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Občanské sdružení MAS Záhoří – Bečva vzniklo 19. prosin-
ce 2005 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky 
a jeho hlavním posláním je dle stanov sdružení všestranná 
podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovské- 
ho regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, nezis- 
kových organizací, drobných podnikatelů, malých a střed- 
ních podniků a dalších subjektů působících na území, 
s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří 
a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezi-
sektorovou spolupráci.

Hned po svém vzniku občanské sdružení podalo žádost 
o finanční příspěvek na osvojování schopností a tvorbu stra-
tegického plánu, které zrealizovalo za přispění Ministerstva 
zemědělství České republiky v rámci Operačního programu 
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na přelomu roku 
2006 a 2007. Vytvořená Strategie MAS Záhoří – Bečva 
se stala základním místním koncepčním dokumentem.

Následně se MAS zaměřila na projekty sociální integrace. 
V září 2006 podala dvě žádosti o dotace do třetí výzvy gran-
tových schémat Společného regionálního operačního pro-
gramu Olomouckého kraje, uspěla a započala realizaci dvou 
projektů sociální integrace. Obě akce byly spolufinancová-
ny ze státních / krajských prostředků a z prostředků Struk-
turálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného 
regionálního operačního programu.
Projekt „Máme co dělat, nenudíme se u nás II - mladí 
ze Záhoří – Bečva“ navazoval na již dříve zrealizovaný, 
úspěšný projekt Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Tento ne-
tradiční projekt byl zaměřený na děti a mládež ve věku 15 
– 25 let z 29 obcí působnosti MAS, v rámci kterého byla 
podpořena sociální integrace této cílové skupiny s efektem 
eliminování nárůstu počtu sociálně vyloučených osob, a to 
propojením sportovních, kulturních, zájmových činností se 
vzdělávacími, osvětovými a motivačními aktivitami. 

Projekt „Podané ruce – projekt rozvoje občanské spo-
lečnosti a komunitního plánování sociálních služeb 
na Záhoří a v Pobečví“ byl zacílen na vytvoření komunit- 
ního plánu sociálních služeb jako dohody mezi uživateli, 

GENEZA POWSTANIA LOKALNEJ GRUPY 
DZIAŁANIA (MAS) ZAHORZI – BECZVA, 
STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO

Stowarzyszenie obywatelskie MAS Zahorzi – Beczva 
powstało 19 grudnia 2005 roku, w dniu rejestracji w Minis-
terstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej a zgodnie 
ze statutem stowarzyszenia, jego głównym przesłaniem 
jest wszechstronne wsparcie zrównoważonego rozwoju 
danego regionu wiejskiego, działania głównie z korzyścią 
dla gminy, organizacji pozarządowych, drobnych przed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz po-
zostałych podmiotów działających na jego terenie, z uwz-
ględnieniem ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego. 
Stowarzyszenie tworzy i realizuje koncepcje rozwojowe 
i strategie oraz rozwija współpracę międzysektorową.

Natychmiast po powołaniu stowarzyszenie obywatelskie 
złożyło wniosek o dotację pieniężną na przyswajanie 
umiejętności i tworzenie planu strategicznego, które to 
projekty zrealizowało na przełomie lat 2006 – 2007, 
przy pomocy wsparcia Ministerstwa Rolnictwa Republiki 
Czeskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Wsi 
i Wielofunkcyjnego Rolnictwa. Utworzona Strategia MAS 
Zahorzi – Beczva stała się podstawowym dla tego regio-
nu dokumentem koncepcyjnym.

Następnie MAS skupiło się na projektach integracji 
społecznej. We wrześniu 2006 r. w reakcji na trzecie zapro-
szenie do składania wniosków o dofinansowanie w sche-
matach grantowych Wspólnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ołomunieckiego złożyło dwa 
wnioski, otrzymało dotację i rozpoczęło realizację dwóch 
projektów integracji społecznej. Oba działania były wspó-
łfinansowane ze środków krajowych/wojewódzkich oraz
ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej za 
pośrednictwem WRPO.

Projekt „Mamy, co robić, u nas się nie nudzimy II - 
młodzi z Zahorzi – Beczva” nawiązywał na zrealizowany 
już wcześniej z sukcesem projekt Mikroregionu Zahorzi – 
Helfsztyn. Ten zgoła nietradycyjny projekt był zorientowany 
na dzieci i młodzież w wieku 15 – 25 lat z 29 miejscowości 
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poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí MAS Záhoří – Bečva. 
Cílovou skupinu projektu tvořili všichni uživatelé sociál 
ních služeb a všichni potenciální uživatelé, kterými se 
v budoucnu může stát každý jednotlivec.
V průběhu roku 2007 MAS Záhoří – Bečva podala projekt do 
programu Leader ČR 2007 pod názvem „Společně z Hané 
přes Záhoří do Hostýnských vrchů“, který byl úspěšný 
a zajistil finanční podporu 5-ti subjektům z regionu v celko-
vé výši téměř 3,1 mil. Kč.
MAS Záhoří – Bečva se zapojila i do Programu obnovy ven-
kova Olomouckého kraje 2009, ze kterého získala příspěvek 
na realizaci projektu „Rozvoj partnerství a spolupráce 
na Záhoří a v Pobečví – 2009“. Zástupci MAS se zúčastnili 
dvoudenní odborné exkurze do partnerské MAS Partnerství 
venkova (okres Blansko) a pro děti a mládež byla v rámci 
tohoto projektu připravena řada akcí plných atraktivních 
a zajímavých činností.
Strategický plán Leader „Rozvíjet venkov společně má 
smysl!“ se stal základním kamenem Žádosti o realizaci SPL, 
kterou MAS Záhoří – Bečva podala společně s dalšími MAS 
z celé republiky ve výzvě k předkládání Žádosti o realizaci 
SPL v rámci osy IV PRV, opatření IV.1.1. Místní akční skupi-
na, vypsané na podzim 2008. Ministerstvo zemědělství ČR 
žádost včetně SPL posoudilo, schválilo a doporučilo k reali-
zaci spolu s dalšími úspěšnými MAS z ČR.

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 
NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Od roku 2007 se datuje počátek spolupráce MAS Záhoří 
– Bečva s Gminou Prószków, která byla stvrzena podpisem 
smlouvy o partnerství a spolupráci 16. srpna 2008 na české 
straně a 23. srpna 2008 při příležitosti konání Dnů Prósz-
kówa v Polsku. 
V současnosti se obě strany navštěvují při různých příleži-
tostech a zprostředkovávají kontakty pro subjekty z území, 
které mají zájem najít partnera v zahraničí a společně 
připravit projekt. Do příhraniční spolupráce se aktivně 
zapojila Obec Pavlovice u Přerova s krojovanou dechovou 
kapelou Moravskou Veselkou v rámci projektů Hudebních 
Pavlovic a Moravsko-slezského muzicírování. Další projekt 
zrealizoval SDH Tučín s názvem Moravsko-opolské hasič- 
ské soutěžení bez hranic a SDH Radslavice – Poznáním 

objętych zasięgiem MAS w ramach, którego uzyskało 
wsparcie zintegrowanie społeczne tej grupy docelowej 
z celem eliminowania wzrostu liczby osób wykluczonych 
społecznie za pomocą połączonych działań sportowych, kul-
turalnych, kształcenia i pobudzania zainteresowań, oświaty 
i zajęć motywacyjnych. Projekt „Uściśnięte dłonie – projekt 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i planowania we 
społeczności usług społecznych w Zahorzi i na Pobeczvi“ 
został ukierunkowany na wytworzenie w społeczności 
planu usług społecznych jako uzgodnienia między użytko- 
wnikami, usługodawcami i zamawiającymi dla 18 gmin 
MAS Zahorzi – Beczva. Grupę docelową projektu 
tworzyli wszyscy korzystający z usług społecznych oraz 
wszyscy potencjalni użytkownicy, którym w przyszłości 
może stać się każdy z obywateli.
W trakcie 2007 roku MAS Zahorzi – Beczva złożyło projekt 
do programu Leader Czeska Republika 2007 pod nazwą: 
„Wspólnie z Hany przez Zahorzi do wzgórz Hostyn-
skich“, który otrzymał dotację i zapewnił wsparcie finan-
sowe pięciu podmiotom z regionu o łącznej wysokości 
prawie 3,1 mil. CZK.
MAS Zahorzi – Beczva włączyła się również do Progra-
mu odnowy wsi Województwa Ołomunieckiego 2009, 
z którego zyskało dotację na realizację projektu: „Rozwój 
partnerstwa i współpracy w Zahorzi i na Pobeczvi – 
2009“. Przedstawiciele MAS uczestniczyli w dwudniowej 
wizycie poznawczej do partnerskiej grupy działania Part-
nerstwo wsi (powiat Blansko) również w ramach tego pro-
jektu zostało przygotowanych dla dzieci i młodzieży wiele 
akcji wypełnionych atrakcyjnymi i interesującymi akcjami.
Plan strategiczny Leader „Rozwijać wieś wspólnie ma 
sens!“ stał się kamieniem węgielnym Wniosku o realizację 
PSL, który MAS Zahorzi – Beczva złożyła wspólnie z dal- 
szymi grupami działania z całej republiki w reakcji na za- 
proszenie do składania wniosków na realizację PSL 
w ramach osi IV PRW, działanie IV.1.1. Lokalne Grupy 
Działania, ogłoszonego na jesień 2008. Ministerstwo Rol-
nictwa Republiki Czeskiej oceniło wniosek wraz z  PSL oraz 
przyjęło i zaleciło do realizacji razem z innymi grupami 
działania z republiki.

historie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice 
– O.S.P. Chrzelice. 
Vzájemné návštěvy a prohlubování partnerství probíhá 
při příležitosti různých událostí, zástupci Gminy Prószków 
v čele s paní burmistr Rózou Malik se také zúčastnili oslav 
10. výročí vzniku DSO Mikroregionu Záhoří-Helfštýn. 
V červnu 2009 se zúčastnilo družstvo Gminy Prószków kaž-
doročně konaných Her bez hranic Mikroregionu Pobečví, 
kdy se v řadě soutěžících umístilo v první polovině. V roce 
2010 byla podána žádost do Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Praděd, Operačního programu přeshraniční spolu-
práce s názvem „Poznávejme se navzájem“ a byly usku-
tečněny v rámci projektu 3 akce: Hry bez hranic, V. setkání 
obcí a odborná exkurze. Tyto akce byly spolufinancovány 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERFD) 
– „Překračujeme hranice“.

HRY BEZ HRANIC 2010

Dne 19. června 2010 pořádala MAS Záhoří – Bečva, o.s. 
společně s obcí Buk a Mikroregionem Pobečví IV. ročník 
soutěžního klání obcí s názvem „Hry bez hranic“ . Akce se 
uskutečnila ve sportovním  areálu obce Buk v Háji. Toho-
to ročníku se zúčastnily tyto obce – členové Mikroregionu 
Pobečví – Buk, Radvanice, Sobíšky, Lazníky, Výkleky, 
Zábeštní Lhota, Sušice, Radslavice, Tučín a samozřejmě 
polské družstvo z obce Gmina Prószków.
Po registraci družstev byly ve 14.00 hod.  „Hry“, které se 
tentokrát nesly v olympijském duchu, slavnostně zahájeny. 
Všechna soutěžní družstva přivedla do kolbiště her mažo-
retky a byl zapálen olympijský oheň. Po úvodní disciplíně 
– vědomostním kvízu - následovalo přetahování lanem, 
kde nemělo konkurenci družstvo z Lazník. Následovala 
střelba z luku a ze vzduchovky, hod kladivem atd. Divácky 
asi nejatraktivnější byly „vozatajské závody“ a jelikož orga-
nizátoři pojali tuto disciplínu s trochou recese, dvoukoláky 
byly taženy soutěžícími. Soutěžící v „dobových kostýmech“ 
tlačili či táhli dvoukolák s kolegou předem vyznačenou 
trasou. Bylo s podivem, že při rychlosti, kterou „koně“ vyvi-
nuly, nedošlo k vážnějšímu karambolu. Závěrečný maraton 
pak prověřil fyzickou zdatnost jednotlivých družstev. 
Mezi jednotlivými sportovními kláními program „Her“ zpes- 
třilo vystoupení mažoretek a dětí z mateřské školy v Buku. 

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA 
NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Na rok 2007 datowany jest początek współpracy MAS 
Zahorzi – Beczva z Gminą Prószków, która była przypieczę-
towana podpisaniem umowy o partnerstwie i współpracy, 
w dniu 16 sierpnia 2008 r. po stronie czeskiej i 23 sierpnia 
2008 w trakcie odbywania się Dni Prószkowa w Polsce. 
Obecnie obie strony odwiedzają się wzajemnie przy róż-
nych nadarzających się okazjach i organizują kontakty 
między podmiotami ze swoich terenów, które są zaintere-
sowane znalezieniem partnera za granicą i wspólnego pr-
zygotowywania projektów. Do współpracy przygranicznej 
aktywnie włączyła się gmina Pavlovice u Przerova z ubraną 
w tradycyjne stroje kapelą dętą Moravska Veselka w ra-
mach projektów: Muzyczne Pavlovice i Morawsko-śląskie 
muzykowanie. Kolejny projekt zrealizowała jednostka OSP 
Tuczin o nazwie: Morawsko-opolskie zawody strażackie bez 
granic oraz OSP Radslavice – Przez poznanie historii do 
rozwoju przyszłej współpracy OSP Radslavice – OSP 
Chrzelice.
Wzajemne odwiedziny i pogłębianie partnerstwa przebie-
ga przy okazji różnych wydarzeń, przedstawiciele Gminy 
Prószków na czele z Panią burmistrz Różą Malik uczestnic-
zyli również w obchodach 10 rocznicy powstania Ochot-
niczego Związku Gmin Mikroregionu Zahorzi - Helfsztyn. 
W czerwcu 2009 r. drużyna Gminy Prószków uczestnic-
zyła w odbywających się każdego roku Grach bez granic 
Mikroregionu Pobeczvi i znalazła się w pierwszej połowie 
na liście punktacji. W 2010 r. został złożony wniosek do 
Funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad, Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej o nazwie: 
„Poznajemy się nawzajem“ w ramach, którego to 
projektu zostały zrealizowane trzy akcje: Gry bez granic, 
V spotkanie gmin oraz Wizyta poznawcza. Działania te były 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“.

GRY BEZ GRANIC 2010

W dniu 19 czerwca 2010 r. lokalna grupa działania (MAS) 
Zahorzi – Beczva, stowarzyszenie obywatelskie wspólnie 
z gminą Buk i Mikroregionem Pobeczvi zorganizowały 



6

HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA, o.s.

7

HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA, o.s.

IV rocznik turnieju gmin o nazwie: „Gry bez granic“. Akcja 
odbyła się w areale sportowym gminy Buk w „Lasku”. Tego 
roku udział wzięły następujące gminy: członkowie Mik-
roregionu Pobeczvi – Buk, Radvanice, Sobiszky, Lazniky, 
Vykleky, Zabesztni Lhota, Suszice, Radslavice, Tuczin oraz 
oczywiście polska drużyna z gminy Prószków.
Po rejestracji drużyn, o godz.: 14:00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie „Gier“, które tym razem zostały zorganizowane 
w duchu olimpijskim. Wszystkie drużyny wprowadziły na 
bieżnię mażoretki i zapalono uroczyście ogień olimpijski. 
Po dyscyplinie wszczętej na początku – quizie wiadomości 
– następowało przeciąganie liny, gdzie bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna z Laznik. Następnie odbywało się str-
zelanie z łuku, z wiatrówki, rzut młotem, itd. Dla widzów 
najbardziej interesujące były chyba „zawody w powożeniu“ 
biorąc pod uwagę fakt, że organizatorzy potraktowali tę 
dyscyplinę odrobinkę recesyjnie i zamiast koni dwukołowy 
wózeczek z siedzącym jeźdźcem był zaprzęgnięty do dwóch 
zawodników. Zawodnicy w „greckich strojach“ pchali lub 
ciągnęli wózek z pasażerem po wcześniej wyznaczonej 
trasie. Dobrze się stało, że podczas prędkości, które osią-
gały „rumaki“, nie doszło do poważniejszych karamboli. 
Maraton zamykający olimpiadę poddał ocenie zdolności 
fizyczne poszczególnych drużyn.
Program „Gier” wzbogacały przerwy miedzy poszczególny-
mi konkurencjami sportowymi i występy mażoretek oraz 
dzieci z przedszkola w Buku. 
Po godz.: 18:00 wszystkie dyscypliny zostały zaliczone 
i przystąpiono do ogłoszenia wyników.
Na pięknym trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
z polskiej gminy Prószków, na drugim miejscu drużyna 
z Radslavic a na pierwszym ukończyła drużyna z sąsiedniej 
gminy Sobiszki. Zgodnie z tradycją ta gmina zajmie się 
w przyszłym roku organizacją kolejnego roczniku Gier bez 
granic.
Po ogłoszeniu wyników gry zostały uroczyście zamknięte, 
ogień olimpijski ugaszono a uczestnicy mogli oblewać 
swoje „olimpijskie” wyczyny. 
Przez cały czas odbywania się olimpiady do dyspozycji dzi-
eci była wielka dmuchana atrakcja w postaci dmuchanego 
zamku ze ślizgawką. Wieczorem dobry humor podsycała 
progresywna kapela muzyków z Kokor – Zpietnej.
Cała akcja się udała i to nie tylko dzięki pogodzie, która 

Po 18.00 hod. byly všechny disciplíny splněny a bylo 
přistoupeno k vyhlášení výsledků.
Na krásném 3. místě se umístilo družstvo z polské obce 
Gmina Prószków, na 2. místě družstvo z Radslavic a na 
1. místě skončili soutěžící se sousední obce Sobíšky. Tato 
obec se dle tradice v příštím roce ujme organizace dalšího 
ročníku Her bez hranic. 
Poté byly hry slavnostně ukončeny, byl uhašen olympijský 
oheň a soutěžící mohli oslavovat své ,,olympijské“ výkony. 
Po celou dobu akce byla pro děti k dispozici velká nafu-
kovací atrakce v podobě skákacího hradu se skluzavkou. 
K dobré náladě večer přispěli hudebníci z Kokor – Zpětnej 
chod band.
Celá akce se vydařila a to nejen díky počasí, které nám 
přálo, kdy po dlouhé době vysvitlo sluníčko, ale především 
díky podpoře Euroregionu Praděd a spolupráci  místní spol-
ků – členů Sokola Buk, Sboru Dobrovolných hasičů Buk, 
Mysliveckého sdružení a Spolku žen Buk. 

Jak vypráví jeden ze zástupců polské delegace, už na začát-
ku byli jsme velice mile uvítáni, nejen zástupci obce a sdru-
žení, ale obzvlášť paní starostkou obce Buk. Úsměvy, které 
jsme obdrželi během přivítání a prezentace obce drželi 
jsme u sebe po celý zbytek dne. Fantastická lokalizace hřiš-
tě, obklopeného smrkovými stromky, se nám velice líbila 
a pocit nesčetných pohledů diváků, sedících kolem hřiště, 
jako na opravdovém stadionu, vzbuzovalo v nás potřebu 
vítězství. Během soutěžního klání jsme měli čest se sezná-
mit se spoustou výjimečných osob a po celém dni, už jsme 
začali získávat orientaci, kdo přijel ze které obce a jakým 
směrem a navíc, za kterým kopcem se řečená obec nachází. 
Protože ke konci soupeření jsme už cítili, že nezískáme prv-
ní místo, tak jsme se snažili, aby čeští diváci si zapamatovali 
polské družstvo jakýmkoliv jiným způsobem, to znamená 
jako otevřené k akcím toho druhu a proto věříme, že v příš-
tím roce budeme mít tu příležitost pokračovat v soupeření 
v obci, která  vyhrála Olympiádu v letošním roce.

V. SETKÁNÍ OBCÍ 
MIKROREGIONU ZÁHOŘÍ – HELFŠTÝN

V sobotu 7. srpna 2010 se v Radotíně uskutečnilo V. setkání 
obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn, které pořádala MAS 

Záhoří – Bečva, o.s. společně s obcí Radotín a Mikroregi-
onem Záhoří - Helfštýn. Jednalo se o sportovně-kulturní 
klání, kdy se sešli zástupci jednotlivých obcí a soupeřili ve 
vaření na otevřeném ohni, v různých sportovních discipli-
nách a také ve znalostech o jednotlivých obcích. Tento rok 
se účastnilo 12 obcí mikroregionu (Dolní Nětčice, Hlinsko, 
Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, 
Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou 
a Žákovice) a obec Winów z partnerské Gminy Prószków 
z Polska. Letos se vařila Valašská kyselica, dle poroty byla 
nejchutnější z obce Lhota. Po zhodnocení vaření se začalo 
soutěžit ve sportovních disciplinách. Jako první byl znalost-
ní test, kde soutěžící prokazovali vědomosti z obcí mikro-
regionu, záhorštiny a všeobecných znalostech. Dále násle-
dovala směs soutěžních klání, kdy si každé družstvo mohlo 
samo vybrat pořadí jednotlivých soutěží a družstva se tak 
u každé disciplíny v průběhu odpoledne vystřídala. Soutě-
žilo se v řezání klády pilou břichatkou, jízda na elektrickém 
býku, sečení trávy kosou, štafetový běh obcí a střelba na 
laserové střelnici. Po urputném zápolení přišlo na řadu to 
nejočekávanější – vyhlášení výsledků. Nejvíce bodů získala 
obec Hradčany, následovala obec Radotín a třetí byla obec 
Dolní Nětčice. 
Po celou dobu akce byla pro děti k dispozici velká nafukova-
cí atrakce v podobě skákacího hradu se skluzavkou. 
Celá akce se vydařila a to nejen díky počasí, které nám 
přálo, ale především díky podpoře Euroregionu Praděd 
a spolupráci  místní spolků – Sboru Dobrovolných hasičů 
Radotín a Mysliveckého sdružení Soběchleby -Radotín. 
Dle sdělení dívky zúčastněné v soutěži, návštěva v Radotíně 
udělala na polskou delegaci velký dojem. Hned po příjezdu 
jsme byli uvítáni stejně jako v polské tradici: chlebem a solí, 
ale lišilo se to oproti polské tradici tím, že místo vodky byla 
slivovice . V úvodu k soutěžím byl přečten rozvrh všech 
aktivit zbytku dne a následně jsme začali s prvním kláním, 
vařením polívky: Valašské kyselicy. Nakonec se naše polívka 
velice lišila originálnímu receptu a vypadala spíš jako náš 
polský žurek, chutnala ale porotě natolik, že jsme získa-
li místo uprostřed žebříčku. Pokud se jedná o sportovní 
soutěže, tak tady už bývalo různě, většinou úspěch záležel 
na našem fyzickém stavu….. Pořadatele nás velice dobře 
uhostili, zajistili spoustu aktivit, mezi něž patřila projížďka 
kočárem taženým koňmi se záměrem prohlídky okolí obce. 

dopisała, po całym deszczowym tygodniu, ale przede 
wszystkim dzięki wsparciu z Euroregionu Pradziad i wspó-
łpracy lokalnych grup – członków Sokoła Buk, Ochotniczej 
Straży Pożarnej Buk, Towarzystwa Mysliwskiego i koła 
gospodyń z Buku. 

Jak wspomina jeden z uczestników olimpiady ze strony 
polskiej, już na początku zostaliśmy bardzo mile przywita-
ni przez przedstawicieli stowarzyszenia oraz Panią starost-
kę gminy Buk. Uśmiechy wymienione podczas powitania 
i prezentacji gminy towarzyszyły nam już do końca dnia. 
Fantastyczna lokalizacja otoczonego laskiem świerkowym 
boiska bardzo nam się spodobała a poczucie stadionowej 
trybuny, z której spoglądają kibice wzmagało w nas do-
datkowo ducha walki. W trakcie zawodów poznaliśmy 
wiele wspaniałych osób a po całym dniu zaczynaliśmy się 
orientować, kto przybył, z jakiej gminy i w jakim kierunku 
oraz za którą górką ta miejscowość leży. Ponieważ pod ko-
niec zawodów wiedzieliśmy, że nie osiągniemy pierwszego 
miejsca, dlatego staraliśmy się, aby czeska publiczność 
w jakiś inny sposób zapamiętała polskich zawodników 
jako otwartych na tego typu imprezy, przez co wierzymy, 
że w przyszłym roku będziemy kontynuować współza-
wodnictwo w gminie, która wygrała tegoroczną edycję 
Olimpiady.

V SPOTKANIE GMIN 
MIKROREGIONU ZAHORZI – HELFSZTYN

W sobotę 7 sierpnia 2010 r. odbyło się w miejscowości Ra-
dotin V spotkanie gmin Mikroregionu Zahorzi – Helfsztyn, 
które zorganizowała Lokalna grupa działania (MAS) Zahorzi 
– Beczva, stowarzyszenie obywatelskie wspólnie z gminą 
Radotin i Mikroregionem Zahorzi - Helfsztyn. Główną ideą 
był kulturalno-sportowy turniej, na którym spotkali się pr-
zedstawiciele poszczególnych gmin i konkurowali miedzy 
sobą w gotowaniu na wolnym ogniu, ale również w róż-
nych sportowych dyscyplinach a także w konkursie wiedzy 
dotyczącej poszczególnych gmin. W tym roku udział wzięło 
12 gmin mikroregionu (Dolni Nietczice, Hlinsko, Horni Ni-
etczice, Hradczany, Kladniky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice 
u Przerova, Radotin, Sobiechleby, Tyn nad Beczvou i Ża-
kovice) oraz gmina Winów z partnerskiej gminy Prószków 
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z Polski. W tegorocznym konkursie gotowano Kiselicę Wa-
lachów a według głosów jury najsmaczniejszą zupą była ta 
przygotowana przez gminę Lhota. Po zakończeniu gotowa-
nia rozpoczęły się konkurencje w dyscyplinach sportowych. 
Jako pierwszy odbył się test wiedzy, w którym uczestnicy 
udowadniali swoja wiedzę o gminach z mikroregionu, rejo-
nu Zagórskiego oraz wiedzy ogólnej. Następne w kolejności 
były różnorodne turnieje, w których każda z drużyn mogła 
wziąć udział w dowolnie przez siebie wybranej kolejności, 
ale w ciągu całego dnia każda z drużyn musiała zaliczyć 
wszystkie dostępne dyscypliny. Konkursy polegały na cię-
ciu klocka piłą zębatą typu „moja - twoja”, rodeo jeździe na 
elektrycznym byku, koszeniu trawy za pomocą kosy, bie-
giem sztafetowym po gminie oraz strzelaniem laserowym 
koltem na strzelnicy. Po wytrwałej walce przyszła kolej na 
najbardziej oczekiwany punkt, czyli ogłoszenie wyników. 
Najwięcej punktów uzyskała gmina Hradczany, po niej 
uplasowała się gmina Radotin a trzecia była gmina Dolni 
Nietczice.
Przez cały czas odbywania się rozgrywek, była dostępna 
dla dzieci wielka dmuchana atrakcja w postaci dmuchane-
go zamku ze ślizgawką. 
Cała akcja się udała i to nie tylko dzięki pogodzie, która nam 
dopisała, ale przede wszystkim dzięki wsparciu Euroregio-
nu Pradziad i współpracy miejscowych grup – Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Radotina i Towarzystwa Myśliwskiego 
Sobiechleby -Radotin. 

Według relacji dziewczyny uczestniczącej v konkursach, 
wizyta w Radotinie wywarła na polskiej delegacji bardzo 
dobre wrażenie: (...) zaraz po przyjeździe zostaliśmy pr-
zywitani staropolskim zwyczajem: chlebem i solą, gdzie 
w przeciwieństwie do polskiego zwyczaju zamiennie za 
wódkę wystąpiła śliwowica . We wstępie do imprezy 
został odczytany plan zajęć na cały dzień, następnie pr-
zystąpiliśmy do pierwszej konkurencji gotowania zupy 
Kiselicy Walachów. Nasza zupa odbiegała bardzo od ory-
ginalnego przepisu i przypominała bardziej nasz polski 
żurek, jednak była na tyle smaczna, że uplasowaliśmy 
się pośrodku listy wyników. Jeżeli chodzi o konkurencje 
sportowe, to bywało różnie, zależnie od naszej kondyc-
ji….. Organizatorzy bardzo dobrze nas ugościli, zapew-
nili nam wiele atrakcji, jedną z nich była jazda bryczką 

Můžeme říct, že jsme se částečně obeznámili s kulturou 
našich sousedů a poznali jsme mnoho zajímavých osob 
– a je třeba říct, že naši sousedé jsou velice přátelským 
a otevřeným národem.

ODBORNÁ EXKURZE 2010 
– GMINA PRÓSZKÓW

V pátek 24. září 2010 v časných ranních hodinách odjeli 
zástupci MAS na odbornou exkurzi do Gminy Prószków. 
Připravený program sledoval nejen poznání partnera 
a jeho Gminy, ale také byl zaměřen na ukázku příkladů 
dobré praxe, naši přátelé z Prószkówa nás seznámili s pro-
jekty obecními i projekty soukromých subjektů a předali 
nám zkušenosti s přípravou i realizací těchto projektů.
Hned po příjezdu do Gminy Prószków byla česká výprava 
uvedena do zrekonstruovaného Domu kultury a Sportu, 
zde proběhlo oficiální přivítání naší delegace představite-
li Gminy Prószków v čele s paní burmistryní Rózou Malik. 
Paní burmistryně nás seznámila s akcemi, které v Gmině 
probíhaly a probíhají (např. rekonstrukce silnic, budování 
kanalizace), došlo k výměně informací ohledně realizace 
projektů a dozvěděli jsme se základní data o celé Gmině.

Další návštěva proběhla v Kovářském muzeu, které sídlí 
v budově památkové kovárny z roku 1769. Zde nám mistr 
kovář povyprávěl o historii kovářství v Prószkówě a předve-
dl nám svou práci. Při prohlídce Gminy jsme navštívili Park 
přátelství, kde stojí i označník se směrovkami směřujícími 
ke všem partnerům Gminy včetně MAS Záhoří – Bečva, o.s. 
včetně uvedení vzdálenosti v km k tomu kterému partne-
rovi, a došli jsme až na náměstí, kde jsme byli seznámeni 
s historií Gminy.
Následoval přesun autobusem do Agroturistického hospo-
dářství Lipiňskych v Przysieczy. Tady proběhla prohlídka 
vystavených exponátů, týkajících se chovu koní a hospo-
dářství. Dále zvířat zde chovaných a na závěr byl výtečný 
oběd a posezení s harmonikou. Prohlédli jsme si dokonče-
ný projekt - rekonstrukci stájí na ubytovací prostory (cca 30 
lůžek).

Hlavní myšlenkou prezentace agroturistického hospodář-
ství byla propagace toho druhu nezemědělské činnosti, 

která se v Polsku rozvinula hlavně díky podpoře programů 
směřujících k diversifikaci živnostenské činnosti na ven- 
kově.

Následovala cesta do obce Zimnice Male, kde jsme si 
v doprovodu starosty prohlédli opravenou budovu školy, ze 
které byla přebudována školka a prostory pro volnočasové 
aktivity mládeže. Také zde měli vlastními silami vybudo-
vané nové dětské hřiště. V obci jsme se zastavili i u místní 
památky - obranného zámku.

Účastníci exkurze mohli na vlastní oči obdivovat jak je 
v Polsku rozvinuta myšlenka obecně prospěšných práci, 
jejichž cílem je zkrásnění celkového vzhledu vesnice a spo-
lečenských lokalit, což vede ke zlepšení životních podmínek 
v malých venkovských společenstvích.

Příští zastávkou byla obec Ligota Prószkowska  a Agroturis-
tické hospodářství manželů Klosových, jež představuje pů-
vodní mlýn a k němu náležející rybník, který majitelé vlast-
ními náklady vyčistili, odbahnili a pořádají zde výlovy ryb. 
Po procházce kolem rybníka všem přišla vhod připravená 
večeře a vynikající koláče, které jsou pečeny v místní pekár-
ně a jsou nositeli regionální značky. Po posezení a výměně 
zkušeností s místními představiteli Gminy Prószków se celý 
zájezd přesunul na ubytování ve městě Krapkowice.
Druhý den exkurze byl ve znamení poznávání okolí Prósz-
kówa. První zastávka byla v obci Zlinice, kde jsme si pro-
hlédli místní školku a školu a také jsme navštívili výrobu 
nábytku místního podnikatele, firmu Fadome. Další ná-
vštěva byla v obci Boguszyce, zde paní starostka obce 
představila realizovaný projekt dětského hřiště v jejich 
obci. Poslední dopolední akcí byla návštěva obce Winów, 
seznámení s historií obce a místní turistickou trasou, vinicí, 
vyhlídkou do širého kraje, nově vybudovaným kostelem 
a regionálně známou a hojně navštěvovanou kaplí.

Winów je v Gmině Prószków vzornou vesnicí, která pracuje 
na vytváření vlastní značky. Díky názvu, který je spojený 
s vínem a pověstmi o vinařských tradicích na zdejších kop-
cích, dnešní obyvatele mají jednodušší úkol dostat se před 
další obce, a proto se snaží jakýmkoliv způsobem nazna-
čovat přítomnost vína v této oblasti. Zástupci místní akční 

w celu zwiedzenia okolicy. Możemy powiedzieć, że po 
części zapoznaliśmy się z kulturą naszych sąsiadów, pozna-
liśmy też wielu ciekawych ludzi – z pewnością warto tutaj 
podkreślić, że nasi sąsiedzi są bardzo przyjaznym i otwar-
tym społeczeństwem.

OBJAZD POZNAWCZY 2010 
– GMINA PRÓSZKÓW

W piątek 24 września 2010 r. we wczesnych godzinach 
porannych przedstawiciele Lokalnej grupy działania (MAS) 
wyjechali na objazd poznawczy do Gminy Prószków. Pr-
zygotowany program był ukierunkowany nie tylko na 
zapoznanie się z partnerem i jego gminą, ale również na 
prezentacje przykładów dobrych praktyk, nasi przyjaciele 
z Prószkowa zaznajomili nas z projektami gminnymi 
i projektami prywatnych podmiotów oraz przekazali nam 
doświadczenia w przygotowaniu i realizacji tych projek-
tów.

Od razu po przyjeździe do Prószkówa, czeska delegacja 
została zaprowadzona do wyremontowanego Domu Kul-
tury i Sportu, gdzie odbyło się oficjalne powitanie naszej
delegacji przez przedstawicieli Gminy Prószków z Panią 
Burmistrz Różą Malik na czele. Pani Burmistrz zaznajomiła 
nas z działaniami, które były i są realizowane w gminie (np. 
remonty dróg, budowa kanalizacji), doszło do wymiany in-
formacji odnośnie realizowanych projektów oraz ponadto 
uzyskaliśmy podstawowe dane dotyczące całej gminy.

Kolejna punkt wizyty znajdował się w Muzeum Kowalstwa, 
które ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku kuźni 
z roku 1769. Tutaj mistrz kowal opowiedział o historii 
kowalstwa w Prószkowie i zaprezentował nam swój fach 
w praktyce. Podczas obchodu po mieście odwiedziliśmy 
Park przyjaźni, gdzie stoi drogowskaz wskazujący kierun-
ki oraz odległości w km, do wszystkich partnerów Gmi-
ny włącznie z MAS Zahorzi – Beczva, stowarzyszeniem 
obywatelskim. Następnie doszliśmy do rynku, gdzie zazna-
jomiono nas z historią Gminy.

W następnej kolejności przejechaliśmy autobusem do 
gospodarstwa agroturystycznego Państwa Lipińskich 
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skupiny rádi prozrazovali podrobnosti všech uskutečněných 
akcí, čímž přispívali k myšlenkám rozvíjení vlastní značky 
rovněž v moravských obcích.

Na oběd jsme se vrátili do Prószkówa, do jednoho z nejstar-
ších domů na náměstí, kde je restaurace „Zámecká“, zde 
jsme si všichni společně připili na přátelství a spolupráci 
a na další aktivity, které bychom chtěli realizovat.

Poslední naplánovaná návštěva směřovala do obce Nová 
Kuźnia, do zdejší přírodní rezervace „Staw Nowokuźniecki“, 
kde nám odborný výklad o vzácných rostlinných druhách 
podala paní burmistryně. Procházkou přes obec jsme došli 
k areálu pro volnočasové aktivity, kde jsme s přáteli ještě 
poseděli, vyměnili zkušenosti, nápady a plánovali další 
spolupráci. 

Odborná exkurze se chýlila ke konci, a tak se zástupci MAS 
vypravili na cestu k domovu, plni dojmů a zážitků z těch-
to dvou dnů. Někteří srovnávali, co se zde změnilo oproti 
předchozí návštěvě, jak se daří získávat dotace v Polsku 
a jak u nás. Těšíme se, že nás naši přátelé zase brzo navštíví 
a my jim budeme moci oplatit jejich pohostinnost a ukázat 
náš region.

Uskutečněním popsaných tří aktivit projekt dosáhl svého 
cíle, došlo k bližšímu poznání partnerů, způsobu jejich ži-
vota, tradic, historie, projektů, projekt umožnil upevnění 
stávajících a vznik nových přátelských vazeb, což je předpo-
kladem k uskutečňování dalších nových akcí v budoucnu. 
Motto: „Poznávejme se navzájem“ bylo naplněno.

w Przysieczy. Tutaj odbyło się zwiedzanie wystawionych 
eksponatów, związanych z hodowlą koni i prowadzenia 
gospodarstwa. Po czym obejrzeliśmy hodowane tutaj 
zwierzęta a na zakończenie odbył się wspaniały obiad 
i biesiada z muzyką z harmonii. Oglądnęliśmy również zre-
alizowany projekt – rekonstrukcji stajni na pomieszczenia 
mieszkalne (około 30 łóżek).

Głównym przesłaniem prezentacji gospodarstwa agro-
turystycznego była popularyzacja tego typu działalności 
pozarolniczej, która rozwinęła się w Polsce dzięki wsparciu 
programów zmierzających do dywersyfikacji działalności
gospodarczej na terenach wiejskich. 

Po tej wizycie przemieściliśmy się autobusem do 
miejscowości Zimnice Małe, gdzie za przewodem sołtysa 
oglądnęliśmy wyremontowany budynek szkoły, z której 
zrobiono przedszkole i pomieszczenia służące zagospo-
darowaniu czasu wolnego młodzieży. Obok szkoły został 
wybudowany własnymi siłami mieszkańców nowy plac 
zabaw dla dzieci. W tej samej miejscowości zatrzymaliśmy 
się również przy miejscowym zabytku – zamku obronnym. 

Uczestnicy wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć jak 
rozwinięta jest w Polsce idea prac społecznych zmierzają-
cych do upiększania wyglądu wsi oraz miejsc spotkań, co 
wiedzie do polepszenia warunków życia w małych społecz-
nościach wiejskich.

Kolejnym przystankiem była miejscowość Ligota 
Prószkowska i gospodarstwo Agroturystyczne małżeństwa 
Klos, na które składa się stary młyn i należące do niego je-
zioro, które właściciele własnymi siłami wyczyścili likwidu-
jąc bagnisko, dzięki czemu teraz mogą organizować tutaj 
odłowy ryb. Po spacerze wokół jeziora wszyscy nie mogli 
się już doczekać przygotowanej kolacji i wspaniałych koła-
czy, które są pieczone w miejscowej piekarni i są zarejestro-
wane jako produkt lokalny.

Rezervace Staw Nowokuźniecki

Přivítání v PrószkówěPark partnerství Prószków

Společná fotografie v Nové Kuźnii

Agrocentrum Lipiňski

MŠ Zimnice Male



12

HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA, o.s.

Vydala MAS Záhoří – Bečva, o.s. za finanční podpory
z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 

Česká republika – Polsko, správce fondu Euroregion Praděd.
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Firma Fadome Zlinice

Agrocentrum Lipiňski Mlýn u Klosů v Ligotě Prószkówske

Kostel sv. Jiří v Prószkówě Muzeum kovářství v Prószkówě

Škola Zlinice


