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HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA, o.s.

Občanské sdružení MAS Záhoří – Bečva vzniklo 19. prosince 
2005 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky a jeho 
hlavním posláním je dle stanov sdružení všestranná podpora 
trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, 
hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, 
drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších 
subjektů působících na území, s ohledem na ochranu příro-
dy a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce 
a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Od zrodu 
příprav a založení MAS Záhoří Bečva stál vždy v čele starosta 
obce Soběchleby Jaromír Dohnal, který je hnacím motorem 
celé MAS.

Hned po svém vzniku občanské sdružení podalo žádost o fi-
nanční příspěvek na osvojování schopností a tvorbu strategic-
kého plánu, které zrealizovalo za přispění Ministerstva země-
dělství 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 granto-
vých schémat Společného regionálního operačního programu 
Olomouckého kraje, uspěla a započala realizaci dvou projektů 
sociální integrace. Obě akce byly spolufinancovány ze státních
/ krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů Ev-
ropské unie prostřednictvím Společného regionálního operač-
ního 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 netradiční 
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 společnosti a komunitního 
plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“ byl 
zacílen na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb jako 

HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„MAS ZAHORZI – BECZVA“ 
– STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE

Stowarzyszenie obywatelskie – Lokalna Grupa Działania 
(MAS) Zahorzi – Beczva powstało 19 grudnia 2005 r. przez 
rejestrację w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki 
Czeskiej a jego głównym przesłaniem, zgodnie ze Statu-
tem stowarzyszenia jest wszechstronne wsparcie trwałego 
rozwoju określonego rejonu wiejskiego, działanie na rzecz 
gmin, organizacji pozarządowych, drobnych przedsiębior-
ców, małych i średnich firm oraz pozostałych podmiotów
działających na terenie działania stowarzyszenia, uwz-
ględniając dbałość o ochronę środowiska naturalnego 
i krajobrazu. Stowarzyszenie tworzy i realizuje strategie 
i koncepcje rozwojowe oraz rozwija współpracę międ-
zysektorową. Od początku organizowania i rejestracji na 
czele „MAS Zahorzi Beczva”, stał zawsze starosta gminy 
Sobiechleby Jaromir Dohnal, który stanowi siłę pchającą 
do przodu całą MAS.

Natychmiast po swoim powołaniu stowarzyszenie złożyło 
wniosek o dofinansowanie do programu oswajania moż-
liwości i wytworzenia planu strategicznego, który zreali-
zowało na przełomie lat 2006 i 2007 dzięki dotacji Minis-
terstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wielofunk-
cyjnego Rolnictwa. Wytworzona Strategia MAS Zahorzi 
– Beczva stała się podstawowym miejscowym dokumen-
tem koncepcyjnym.

Następnie MAS skierowała swoją uwagę w stronę projek-
tów integracji społecznej. We wrześniu 2006 r. złożyła dwa 
wnioski o dotacje do trzeciego konkursu składania wnios-
ków schematu grantowego Zintegrowanego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Kraju Ołomunieckiego. Odniosła 
sukces i rozpoczęła realizację dwóch projektów integracji 
społecznej. Oba działania były współfinansowane ze 
środków krajowych / wojewódzkich i ze środków Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej za pośrednictwem Zinte-
growanego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt „Mamy, co robić, nie nudzimy się u nas II“, 
młodzież z Zahorzi – Beczva nawiązywał na zrealizowany 

Setkání 2011 Hry 2011
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dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí 
MAS Záhoří – Bečva. Cílovou skupinu projektu tvořili všichni 
uživatelé sociálních 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 celkové
výši téměř 3,1 mil. Kč.
MAS Záhoří – Bečva se zapojila i do Programu obnovy venkova 
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 skupina, 
vypsané na podzim 2008. Ministerstvo zemědělství ČR žádost 
včetně SPL posoudilo, schválilo a doporučilo k realizaci 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 Prószkówa 
v Polsku. V současnosti se obě strany navštěvují při různých 
příležitostech a zprostředkovávají kontakty pro subjekty z úze- 
mí, které mají zájem najít partnera v zahraničí a společně 
připravit projekt. Do příhraniční spolupráce se aktivně zapo-
jila 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 hasičské soutěžení 
bez hranic a SDH Radslavice – Poznáním 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 každoročně konaných 
Her bez hranic Mikroregionu Pobečví, kdy se v řadě soutěží-
cích umístilo v první polovině. V roce 2010 byla podána žádost 
do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Operačního 
programu přeshraniční spolupráce s názvem „Poznávejme 
se navzájem“ a byly uskutečněny 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“.
V roce 2011 byla podána žádost do Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd, Operačního programu přeshraniční spo- 
lupráce s názvem „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva 
– Gmina Prószków“ a byly uskutečněny v rámci projektu 
4 akce: Hry bez hranic, VI. setkání obcí, odborná exkurze 
a 1. Dožínky MAS Záhoří - Bečva. Tyto akce byly spolu- 
financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERFD) – „Překračujeme hranice“.

HRY BEZ HRANIC 2011

Dne 11. června 2011 pořádala MAS Záhoří – Bečva, o.s. 
společně s obcí Sobíšky a Mikroregionem Pobečví V. ročník 
soutěžního klání obcí s názvem „Hry bez hranic“ – Kdo si hraje, 
nezlobí. Akce se uskutečnila v areálu kolem budovy Obecního 
úřadu. Tohoto ročníku se zúčastnily tyto obce – členové Mik-
roregionu Pobečví – Buk, Lazníky, Prosenice, Radslavice, Rad- 
vanice, Sobíšky, Sušice, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota, 
družstvo z Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a samozřejmě 
polské družstvo z obce Winów.
Po registraci družstev byly ve 14.00 hod. „Hry“, které se 
tentokrát nesly v duchu hesla: Kdo si hraje, nezlobí, slavnostně 
zahájeny. Všechna soutěžní družstva prošla slavnostním 
průvodem obcí Sobíšky. Po úvodní disciplíně – vědomostním 
kvízu – následovala hra Veselý tanec, poté pojídání koláčků 
a lovení jablíček z lavórů, následoval hod šipkami, aktivity, 
A je to atd. Divácky asi nejatraktivnější byl „hasičský útok“ 
a kuželky – slalom dálkově ovládanými auty. 
Závěrečná kladina pak prověřila fyzickou zdatnost jednotlivých 
družstev. 

już wcześniej i zakończony sukcesem, projekt Mikrore-
gionu Zahorzi – Helfsztyn. Ten nietradycyjny projekt był 
zorientowany na dzieci i młodzież w wieku od 15 do 25 lat 
z 29 gmin położonych w rejonie oddziaływania MAS. 
W ramach tego projektu została wsparta integracja 
społeczna wyznaczonej grupy docelowej umożliwiająca 
w efekcie eliminację wzrostu liczby osób wykluczonych 
społecznie poprzez połączenie działań sportowych, kultu- 
ralnych, i nastawionych na rozwój zainteresowań akcji, 
dokształcających, rozwijających i motywujących. Projekt 
„Podane dłonie – projekt rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i wspólnego planowania usług 
socjalnych w rejonach Zagórza i Pobeczvi“ był 
zorientowany na wytworzenie wspólnego planu usług 
socjalnych jako umowy miedzy użytkownikami, udziela-
jącymi i zlecającym, dla 18 gmin z terenu „MAS Zahorzi– 
Beczva”. Grupę docelową tworzyli wszyscy korzystający 
z usług socjalnych oraz wszyscy potencjalni korzystający, 
którymi w przyszłości może stać się każdy z nas.
W trakcie 2007 roku „MAS Zahorzi – Beczva” złożyła wniosek 
o dotację do programu Leader CZ 2007, o nazwie „Wspól-
nie z Hany przez Zagórze na wzgórza Hostynskie“, 
który został pozytywnie oceniony i zapewnił wsparcie 
finansowe pięciu podmiotom z regionu, w całkowitej 
wysokości prawie 3,1 mln CZK.
„MAS Zahorzi – Beczva” wzięła również udział w Programie 
Odnowy Wsi Kraju Ołomunieckiego 2009, z którego uzyskała 
wsparcie na realizację projektu: „Rozwój partnerstwa 
i współpracy na terenie Zagórza i Pobeczvi – 2009“. 
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania (MAS) uczest-
niczyli w dwudniowej misji poznawczej do partnerskiej 
grupy działania „MAS Partnerstwo wiejskie” (w powiecie 
Blansko) a dla dzieci i młodzieży zostało w ramach tego 
projektu przygotowanych szereg akcji, wypełnionych 
atrakcjami i interesującymi działaniami.
Strategia Działania Leader „Rozwijanie wsi wspólnie 
ma sens!“, stała się kamieniem węgielnym pod wnioskiem 
o zrealizowanie Strategii Działania Leader, który „MAS 
Zahorzi – Beczva” złożyła wspólnie z innymi lokalnymi 
grupami działania z całej Republiki Czeskiej, jako odpo- 
wiedź na wezwanie do składania wniosków o realizację 
SDL w ramach osi IV Programu Rozwoju Wsi, działanie 
IV.1.1. Lokalna Grupa Działania, ogłoszone na jesień 2008 

r. Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej poddało 
ocenie wniosek oraz SDL, zatwierdziło i zaleciło do reali-
zacji razem z innymi zwycięskimi projektami grup MAS 
z Republiki Czeskiej.

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA 
NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Początki współpracy między MAS Zahorzi – Beczva a gminą 
Prószków sięgają roku 2007. Jej oficjalne przypieczętowa-
nie nastąpiło przez podpisanie Umowy o partnerstwie 
i współpracy, które nastąpiło 16 sierpnia 2008 r. na stronie 
czeskiej i następnie w dniu 23 sierpnia 2008 r. na stronie 
polskiej, przy okazji odbywania się Dni Prószkowa. 
Obecnie obydwie strony odwiedzają się w trakcie róż-
nych okazji i pośredniczą w kontaktach z podmiotami 
ze swojego terenu, które są zainteresowane współpracą 
z partnerem zagranicznym i wspólnie z nim chcą realizo-
wać projekty. Do współpracy transgranicznej aktywnie 
włączyły się gmina Pavlovice u Przerova ze swoją Moravską 
Veselkou, czyli kapelą dętą w strojach ludowych realizując 
projekty: „Muzyczne Pavlovice” i „Morawsko – śląskie mu-
zykowanie”. Kolejny projekt o nazwie „Morawsko – opol-
skie zawody strażackie bez granic” zrealizowała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Tuczina oraz OSP Radslavice razem z OSP 
Chrzelice, które zrealizowały projekt „Przez poznanie histo-
rii do rozwoju przyszłej współpracy”. 
Wzajemne wizyty i pogłębianie partnerstwa odbywa się 
przy okazji różnych wydarzeń. Przedstawiciele Gminy 
Prószków pod przewodnictwem Pani burmistrz Róży Malik 
uczestniczyli również w uroczystych obchodach 10 rocznicy 
powstania Dobrowolnego Związku Gmin (DSO) Mikroregi-
onu Zahorzi - Helfsztyn. W czerwcu 2009 r. drużyna z Gmi-
ny Prószków uczestniczyła w realizowanych każdego roku 
Grach bez granic Mikroregionu Pobeczvi i uplasowała się 
w pierwszej połowie listy wyników. W 2010 r. został 
złożony wniosek do Funduszu mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej o nazwie: „Poznawajmy się nawzajem“. 
W ramach, tego projektu zostały zrealizowane trzy działa-
nia: Gry bez granic; V spotkanie gmin; Objazd poznawczy. 
Wymienione działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu 
finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu 
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Celé odpoledne prováděli „Hrami“ Heidi a klaun Klum.
Po 18.00 hod. byly všechny disciplíny splněny a bylo přistoupe-
no k vyhlášení výsledků.
Na krásném 3. místě se umístilo družstvo z Tučína, na 2. místě 
družstvo z polské obce Winówa na 1. místě skončili soutěžící 
z obce Radvanice. Tato obec se dle tradice v příštím roce ujme 
organizace dalšího ročníku Her bez hranic. 
K dobré náladě večer přispěli hudebníci ze skupiny TYDLIBOYS.
Celá akce se vydařila a to nejen díky počasí, které nám přálo, 
kdy po dlouhé době vysvitlo sluníčko, ale především díky pod-
poře Euroregionu Praděd a spolupráci  místního spolku –  Sboru 
dobrovolných hasičů. 

Jednalo se o sportovně-kulturní klání, kdy se sešli zástupci 
jednotlivých obcí a soupeřili ve vaření na otevřeném ohni, 
v různých sportovních disciplínách a také ve znalostech o jedno- 
tlivých obcích. Tento rok se účastnilo 10 obcí mikroregionu (Be-
zuchov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Pavlovice 
u Přerova, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou a Žákovice), 
z Mikroregionu Pobečví obce Lazníky a Radvanice a obec Bo-
guszyce z partnerské Gminy Prószków z Polska. Letos se vařila 
„Záhorská glajda“, dle poroty byla nejchutnější z obce Horní 
Nětčice. Po zhodnocení vaření se začalo soutěžit ve sportovních 
disciplínách. Jako první proběhl znalostní test, kde soutěžící 
prokazovali vědomosti z obcí mikroregionu, záhorštiny a vše-
obecných znalostí. Dále následovala směs soutěžních klání, 
kdy si každé družstvo mohlo samo vybrat pořadí jednotlivých 
soutěží a družstva se tak u každé disciplíny v průběhu odpo-
ledne vystřídala. Soutěžilo se v košíkové, hodu medicinbalem 
na cíl, koulení popelnice, časovce, dále ve hře Lovec – lovení 
figurek z vody ústy, Vinař – přemísťování vody koštýřem, 
Vězni na útěku – běh družstva se svázanýma nohama, Pilné 
včeličky – přenášení vody slámkou, Sběr odpadu. 

Rozwoju Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“. 
W 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie pro-
jektu do Funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej o nazwie: „Most współpracy MAS Zahorzi 
- Beczva – Gmina Prószków“ w ramach, którego zostały 
zrealizowane cztery działania: Gry bez granic; VI spotkanie 
gmin; Objazd poznawczy oraz I Dożynki MAS Zahorzi - Bec-
zva. Wymienione działania zostały zrealizowane dzięki 
wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“. 

GRY BEZ GRANIC 2011

W dniu 11 czerwca 2011 Lokalna Grupa Działania „MAS 
Zahorzi – bezva“, stowarzyszenie obywatelskie zorgani-
zowała wspólnie z gminą Sobiszky oraz Mikroregionem 
Pobeczvi piąty rocznik turniejowych zmagań gmin o na-
zwie: „Gry bez granic“ – Kto się bawi, nie złości. Działanie 
odbywało się w areale wokół budynku urzędu Gminy. 
W tym roku uczestniczyły w zawodach następujące gminy: 
członkowie Mikroregionu Pobeczvi – Buk, Lazniky, Pro-
senice, Radslavice, Radvanice, Sobiszky, Suszice, Tuczin, 
Vykleky, Zabesztni Lhota, drużyna z Mikroregionu Zahorzi 
– Helfsztyn oraz oczywiście polska drużyna z gminy Prósz-
ków i sołectwa Winów.
Po zarejestrowaniu się drużyn kolejne „Gry“, które tym 
razem odbywały się w duchu: „Kto się bawi, nie złości”, 
zostały o godz.: 14:00 uroczyście otwarte. Wszystkie 
uczestniczące drużyny przeszły w uroczystym korowodzie 
przez wieś Sobiszky. Po konkursie rozpoczynającym zma-
gania drużyn - polegającym na teście wiedzy – odbyła 
się gra Wesoły taniec, następnie zjadanie kołaczy na czas, 
łowienie jabłek z miski bez użycia rąk, rzucanie lotkami 
do tarczy oraz konkursy takie jak: „sąsiedzi”, itd. Dla licznej 
publiczności zapewne najbardziej trudne do wykonania 
wydawały się „akcja gaśnicza“ i „pachołki” – czyli slalom 
zdalnie sterowanym samochodzikiem między przeszko-
dami. Kończący turniej bieg po kładce ujawnił fizyczną
wytrzymałość poszczególnych drużyn. Całość prowadzona 
była przez dwójkę zabawnych moderatorów Panią Heidi 
i jej klauna Kluma.
Po godz.: 18:00 wszystkie dyscypliny zostały zrealizowa-

ne i przystąpiono do ogłoszenia wyników. Na pięknym III 
miejscu uplasowała się drużyna z Tuczina, na II miejscu 
drużyna z polskiej gminy Prószków i miejscowości Winów 
a na I miejscu wylądowali uczestnicy z gminy Radvanice. 
Zgodnie z tradycją właśnie ta gmina obejmie w przyszłym 
roku 2012 patronat nad organizacją kolejnego rocznika 
Gier bez granic. 
Dobry humor podtrzymywali do wieczora muzycy z gru-
py muzycznej TYDLIBOYS. Zawody się udały nie tylko 
z powodu dobrej pogody, która dopisała po długim okresie 
pluchy, ale przede wszystkim dzięki wsparciu ze środków 
Euroregionu Pradziad i współpracy z miejscową drużyną 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

VI SPOTKANIE GMIN MIKROREGIONU
ZAHORZI – HELFSZTYN

W sobotę 25 lipca 2011 r. w miejscowości Hradcza-
ny odbyło się VI spotkanie gmin Mikroregionu Zahorzi 
– Helfsztyn, które wspólnie z gminą Hradczany oraz Mi-
kroregionem Zahorzi – Helfsztyn, zorganizowała Lokalna 
Grupa Działania „MAS Zahorzi – Beczva” - stowarzyszenie 
obywatelskie. Mottem imprezy było hasło: „Przyjaźń bez 
granic“. W założeniu była to impreza kulturalno-sportowa, 
na której spotkali się przedstawiciele poszczególnych gmin 
i współzawodniczyli w gotowaniu na otwartym ogniu, pr-
zeróżnych dyscyplinach sportowych oraz zmierzyli się po-
ziomem wiedzy na temat poszczególnych wsi regionu. W 
tym roku udział wzięło 10 gmin mikroregionu (Bezuchov, 
Hlinsko, Horni Nietczice, Hradczany, Kladniky, Pavlovice u 
Przerova, Radotin, Sobiechleby, Tyn nad Beczvou i Żakovi-
ce), z Mikroregionu Pobeczvi wzięły udział gminy Lazniky i 
Radvanice oraz sołectwo Boguszyce z gminy partnerskiej 
Prószków z Polski. W tym roku drużyny gotowały „Zagórską 
ciaprakę“ i według jury najbardziej urzekający smak mi-
ała potrawa przygotowana przez wieś Horni Nietczice. Po 
dokonaniu oceny umiejętności gotowania rozpoczę-
to współzawodnictwo o charakterze sportowym. Jako 
pierwszy odbył się test wiedzy, w którym uczestnicy 
wykazywali się wiedzą o miejscowościach mikroregionu, 
Zagórza i ogólnymi wiadomościami z wszelkich dziedzin. 
Następnie odbywały się różnorakie dyscypliny, w dowolnej 
dla każdej drużyny kolejności w taki sposób, aby na koniec 

VI. SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ – HELFŠTÝN

V sobotu 25. července 2011 se v Hradčanech uskutečnilo VI. 
setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn, které pořádala 
MAS Záhoří – Bečva, o.s. společně s obcí Hradčany a Mikro- 
regionem Záhoří – Helfštýn s mottem: „Přátelství bez hranic“. 
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zapojila i do pletení věnců z obilí, které organizátoři při-
chystali pro tuto příležitost. Zručné ruce paní Ivy Jemelíkové 
z Radslavic vytvořily věnec, který pak hodnotila sama starostka 
Proszkowa  paní Roza Malik. Divoké růže ještě vyzkoušely 
pouťové atrakce a pak jsme se vydali na cestu domů. 

Po urputném zápolení přišlo na řadu to nejočekávanější – 
vyhlášení výsledků. Nejvíce bodů získala obec Hradčany, násle-
dovala obec Radvanice a třetí byla obec Kladníky. 
Po celou dobu akce byla pro děti k dispozici Tvořivá dílnička 
z Centra pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice u Přerova. Po skončení 
soutěžních klání se všichni soutěžící, fandové i hosté mohli 
pobavit na diskotéce s DJ Alešem a vyvrcholením celého dne 
byl krásný ohňostroj. 
Celá akce se vydařila a to nejen díky počasí, které nám přálo, 
ale především díky podpoře Euroregionu Praděd, spolu-
práci místních spolků – členů Sboru dobrovolných hasičů, 
SK Hradčany, ZO ČZS a dalších dobrovolníků z řad občanů 
a všech účastníků setkání. Motto akce „Přátelství bez hranic“ 
bylo jistě naplněno a všichni se budou těšit na další v pořadí již 
VII. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn.

DOŽÍNKY V POLSKU

První zářijový víkend jsme se zúčastnili dožínkových slavností 
v Gmině Prószków, ve vesnici Winów. Letošní dožínky se nes-
ly ve stylu country a tak jsme požádali Taneční soubor Divoké 
růže z Tučína, taneční skupinu Colorédo a kapelu Letokruhy 
z Přerova, aby reprezentovali naši MAS. 
A tak 3. září ráno vyjel z Tučína autobus se členy těchto 
souborů, doplněný o členy MAS Záhoří – Bečva. Po příjezdu 
nás srdečně přivítali, ubytovali jsme se a odjeli do blízké Opole 
na prohlídku města a kulturních památek. Po návštěvě města 
a neplánovaném vystoupení na náměstí, jsme se začali při-
pravovat na dožínkový program. Ten odstartovala kapela 
Letokruhy, pak následovaly Divoké růže a závěr patřil Colo-
rédu. Po tomto dvouhodinovém vystoupení našich zástupců 
následovala večerní zábava. V neděli dopoledne jsme si pro-
hlédli vesnici Winów, kde jsme mimo jiné obdivovali výzdobu 
vesnice. Celá oficiální delegace se účastnila slavnostní mše 
v kostele, kde byla na přání polských partnerů pronesena 
místopředsedou MAS modlitba v českém jazyce. Zástupci 
MAS Záhoří Bečva Jiří Řezníček, Stanislav Jemelík a Josef 
Krátký se jako hosté zúčastnili průvodu vozů s úchvatnými 
korunami z obilí (místo našeho dožínkového věnce). Po prů-
vodu následovalo další vystoupení včetně našich účinkujících, 
kteří měli ještě půlhodinové vystoupení. Vedoucí delegace 
Jiří Řezníček předal polským partnerům dožínkový věnec 
z Moravy včetně slivovice z Radslavic. Naše delegace se 

każda drużyna miała za sobą uczestnictwo w każdej dys-
cyplinie. Zawodnicy rzucali do kosza, rzucali piłką lekarską 
do celu, toczyli stalowym śmietnikiem, biegali na czas, 
następnie w grze o nazwanej „łowczy”, musieli wyłowić 
ustami pionki pływające po dnie miski z wodą, „winiarz”, 
musiał pipetą do wina zaciągać wodę i przelewać ją do 
kieliszków. Ucieczka z więzienia – oznaczała bieg drużyny 
ze związanymi nogami. Pracowite pszczółki – przenosiły 
wodę wciągając ją w słomkę do napojów a na koniec 
odbyła się zabawa z ekologicznym podtekstem, czyli 
zbieranie butelek plastykowych na czas. 
Po zaciętych bojach przyszedł czas na najbardziej oczeki-
wany moment – ogłoszenie wyników. Najwięcej punktów 
zyskała gmina Hradczany, zaraz po niej uplasowały się 
Radvanice a trzecie były Kladniky.
Przez cały czas był dla dzieci otwarty warsztat pracy twór-
czej prowadzony przez stowarzyszenie Centrum rodzinie 
„Raj” z Pavlovic u Przerova. Po zakończeniu współzawod-
nictwa wszyscy uczestnicy, przybyła publiczność i goście 
mogli się zabawić na dyskotece, na której przygrywał DJ 
Alesz a podsumowaniem całego dnia był pokaz pięknych 
sztucznych ogni. 
Cała impreza udała się nie tylko dzięki pięknej pogod-
zie, która nam sprzyjała, aktywnie biorących udział we 
wszystkich dyscyplinach zawodników, ale przede 
wszystkim dzięki wsparciu Euroregionu Pradziad, wspó-
łpracy z miejscowymi grupami – członkami Ochotnic-
zej Straży Pożarnej, Klubem Sportowym z Hradczan, 
oddziałem Czeskiego Związku Działkowiczów oraz 
z mieszkańcami wsi, którzy zgłosili się do pomocy 
przy organizacji. Hasło przewodnie akcji: „Przyjaźń bez 
granic“ zostało zrealizowane do końca a wszyscy z nieci-
erpliwością czekają na kolejne, już siódme w kolejności 
spotkanie Gmin Mikroregionu Zahorzi – Helfsztyn.

DOŻYNKI PO POLSKU

Pierwszego wrześniowego weekendu wzięliśmy udział 
w uroczystościach dożynkowych w gminie Prószków 
a dokładniej w sołectwie Winów. Tegoroczne dożynki 
wybrzmiewały w stylu muzyki country, więc poprosiliśmy 
czeską grupę taneczną „Dzikie Róże” z Tuczina, grupę 
taneczną „Colorédo” oraz kapelę country „Letokruhy” 

z Przerova, aby reprezentowały naszą Lokalną Grupę 
Działania za granicą. 
Tak, więc w dniu 3 września, w godzinach porannych 
wyjechał z miejscowości Tuczin autobus z członkami 
wymienionych grup, do którego dołączyli również człon-
kowie Lokalnej Grupy Działania (MAS) Zahorzi – Beczva. 
Po przyjeździe powitano nas serdecznie, ulokowaliśmy 
swoje bagaże w miejscu zakwaterowania i udaliśmy się 
na zwiedzanie położonego niedaleko miasta wojewódzki-
ego Opola i jego licznych zabytków. Po zwiedzaniu miasta 
i kilku spontanicznych występach wokół opolskiego ryn-
ku, wróciliśmy do Winowa i rozpoczęliśmy przygotowania 
do programu dożynkowego. Występy rozpoczęła kapela 
„Letokruhy”, następnie tańczyły „Dzikie Róże” a na za-
kończenie „Colorédo”. Po tym ponad dwugodzinnych wy-
stąpieniu naszych przedstawicieli odbywała się wieczorna 
zabawa taneczna. 
W niedzielny poranek obejrzeliśmy sołectwo Winów, 
gdzie między innymi podziwialiśmy ozdoby ustawione 
przy zagrodach i domach mieszkańców. Czeska grupa 
jako oficjalna delegacja uczestniczyła w pełnym skład-
zie w uroczystej mszy świętej, gdzie na prośbę polskich 
partnerów wiceprezes Lokalnej Grupy Działania zare- 
cytował w języku czeskim część modlitwy błagalnej. 
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Zahorzi Bec-
zva: Jirzi Rzezniczek, Stanislav Jemelik i Josef Kratky 
uczestniczyli jako goście honorowi w korowodzie wozów 
wiozących okazałe korony dożynkowe, wykonane 
z różnego rodzaju płodów rolnych (odpowiednik czeskiego 
wieńca dożynkowego). Po korowodzie odbyły się kolejne 
występy, w tym także w wykonaniu naszych reprezen- 
tantów, którzy tym razem mieli półgodzinne wystąpienie. 
Przewodniczący delegacji Jirzi Rzezniczek przekazał 
polskim partnerom wieniec dożynkowy z Moraw oraz 
śliwowicę z Radslavic. Nasza delegacja przyłączyła się 
również do wyplatania wieńców zbożowych, z różnego 
rodzaju źdźbeł przygotowanych specjalnie na tą okazję 
przez organizatorów. Zręczne dłonie Pani Ivy Jemelikove 
z Radslavic wytworzyły wieniec, który był osobiście 
oceniany przez Burmistrz Prószkowa Panią Różę Malik. 
Najmłodsi członkowie zespołu „Dzikie Róże”wypróbowali 
na koniec atrakcje dożynkowe, po czym wyjechaliśmy 
w drogę powrotną na Morawy.

1. DOŽÍNKY MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA

V sobotu 17. září jsme se probudili do krásného rána a tak 
jsme vyrazili směr Sušice u Přerova, kde od 9 hodin probí-
haly 1. Dožínky MAS Záhoří – Bečva. Zahájení bylo slav- 
nostní mší, při které byl požehnán věnec i bochníky chleba. 
Poté se vydal slavnostní průvod obcí. Po ukončení průvodu 
byla přestávka, aby si návštěvníci mohli v klidu prohlédnout 
výstavu výpěstků a výstavu koláčů. Před obědem ještě 
odborná porota vyhodnotila soutěže o nejlepší výpěstek 
a nejlepší koláč. Po obědě byl zahájen slavnostní program, 
ve kterém vystoupily Moravská Veselka, Záhorská cimbá- 
lová muzička, Hanácké Prosének, NS Týnečáci a lidový 
vypravěč. Také byl předán dožínkový věnec p. Mgr. Radovanu 
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PIERWSZE DOŻYNKI LOKALNEJ GRUPY
DZIAŁANIA (MAS) „ZAHORZI – BECZVA”

W sobotę 17 września 2011, przywitał nas piękny poranek. 
Tego dnia od godz.: 09:00 rano w miejscowości Suszice 
u Przerova, rozpoczęły się „I Dożynki MAS Zahorzi – Beczva”.  
Wszystko zaczęło się od uroczystej mszy, podczas której 
zostały poświęcone bochenki chleba i wieniec dożynkowy. 
Po mszy przez wieś przeszedł uroczysty korowód. Po za-
kończeniu korowodu zaplanowano przerwę umożliwiającą 
delegatom z Polski przyglądnięcie się w spokoju wystawie 
płodów ogrodniczych oraz wypieków zrobionych przez 
miejscowe gospodynie. Tuż przed obiadem jury, złożone 
również z polskich gospodyń, doświadczonych w pieczeniu 
wystawiło swoje oceny w konkursie na najładniejsze płody 
ogrodnicze i najlepszy kołacz. Po porze obiadowej rozpoczął 
się program artystyczny, w którym wzięli udział: orkiestra 
dęta „Moravska Veselka”, „Zahorska cimbalova muziczka”, 
„Hanacke Prosenek”, zespół pieśni i tańca ludowego „Ty-
neczaci” oraz ludowy kawalarz rozbawiający publiczność 
swoimi opowieściami. Wręczono również wieniec dożyn-
kowy mgr Radovanowi Rasztiakovi, sekretarzowi hetmana 
Kraju Ołomunieckiego, poczym nastąpiło ogłoszenie 
wyników konkursów na najładniejsze płody ogrodnicze 
i najlepszy kołacz oraz wręczenie nagród. W trakcie bloku 
popołudniowego odbył się również specjalny pokaz mody 
w stylu lat ‘80. Po zakończeniu bardziej uroczystej części 
oficjalnej rozpoczęła huczna zabawa dożynkowa.
Wielkie podziękowania należą się gminie, która zajęła się 
organizacją dożynek oraz delegacji z Polski, która przyje-
chała zobaczyć nasze dożynki i razem z nami cieszyli się 
pięknym dniem.
Niniejsza akcja podsumowywała projekt: „Most współpra-
cy Lokalna Grupa Działania MAS Zahorzi-Beczva – Gmina 
Prószków“ w trakcie, którego poznaliśmy nowych przyjaciół 
po stronie partnera projektu, zapoznaliśmy się z kolejnymi 
akcjami podejmowanymi po stronie partnera jak również 
zaprezentowaliśmy swoje akcje. Umocniliśmy istniejące 
przyjacielskie stosunki i nawiązaliśmy nowe kontakty, ale 
najbardziej ucieszyliśmy się słysząc na koniec zdania: A 
kiedy zobaczymy się ponownie? Jakie będzie następne pr-
zedsięwzięcie? Co utwierdza nas w przekonaniu, że nasze 
działania mają sens a ich uczestnicy są coraz bardziej z nich 
zadowoleni.

Dožínky Sušice Dožínky WinówRašťákovi, náměstku hejtmana Olomouckého kraje a bylo 
vyhlášení výsledků soutěží a předání cen v soutěži o nejlep-
ší výpěstek a nejlepší koláč. V průběhu odpoledního bloku 
také byla módní přehlídka. Po ukončení slavnostní části 
následovala dožínková veselice.
Naše díky patří pořadatelské obci a také polským přátelům, 
kteří navštívili naše dožínky a společně s námi si užili pěkný 
den.
Touto akcí byl ukončen projekt „Most spolupráce MAS 
Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“ a opět jsme poznali další 
přátele z řad partnera projektu, poznali jsme další aktivity 
pořádané na straně partnera a také jsme představili své 
akce. Potvrdili jsme stávající přátelské vazby a navázali nové 
přátelství a nejvíce nás potěšila věta při loučení: A kdy se zase 
uvidíme? Jaká bude další akce? Což v nás navozuje dobrý 
pocit, že naše aktivity mají smysl a účastníci jsou spokojeni.
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