, které známe z oken našich babiček.
Mezi originální jesenické zážitky se zařadila Mariánská pouť v Branné, která odkazuje na tradiční poutě, které se konaly
v historii k místnímu Mariánskému prameni. „Akce si dochovala tradiční charakter, součástí jsou i historicko-vlastivědné expozice a navíc láká do horské obce
kolem tisícovky návštěvníků ročně,“ popsala Olejníková. Dalším certifikovaným
zážitkem se stalo Pradědovo dětské muzeum v Bludově, které nabízí celoroční
vyžití pro dětské návštěvníky s hravými
expozicemi s tematikou Jeseníků.
Podzimní certifikace výrobků přinesla
lahodné kozí sýry. A to hned od dvou výrobců. Prvním z nich je Kozí farma u Komínků z České Vsi. Zdejší ekofarma
produkuje lahodný čerstvý sýr výhradně
z mléka od zvířat z vlastního chovu. Recept na sýr zdědili Komínkovi po prarodičích a vylepšili ho díky mnohaletým zkušenostem. Z vlastní produkce je kromě
mléka také koření, bylinky a zelenina. Ce-

lá řada výrobků z kozího mléka od smetany, mléka, jogurtu, kefíru až po různé
druhy sýrů pochází z Úvalna u Krnova.
Z kozího mléka z vlastního chovu je vyrábí Kristýna Šťastná s rodinou. Na dochucení sýrů používá bylinky, ořechy
a med. Podle obrázků svých vnoučat začala šít hračky Miroslava Ouzká Rišková.
Vznikl tak Jesenický skřítek – ručně šitá
hračka, polštářek mazlík. Autorka je pojmenovala Jeseničtí skřítci a víly. Aktuálně nese ochrannou známku JESENÍKY
originální produkt® 75 výrobků.
Výjimečným zážitkem, který navazuje
na předchozí spolupráci a divadelní projekt realizovaný Místní akční skupinou
Horní Pomoraví, koordinátorem regionální ochranné známky v Jeseníkách,
jsou Jeseníky divadelní. Jde o autorský
divadelně zážitkový program, který zájemce seznámí s historií, pověstmi, významnými osobnostmi, památkami, zají-
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mavými místy či produkty kolštejnského
panství (Branensko, Staroměstsko, Hanušovicko). Program využívá zejména divadelní prvky a metody (kostýmy, práce
s rekvizitami, loutkami, hudební ozvučení), zkušenosti z průvodcovské činnosti
a studia historie. Nyní je certifikováno 21
originálních zážitků a stejný počet ubytovacích a stravovacích služeb. Všechny
certifikované výrobky, služby i zážitky
jsou zveřejněné na
www.regionalni-znacky.cz/jeseniky.
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Domov Paprsek tančil
ve znamení motýlků
Šestý společenský večer Domova Paprsek v Olšanech na Šumpersku se uskutečnil v pátek
24. listopadu 2017. Tentokrát se tanec a zábava nesly ve znamení motýlků podle motivu
na pozvánce, kterou ústy nakreslil Jakub Hříbek z Domova Paprsek.

ském večeru se setkali jak zdravotně znevýhodnění ze sedmi různých zařízení (konkrétně Paprsek Olšany, Oáza Zábřeh, Sněženka z Jeseníku, Pomněnka a Vincentinum ze Šumperka, klienti ze Šebetova
a Nových Zámků), tak i místní obyvatelé.
Poděkování patří sponzorům za finanční
i materiální podporu a všem organizátorům, kteří akci věnovali svůj volný čas.
„V rámci programu byli sponzoři několikrát
představováni moderátory, seznam sponzorů byl umístěn na viditelných místech
v prostorách konání akce a na stolech
v prostorách sálu. Poděkování patří také OP
papírně s.r.o., která poskytla své prostory,“
uvedla Renata Baslerová z MAS Horní Pomoraví.

„Jsme rádi, že se akce stává známou v širokém okolí a navštěvuje ji stále více lidí. Letos se sešly více než tři stovky návštěvníků,
pro které jsme připravili bohatý kulturní
program a také tombolu,“ uvedla jedna ze
spoluorganizátorek Anna Bartošová, ředitelka Místní akční skupiny (MAS) Horní Pomoraví.
Program tradičně zahájili klienti Domova
Paprsek bubnováním na djembe bubny. Taneční vystoupení si připravily i děti z místní
základní a mateřské školy, barevné vystoupení předvedly Beduínky z Bohdíkova.
Úvodní slovo patřilo kromě organizátorů
také senátorovi Zdeňku Brožovi a 2. náměstku hejtmana Olomouckého kraje Janu
Zahradníčkovi.
Akci pořádala MAS Horní Pomoraví
ve spolupráci s Domovem Paprsek a spolu
s další neziskovou organizací Aktivní Pomoraví z. s. Aktivní Pomoraví z. s. Na společen-
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