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zpravodaj

Strategie prošla 16. listopadu druhým
kolem hodnocení s minimálními výtkami
ministerstva pro místní rozvoj. Minister-
stvo práce a sociálních věcí strategii MAS
Horní Pomoraví schválilo k podpoře bez
výhrad. Pouze ministerstvo zemědělství
požadovalo sladění strategie s pravidly
Programu rozvoje venkova. Všechny při-
pomínky ke strategii byly zaměstnanci
MAS opraveny a celý dokument byl

odeslán 9. prosince ke schválení.
Pokud nenastane žádná komplikace,

mohla by strategie MAS Horní Pomoraví
být všemi dotčenými ministerstvy schvá-
lena na počátku roku 2017. „Protože
schvalování strategie MAS se snad blíží
zdárně ke konci, bude nezbytné zahájit
projednávání způsobu hodnocení pro-
jektů se všemi členy místního partnerství.
MAS Horní Pomoraví na druhou polo-

zpravodaj

vinu ledna plánuje jednání Shromáždění
partnerů, kde by se schválili členové vý-
běrové komise a nastavila by se hodnotící
kritéria projektů,“ uvedl projektový ma-
nažer Karel Hošek.

Zatím se počítá s prvními výzvami v po-
lovině roku 2017. Celé znění Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Horní Pomoraví je dostupné na
www.hornipomoravi.eu/strategie2020.
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Kloboukový společenský večer
Domova Paprsek byl v hledáčku
fotografů
Pátý Společenský večer Do-

mova Paprsek v Olšanech na
Šumpersku, který se usku-
tečnil 25. listopadu 2016, na-
vštívil známý fotograf Jind-
řich Štreit. Zavítal sem se
svými studenty, a to ne ná-
hodou. V současné době to-
tiž vystavuje v českých měs-
tech a obcích putovní ko-
lekci Držme spolu. Ta byla
k vidění i v Olšanech právě
na akci, která je určená li-

Filip Raif
Textový rámeček
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Akci pořádá ve spolupráci s Domovem
Paprsek MAS Horní Pomoraví spolu s dal-
ší neziskovou organizací Aktivní Pomora-
ví z.s. Každoročně mají příležitost setkat
se jak zdravotně znevýhodnění z různých
zařízení v kraji, tak i místní obyvatelé. Od
začátku je hlavní ideou připravit spole-
čenskou událost s tancem a zábavou,
kde se setkají jak postižení z různých zaří-
zení v kraji, tak i místní obyvatelé. „Akce
má každoročně téma, do kterého se
návštěvníci obléknou nebo vyzdobí. Le-
tos se konal kloboukový večer,“ vysvět-
lila za organizátory Renata Baslerová.

Program tradičně zahájili klienti Do-
mova Paprsek bubnováním na jumbee
bubny a taneční vystoupení Šlapeto. Ta-

neční vystoupení si připravily i děti z míst-
ní základní a mateřské školy a všechny
účastníky pak potěšil bublinovou show
Pavel Roller.

Návštěvníky v rámci pátého večera pře-
kvapilo i množství fotoaparátů. „Vzal
jsem sem účastníky workshopu z Brna,
aby zachytili zdejší atmosféru. Pokud se
snímky vydaří, mohla by z dnešního veče-
ra vzniknout menší výstava,“ říká foto-
graf Jindřich Štreit, který v současné do-
bě vystavuje v českých městech a obcích

dem s mentálním a kombi-
novaným postižením. Koor-
dinátor značení, Místní akč-
ní skupina (MAS) Horní Po-
moraví, je s Domovem Papr-
sek spojen hned v několika
rovinách. Kromě společen-
ské benefiční akce nesou vý-
robky zdejších klientů, vzni-
kající v rámci terapeutické
činnosti, značku JESENÍKY
originální produkt .®

putovní kolekci snímků hendikepova-
ných dětí Držme spolu z léčebny v Klim-
kovicích.

Ke Společenskému večeru Domova
Paprsek v Olšanech patří i tombola. Ta by
se neobešla bez pomoci dárců a spon-
zorů. „Poděkování patří sponzorům za fi-
nanční i materiální podporu a všem orga-
nizátorům, kteří akci věnovali svůj volný
čas. Výtěžek z akce bude věnovaný Do-
movu Paprsek,“ dodala Baslerová.

Pokračování ze strany 1



zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.  4|2016 | 3 |

Škola nemusí být nudná povinnost

Jeho zkrácený název je MAP Zábřežsko.
Získal finanční podporu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
v gesci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Projekt se zaměřuje na
zkvalitnění výuky na zábřežských základ-
ních a mateřských školách prostřednict-
vím vzájemné spolupráce a společného
plánování rozvoje regionálního vzdělá-
vání. „Zážitky, jako je radost z dětství
a poznávání, v nás základní škola určitě
zanechala. Jen jich zřejmě nebylo dost,
aby nám zůstaly v paměti. I to nám snad
pomůže změnit právě realizovaný pro-
jekt. Každý žák by měl ve škole zažít ús-
pěch, aby byla místem, kde se cítí bez-
pečně, kde ho umí ocenit a rozvinout je-
ho přirozené nadání,“ řekla Anna Barto-
šová z MAS Horní Pomoraví.

Cílem projektu je vytvořit strategii, kte-
rá bude obsahovat konkrétní dohodnuté
kroky, směřující ke zlepšení vzdělávání na
Zábřežsku. A to nejen ve školách, ale ta-
ké v jiných prostředích, kde se děti i do-
spělí obvykle vzdělávají. „Naším úkolem
je především sestavit spolupracující sku-
pinu. Měli by v ní být zástupci základních
a mateřských škol, jejich zřizovatelů a os-
tatních institucí, působících ve vzdělá-
vání, jako jsou například knihovny, mu-
zea a další neziskové organizace,“ vy-
světlila Bartošová.

Všichni partneři by se měli naučit efek-
tivně komunikovat, spolupracovat a plá-
novat společné aktivity v oblasti vzdě-
lávání. Dohromady by měli řešit také
specifické problémy a potřeby, na které
narazí. „Kvalita vzdělávání by neměla být
nastavena podle toho, co považují za
kvalitní ředitelé škol, ale na základě toho,
na čem se ve strategii dohodnou zástupci
jednotlivých škol, rodiče i samotní žáci
spolu s podnikateli nebo reprezentanty
středních a vysokých škol s ohledem na
uplatnitelnost žáků na trhu práce. Důraz

Zkuste se ohlédnout zpět a formulovat své zkušenosti se základní školou. Spoustě lidí
vyskočí negativní vzpomínky – nudná výuka, spousta povinností či problémy se spolužáky.
Některým se naopak nevybaví vůbec nic, natolik pro ně bylo období, strávené na základní
škole, nezajímavé. Přitom to tak vůbec nemusí být. Nový projekt MAS Horní Pomoraví by
se měl pokusit to změnit.

klademe na to, aby každý žák mohl uspět
na základě svých schopností,“ vypíchla
Bartošová.

Projekt zahrnuje čtyři základní aktivity.
Tou první je vytvoření spolupráce a rozvoj
partnerství mezi zřizovateli škol (města,
obce), poskytovateli vzdělávání (školy,
ZUŠ, knihovny, muzea, neziskové organi-
zace apod.) a uživateli (děti, žáci, rodiče,
veřejnost).

Druhá se týká dosáhnutí dohody o pri-
oritách v regionálním vzdělávání. Půjde
o vytvoření dokumentu aktivit, tzv. míst-
ního akčního plánu, v němž bude popsán
stávající stav vzdělávání a kde bude mož-
né nastavit dosažitelné cíle pro jeho po-
stupné zlepšování.

Třetí aktivita se týká budování znalost-
ních kapacit. Vzdělávání prochází v po-
slední době výraznými změnami. Proto je
nutné informovat všechny zapojené
o mezinárodní vzdělávací politice, cílech
národní vzdělávací politiky, potřebách
trhu práce a o nových metodách výuky se
zaměřením na uplatnitelnost na trhu prá-
ce. „Chceme všechny zúčastněné naladit
na jednu notu. Motivovat je k hledání
rozumných řešení a schůdných cest, po
nichž budeme schopní k tomuto cíli dojít.
To vše s ohledem na naše děti,“ upřesnila
Bartošová.

Poslední aktivitou pak bude postupné
hodnocení jednotlivých kroků projektu.
Čítá také předpoklad hodnocení stáva-
jícího vzdělávání v regionu a osvojení si
schopnosti sebehodnocení (například
i v rámci škol), stanovení si vlastních prio-
rit pro zvyšování kvality vzdělávání a ná-
sledně získání schopnosti vyhodnocovat
pokrok v předem stanovených oblastech.

Komplexní spolupráce je nezbytnou
podmínkou kvalitní realizace projektu.
Pokud vás aktivity projektu zaujaly a té-
ma vzdělávání je vám blízké, pokud vám
záleží na budoucnosti vašich dětí a chce-
te už nyní ovlivnit podobu jejich přípravy
na budoucí zaměstnání nebo pokud jste
zaměstnavatelem, který marně shání
vhodné pracovníky a domnívá se, že ten-
to problém lze řešit už u dětí na základní
škole, můžete se stát členem některé
pracovní skupiny. Scházet se budou kaž-
dé dva měsíce a členství v nich je dobro-
volné.

Název projektu CZ: Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000710
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Výstavu, která představila dvě regionál-
ní značky Olomouckého kraje JESENÍKY
originální produkt a HANÁ regionální
produkt přichystala na sklonku října
obec Hrabová s Místní akční skupi-
nou (MAS) Horní Pomoraví. Informace
a ukázky místní produkce přilákaly na pět
stovek návštěvníků do hrabovské soko-
lovny ve dnech od 27. do 30. října.

Výstava nesla název Křížem krážem

®

®

V Hrabové se představily regionální
značky Jeseníky a Haná

krajem Jeseníků a Hané aneb šikovní lidé
v horách a úrodném kraji. Po celou dobu
průběhu zdejší expozice byly vystavené
ukázky výrobků řemeslníků a informace
o regionální výrobě a systému celorepu-
blikového značení pod Asociací regionál-
ních značek. Navíc v sobotu 29. a v neděli
30. října mohli návštěvníci zhlédnout
některé způsoby výroby či ochutnat míst-
ní produkty.

Krysař v podání amatérského divadla

Ochotníci ze Starého Města a z Hanu-
šovic společně se žáky Základní umělecké
školy Šumperk uspořádali netradiční ta-
nečně divadelní představení Krysař. Diva-
delníci a děti připravili pro zdejší publi-

kum divadelní kus již poněkolikáté. Svou
společnou tvorbu pak prezentují v Domě
kultury v Hanušovicích. Letos nově se
uvedli i divákům ve Starém Městě.

„Tato představení jsou nejen časově,
ale i prostorově velmi náročná, proto
není možné s nimi vyjíždět i do jiných obcí
na území MAS Horní Pomoraví, což je ze-
jména kvůli netradičnímu zpracování
velká škoda,“ uvedla scenáristka Hana
Skotáková. Mnoho tanečníků i herců je
ze Staroměstska, ale kvůli nevyhovujícím
prostorám, především malému pódiu,
zde vystoupení nebylo doposud možné.
„Díky městu Staré Město, které na žá-
dost tanečníků zakoupilo baletizol, bylo
možné využití plochy i pod podiem,“
objasnila Skotáková. Baletizol byl za-
koupen díky česko-polskému projektu
s názvem 25 let spolupráce Staré Město

Stronie Śląskie, který předkládala MAS
Horní Pomoraví.

Také MAS Horní Pomoraví má se svě-
tem divadla zkušenosti, především díky
zrealizovanému projektu, který byl za-
měřen na podporu amatérského divadla
na venkově nazvaný Národní pohádky
a pověsti – poklady národní identity
a tradic.

–
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4. 2. 2017 Ples SDH

18. 2. 2017 Ostatkový ples

4. 2. 2017 Maškarní ples

4. 2. 2017 Ples SDH

10. 2. 2017 Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS

10. 2. 2017 Ples SDH

16. 2. 2017 JELEN - VLČÍ SRDCE TOUR

11. 2. 2017 Včelařský ples

11. 2. 2017 Ples SDH

12. 2. 2017 Ostatková zábava s vyplácením

17. 2. 2017 Obecní ples

17. 2. 2017 Pivovarský ples Holba

25. 2. 2017 Hanušovická trefa

18. 2. 2017 Obecní ples

18. 2. 2017 Myslivecký ples

25. 2. 2017 Pochovávání basy

25. 2. 2017 Ples taneční skupiny Tornádo

/ Orlovna Rovensko

/ Orlovna Rovensko

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům Zábřeh Velký sál

/ Kulturní dům Zábřeh Velký sál

/ Kulturní dům Zábřeh Velký sál

/ Kulturní dům Bohdíkov

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Tělocvična ZŠ Hanušovice

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

–

–

–

Rovensko

Kalendář akcí únor 2017–

8. 1. 2017 Koncert ke Tříkrálové sbírce

13. 1. 2017 3. rovenské Kopečkování

„Za synem na Nový Zéland“

14. 1. 2017Tradiční hasičský ples

19. 1. 2017 František Nedvěd a skupina Tie Break

20. 1. 2017 Smolíkovi divadelní představení

21. 1. 2017 Zpíváme a tančíme s Míšou minidiskotéka

28. 1. 2017 Riflový bál

20. 1. 2017 14. Městský ples

20. 1. 2017 Ples SDH

21. 1. 2017 Myslivecký ples

21. 1. 2017 Sokolský ples

21. 1. 2017 Myslivecký ples

21. 1. 2017 Myslivecký ples

27. 1. 2017 Ples SDH

28. 1. 2017 Ples SDH

/ Kostel Ruda nad Moravou

/ Orlovna Rovensko

/Kulturní dům Bušín

/ Kulturní dům Zábřeh Velký sál

/ Kulturní dům Zábřeh   Velký sál

/ Kulturní dům Zábřeh Velký sál

/ Kulturní dům Zábřeh   Velký sál

/ Kulturní dům Hanušovice

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

/ Kulturní dům

–

–

–

–

Kalendář akcí leden 2017–

Ruda nad Moravou

Rovensko

Bušín

Zábřeh

Hanušovice

Horní Studénky

Jakubovice

Chromeč

Písařov

Zvole

Sudkov

Jedlí

Rájec

Heroltice

Zábřeh

Bohdíkov

Postřelmůvek

Bušín

Hanušovice

Vyšehoří

Štíty

Jakubovice

Bratrušov
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