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zpravodaj

Po více než dvou letech prá-
ce byla schválená strategie
Místní akční skupiny (MAS)
Horní Pomoraví. Ta umožní
na území 46 obcí alokovat
v následujících pěti letech
117 miliónů korun. Na rozdíl
od předchozího dotačního
období, kdy bylo rozděleno
60 miliónů korun prostřed-
nictvím programu LEADER,
lze nyní podpořit finančně
řadu nových oblastí.

„Například budou moci obce na území
MAS Horní Pomoraví žádat na rekon-
strukce autobusových zastávek, výstavbu
chodníků a přechodů pro chodce. V prů-
běhu dotačního období lze získat pro-
středky na modernizaci tříd škol a školek,
ale i hasičáren a pořízení techniky pro do-
brovolné hasiče,“ vyjmenoval manažer
MAS Horní Pomoraví Karel Hošek. Kro-
mě obcí budou dalšími možnými žadateli
i neziskové organizace. Ty mohou získat
finanční prostředky v oblasti prorodin-
ných opatření, jako jsou nepobytové tá-
bory, či na aktivity směřující k sociální in-
kluzi, půjde například o investice a pro-
vozní dotace pro sociální služby a komu-
nitní centra.

Velká část podpory bude směřovat i do
soukromé sféry. Zejména podnikatelé
v malých firmách si sáhnou na dotace do
drobných investic. Podpořeny také mo-

hou být sociální podniky. Ani zemědělské
podnikání nebude opomenuto – lesníci,
potravináři a zemědělci mohou žádat na
drobné investice svých podniků.

Finální podoba výzev MAS jsou uveřej-
něny na webu:

Oficiálně byly výzvy vyhlášeny v IROP
6.4.2017 v informačním systému ISKP
( ) a v PRV 18.4.
prostřednictvím Portálu farmáře
(

). Své záměry a projekty můžete
konzultovat s pracovníky MAS, a to buď
osobně nebo na seminářích:

www.hornipomoravi.eu/dotace

https://mseu.mssf.cz/

http://eagri.cz/public/web/mze/far
mar/

zpravodaj

- seminář pro IROP -
v 2. patře bu-

dovy na adrese Hlavní 137, 788 33 Hanu-
šovice

- seminář pro PRV -
v zaseda-

cí místnosti Obecního úřadu (9. května
40, Ruda nad Moravou).

Na semináře se registrujte u Hany Olej-
níkové ( ).

úterý 25. 4. 2017
od 9:00 v Hanušovicích

středa 19. 4. 2017
od 14:00 Rudě nad Moravou

olejnikova@hornipomoravi.eu
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Souhrnné údaje o vyhlášených výzvách:

Bezpečnost dopravy (IROP)

Mateřské školy (IROP)

Základní školy (IROP)

Sociální služby (IROP)

Komunitní centra (IROP)

Zemědělská prvovýroba (PRV)

Potravinářství (PRV)

Rozvoj nezemědělského podnikání (PRV)

Lesnictví (PRV)

Relax v lese (PRV)

5,9 mil. Kč

2,6 mil. Kč

7,9 mil. Kč

4,0 mil. Kč

1,0 mil. Kč

3,0 mil. Kč

1,5 mil. Kč

5,0 mil. Kč

1,0 mil. Kč

1,0 mil. Kč

23.5.

9.5.

16.5.

23.5.

23.5.

17.5.

Ukončení

příjmu žádostí

0,2 mil. Kč

0,2 mil. Kč

0,3 mil. Kč

0,2 mil. Kč

0,2 mil. Kč

0,05 mil. Kč

Minimální

velikost rozpočtu

1,5 mil. Kč

1,5 mil. Kč

1,5 mil. Kč

1,25 mil. Kč

1,0 mil. Kč

5,0 mil. Kč

Maximální

velikost rozpočtu
Alokace výzvyNázev výzvy

zbývající alokace operačních programů MAS

alokace vyhlášených výzev MAS

Alokace operačních programů MAS (v tis. Kč)

11 500

24 564

20 330

46 313

14 582

PRV IROP OPZ

Již po jedenácté se uskutečnila
tradiční snídaně starostů
Jedenácté setkání předsta-

vitelů obcí na území místních
akčních skupin (MAS) Horní
Pomoraví a Šumperský ven-
kov se uskutečnilo v pátek
24. března tentokrát v Jedlí
na Zábřežsku. Hlavním téma-
tem setkání byly nové infor-
mace k připravovaným výz-
vám místních akčních skupin.

Obce mohou nyní získat pod-
poru zaměřenou například
na mateřské a základní školy,
chodníky a přechody pro
chodce a dále budou podpo-
řeny projekty zaměřené na
rozvoj sociálních služeb.

Další cílovou skupinou, která bude mo-
ci prostřednictvím MAS čerpat dotace,
jsou podnikatelé na území MAS. Jedná se
o dotace z Programu rozvoje venkova
(PRV). „Bude se jednat o projekty les-
nictví, kde může žadatel získat prostřed-
ky na pořízení stroje a technologie
určené pro hospodaření v lesích, nebo
vystavit či modernizovat dřevozpracující
provozovny,“ uvedla manažerka MAS
Horní Pomoraví Renata Baslerová. Další-
mi oblastmi, které budou podporovány,

Pokračování na straně 3

Kontakty na odpovědné zaměstnance MAS:

Karel Hošek (tel.: 725 140 504, hosek@hornipomoravi.eu); vedoucí zaměstnanec, konzultace IROP

Renata Baslerová (tel.: 725 940 339, baslerova@hornipomoravi.eu ); projektová manažerka pro PRV

Hana Olejníková (tel.: 725 940 340, olejnikova@hornipomoravi.eu); projektová manažerka pro IROP
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takzvané Fiche, jsou zemědělská prvový-
roba, potravinářství a rozvoj nezeměděl-
ského podnikání.

Starostové se na svém setkání dále za-
bývali vzděláváním. Získali informace
o dosavadních výsledcích místních akč-
ních plánů vzdělávání. Dále získali bližší
znalosti o tom, co přináší školám pro-
gram MŠMT, zaměřený na zlepšení kvali-
ty vzdělávání, takzvané šablony. „Díky
těmto aktivitám dochází k profesnímu
rozvoji pedagogů, personálnímu posíle-
ní, spolupráci s rodiči dětí a žáků a mno-
ho dalších aktivit,“ informovala ředitelka
MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová.

Veškeré informace ze snídaně starostů
i informace k výzvám naleznete na webu

.www.hornipomoravi.eu

Pokračování ze strany 2

MAS pomáhá školám zvyšovat kvalitu
vzdělávání

Šablony umožňují školám financovat
další vzdělávání pedagogů v nových me-
todách výuky, v oblasti osobnostního roz-
voje, vzájemné spolupráci mezi školami,
například formou setkávání a sdílení zku-
šeností, vzájemnými návštěvami ve výuce
a jejího následného hodnocení. Dále
umožňují dočasné personální posílení
výuky nejčastěji o nepedagogické pozice
školních asistentů nebo chův v mateř-
ských školách, které jsou určeny přede-
vším pro péči o dvouleté děti. Ze šablon
lze také financovat aktivity mimo vyučo-
vání jako čtenářské kluby, kluby zábavné
logiky a deskových her, doučování apod.
a také rozvoj spolupráce s rodiči dětí
a žáků.

MAS Horní Pomoraví poskytuje školám na svém území
bezplatně konzultace k takzvaným šablonám, což je pro-
gram Ministerstva školství ČR určený na podporu základ-
ních a mateřských škol, na zvyšování kvality vzdělávání
ve školách.

Ale pozor, žádosti v tomto progra-
mu lze podávat již jen do 30.6.2017!

„V rámci regionu MAS s námi aktivně
na šablonách spolupracuje zhruba polo-
vina škol. Peníze z tohoto programu čer-
pají některé školy už od září loňského
roku. Velmi dobře se osvědčily třeba
chůvy v mateřských školách. Učitelky dí-
ky nim získají více prostoru na skutečnou
výuku dětí, protože chůvy jsou schopné
postarat se o obsluhu dětí, které to sami
nezvládají, například hygienu nebo po-
moc při jídle. Také se snažíme nabízet
kvalitní lektory pro vzdělávání pedagogů
přímo v regionu, kdy učitelé měli mož-
nost absolvovat např. kurz manželů Ko-
přivových nazvaný Respektovat a být res-

pektován zaměřený na předání postojů
respektu a úcty nejen ve škole. Přínosem
je také možnost poradenství a sdílení do-
kumentů nutných pro úspěšnou admini-
straci projektu mezi školami,“ shrnula
význam a přínosy projektu Anna Barto-
šová, manažerka MAS Horní Pomoraví
pro oblast vzdělávání.

V oblasti vzdělávání MAS také od červ-
na 2016 realizuje projekt Místní akční
plán vzdělávání na území ORP Zábřeh.
V rámci jeho aktivit je vytvářen doku-
ment, který stanoví priority pro rozvoj
vzdělávání na Zábřežsku. V něm si nejen
zástupci místních škol, ale také dalších
subjektů ve vzdělávání, jako jsou zřizova-
telé škol (tzn. obce), kulturní či sociální
instituce, neziskové organizace působící
ve vzdělávání a výchově dětí a také za-
městnavatelé stanoví, co by za společné
aktivity měli realizovat, aby pomohli zvy-
šovat kvalitu vzdělávání v regionu.

Aktuálně v rámci projektu MAP připravujeme:
22.4.2017 Rodičovská akademie: seminář s Mgr. Lenkou Bínovou s názvem Připravený předškolák
24.4.2017 seminář s Dr. Lidmilou Pekařovou, Puberta – problémové období
27.4.2017 výjezd pro pedagogy MŠ za příklady inspirativní praxe do brněnských MŠ
19.6. – 23.6.2017 Intenzivní konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím
21. – 25.8.2017 Příměstský jazykový tábor pro rodiče s dětmi

v případě zájmu o účast na některé z aktivit sledujte stránky www.mapzabreh.cz
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„Samotné certifikace, které obnáší schvá-
lení jedenáctičlennou certifikační komisí,
proběhnou v průběhu května. Žadatelům
poskytujeme předem konzultace buď
v kanceláři koordinátora v Hanušovicích,
nebo za nimi i přijedeme, abychom prošli
kritéria a zásady pro udílení ochranné
známky,“ vysvětlila koordinátorka Hana
Olejníková. Výzvy se základními informa-
cemi k certifikaci se nacházejí na webu ko-
ordinátora MAS Horní Pomoraví

, žádosti, kritéria a zá-
sady zase na webu značky:

.

www.
hornipomoravi.eu

www.regionalni-znacky.cz/jeseniky

Originální výrobky, jedinečné služby
a zážitky z Jeseníků mají nyní
možnost opět získat ochrannou
známku JESENÍKY originální produkt®

Rok 2016 přinesl značce JE-
SENÍKY originální produkt
rozšíření území

®

Rok 2016 znamenal pro značku JESENÍ-
KY originální produkt obměnu. Fialový
zvonek označuje nové zajímavé produkty
v oborech, které se dosud v existenci
značky neobjevily. Opět se také rozšířilo
území o „bílá místa“ mezi Jeseníky a Ha-
nou, konkrétně o Moravský Beroun
a okolní obce.

®

Území značky tak zasahuje do tří krajů
a zahrnuje 162 obcí. Aktuálně označuje
zvonek jesenický celkem 75 certifikova-
ných produktů, 20 stravovacích a ubyto-
vacích zařízení v kategorii služby a 17 zá-
žitků.

Radniční věž ukrývala
200 let starý znak

Zajímavý nález ukrývala věž staré radni-
ce v Zábřeze. Během fixace omítky věže
byl odstraněn novodobý plechový znak,
pod kterým se ukrýval v mělké nice znak
města.

„Znak provedený před zhruba 200 lety
metodou malby do vlhké omítky předsta-
vuje dosud neznámou variantu městské-
ho znaku, nápadná je absence hvězd na
úzkých vížkách, padací mříž v bráně či to,
že je zdivo stříbrno-červeně kvádrované.
Každopádně se nabízí jeho restaurování
a uplatnění i jako památky po rekon-
strukci radnice,“ představil netradiční
nález starosta Zábřeha František John.

Znak byl zřejmě vytvořen jako součást
klasicistní úpravy radničního domu, která
proběhla v letech 1794 či 1817. Při novo-

dobé stavební úpravě v druhé polovině
20. století bylo bohužel klasicistní průčelí
odstraněno, fasáda domu krytá břizolito-
vou omítkou působí velmi ploše. Původní
starý znak přečkal díky tomu, že byl při-
kryt novodobým plechovým znakem.

Budova je od této přestavby propojena
se sousedním měšťanským domem.
V budově radnice dnes sídlí galerie Tun-
kův dvorec, dále jsou zde komerční pro-
story. Prostory v patře jsou delší dobu z
důvodu jejich špatného technického sta-
vu neobsazené. Zábřežská radnice při-
pravuje projekt na celkovou rekonstrukci
objektu umožňující jeho multifunkční vy-
užití, v přízemí je i nadále plánované ga-
lerijní využití.

, mluvčí ZábřehaLucie Mahdalová

MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. 1|2017

V průběhu dubna přijímá koordinátor značení Místní akční skupina Horní Pomoraví žádosti
zájemců o ochrannou známku JESENÍKY originální produkt . Řemeslníci, zemědělci, potra-
vináři, včelaři a kreativní lidé mají možnost své výrobky přihlásit k certifikaci do 21. dubna.
Restauratéři a ubytovatelé, kteří poskytují na území značky své služby, stejně tak i provo-
zovatelé ojedinělých zážitků se mohou hlásit do 28. dubna.

®

Foto: archiv MěÚ Zábřeh
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OBEC ROVENSKO, Rovensko 59, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303305, DIČ: CZ00303305

č.ú. 1905635339/0800, tel. 583 412 222,
datová schránka ID: hwvasfd,  e-mail: obec@rovensko-morava.cz

___________________________________________________________

Zřizovatel: Obec Rovensko
IČ: 00303305
Adresa Rovensko 59, 789 01 Zábřeh
Zastoupen: Josefem Šinclem, starostou obce
E-mail: obec@rovensko-morava.cz.
Datová schránka: hwvasfd

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích

v y h l a š u j e
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Rovensko, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předpoklady uchazeče:
- vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený
datem a podpisem uchazeče)

- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu
(opatřený datem a podpisem uchazeče)

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší

než 3 měsíce)

Termín podání přihlášek: do 28. 4. 2017

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Obec Rovensko, Rovensko 59, 789 01
Zábřeh. Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ
MÍSTO ŘEDITELE“
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Kalendář akcí – duben 2017

POSTŘELMOV

POSTŘELMŮVEK

ZÁBŘEH

21.4.2017 Koncert KPH
22.4.2017 Divadlo

11.4.2017 Velikonoce

1.4.2017 OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK A LESA
2.4.2017 VAŠEK A PEPA
3.4.2017 VÝROČNÍ SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
4.4.2017 ČTEME DĚTEM V ZÁBŘEHU - prožitkové čtení
8.4.2017 MYSLIVOST, KRAJINA A PÉČE O ZVĚŘ / seminář
8.4.2017 AKUSTIKFEST
9.4.2017 DUDLAJDÁ FAGOTIKY
12.4.2017 Pavel Svoboda -  PERU / přednáška
14.4.2017 VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
19.4.2017 VŠE O MUŽÍCH / divadelní představení
22.4.2017 PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA
22.4.2017 Zábřežský orchestr oslaví 20 let
26.4.2017 HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY
27.4.2017 MUZIKOTERAPEUTICKÝ KONCERT DĚTÍ + VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ
82.4.2017 STANISLAV HLOŽEK S KAPELOU
29.4.2017 KANOISTICKÉ ZÁVODY
29.4.2017 RYBÁRIK KRÁLOVSKÝ / divadelní představení
30.4.2017 OTVÍRÁNÍ ZATÁČKY

- umělci mladé generace KD Postřelmov
- Dokonalá svatba KD Postřelmov

- pletení pomlázky Sokolovna

sraz u Rafandy
kulturní dům
křesťanské centrum, 28. října
kino Retro
Katolický dům
kulturní dům, jeviště velkého sálu
kostel sv. Barbory
kino
Rafanda
kulturní dům
dálkový turistický pochod
kulturní dům
kulturní dům
kostel Církve Československé husitské
kulturní dům
loděnice Zábřeh
kulturní dům
venkovní areál u vlakového nádraží

Kalendář akcí – květen 2017

POSTŘELMŮVEK

JAKUBOVICE

HANUŠOVICE

ZÁBŘEH

20.5.2017 Běh přírodou pro přírodu

20.5.2017 Den regionu RUDA

27.5.2017 Pohádkový les

1.5.2017 MÁJOVÝ JARMARK
1.5.2017 MÁJOVÝ TURNAJ MUŽŮ A ŽEN
6.5.2017 MORAVSKÝ VRABEC /přehlídka folk/country kapel
12.5.2017 JIŘÍ KOLBABA – TAJUPLNÁ ANTARKTIDA
13.5.2017 VELKÁ CENA ESKYMO WELZLA
14.5.2017 BENEWITZOVO KVARTETO
17.5.2017 MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA
19.5.2017 VLASTA REDL A MADALEN
20.5.2017 Food festivalu JÍDLO NA ULICI
20.5.2017 MICHAL NESVADBA
31.5.2017 SCREAMERS

start i cíl je na hřišti u Sokolovny

KD Jakubovice

Hynčice nad Moravou

volejbalové kurty
Katolický dům
kulturní dům
Masarykovo náměstí
kostel sv. Barbory
městský stadion
kulturní dům

kulturní dům
kulturní dům

nám. Osvobození, kulturní dům a jeho okolí

Ulice Farní a v prostorách kolem Kapří fontánky

Kalendář akcí – červen 2017

POSTŘELMŮVEK

ZÁBŘEH
24.6.2017 Dětské odpoledne

1.6.2017 LUDOVÍT KAŠUBA S KAPELOU/ŠLÁGR
6.6.2017 Na Stojáka
7.6.2017 Milostný čtyřúhelník
8.6.2017 FLERET
9.6.2017 Bára Hrzánová/ Condurango
10.6.2017 PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA PRO HENDIKEPOVANÉ
11.6.2017 JAROSLAV SVĚCENÝ
23.6.2017 ZÁBŘEŽSKÁ STRAŠIDLA OŽÍVAJÍ

hřiště u Sokolovny

kulturní dům
nádvoří hradu
nádvoří hradu
nádvoří hradu
nádvoří hradu
žel. skanzen Lupěné
kulturní dům
prostor u zámku




