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HISTORIE MAS MORAVSKÁ BRÁNA, Z.S. 

Občanské sdružení MAS Záhoří – Bečva vzniklo 19. prosince
2005 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky a je-
ho 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 pod-
niků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na 
ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje roz-
vojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolu-
práci. Od zrodu příprav a založení MAS Záhoří - Bečva, o.s. 
stál v čele starosta obce Soběchleby Jaromír Dohnal.

Hned po svém vzniku občanské sdružení podalo žádost o fi-
nanční příspěvek na osvojování schopností a tvorbu strate-
gického plánu, které zrealizovalo za přispění Ministerstva 
zemědělství České republiky v rámci Operačního progra-
mu 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 spolufinancovány 
ze státních / krajských prostředků a z prostředků Strukturál-
ních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regi-
onálního operačního programu.
Projekt „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze 
Záhoří – Bečva navazoval na již dříve zrealizovaný, úspěš-
ný projekt Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Tento netradič-
ní 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 vzdělávací-
mi, osvětovými a motivačními aktivitami. Projekt „Podané 
ruce – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitní-
ho plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“ byl 
zacílen na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb 
jako dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro

Dožínky Hry HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
BRAMA MORAWSKA, O.S.   

Stowarzyszenie obywatelskie – Lokalna Grupa Działania 
Zagórze – Beczwa powstało 19 grudnia 2005 r. na pod-
stawie rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Republiki Czeskiej, a jego głównym przesłaniem, zgodnie 
ze Statutem stowarzyszenia, jest wszechstronne wsparcie 
trwałego rozwoju określonego rejonu wiejskiego, są dzi-
ałania skoncentrowane głównie na rzecz gmin, organizacji 
pozarządowych, drobnych przedsiębiorców, małych i śred-
nich firm oraz pozostałych podmiotów działających na te-
renie objętym przez stowarzyszenie, uwzględniające dbałość
o ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu. Stowarzys-
zenie tworzy i realizuje strategie i koncepcje rozwojowe oraz 
rozwija współpracę międzysektorową. Od początku zor-
ganizowania i zarejestrowania LGD Brama Morawska, o.s.
na jej czele stał starosta gminy Sobiechleby Pan Jaromir
Dohnal.

Natychmiast po swoim powołaniu stowarzyszenie złożyło 
wniosek o dofinansowanie projektu oswajania możliwoś-
ci i wytworzenia planu strategicznego, który zrealizowało 
na przełomie lat 2006 i 2007 dzięki dotacji Ministerstwa 
Rolnictwa Republiki Czeskiej, w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wielofunkcyjne-
go Rolnictwa. Stworzona wówczas Strategia LGD Zagórze 
– Beczwa stała się podstawowym miejscowym dokumen-
tem koncepcyjnym.

Następnie LGD skierowała swoją uwagę w stronę projek-
tów integracji społecznej. We wrześniu 2006r. 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 z budże-
tu państwa, ze środków wojewódzkich i ze środków Fun-
duszy Strukturalnych Unii Europejskiej za pośrednictwem 
Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt „Mamy, co robić, nie nudzimy się u nas II, 
młodzież z Zagórze – Beczwa“ nawiązywał do zrealizo-
wanych już wcześniej i zakończonych sukcesem projektów 
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18 obcí MAS Záhoří – Bečva. Cílovou skupinu projektu tvo-
řili všichni uživatelé sociálních služeb a všichni potenciál-
ní uživatelé, kterými se v budoucnu může stát každý jed-
notlivec.
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 za-
jistil finanční podporu 5-ti subjektům z regionu v celkové 
výši téměř 3,1 mil. Kč.
MAS Záhoří – Bečva se zapojila i do Programu obnovy ven-
kova Olomouckého kraje 2009, ze kterého získala příspě-
vek 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 smy-
sl!“ se stal základním kamenem Žádosti o realizaci SPL, kte-
rou 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 sku-
pina, vypsané na podzim 2008. Ministerstvo zemědělství
ČR žádost včetně SPL posoudilo, schválilo a doporučilo k re-
alizaci spolu s dalšími úspěšnými MAS z ČR.
V roce 2013 proběhla transformace, tj. změna názvu, síd-
la, volba orgánů. 24.1.2013 proběhly volby do rozšířených 
orgánů MAS, předsedou byl zvolen p. ing. Otakar Dokou-
pil, CSc. a k 7.4.2013 byl změněn název na MAS Moravská
brána, o.s. se sídlem v Lipníku nad Bečvou. 

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 čes-
ké 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 úze-
mí, které mají zájem najít partnera v zahraničí a společ-
ně 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 hasičské 
soutěžení bez hranic a SDH Radslavice – Poznáním histo-
rie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice – O.S.P.Chr-
zelice. 
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 červ-
nu 2009 se zúčastnilo družstvo Gminy Prószków každoroč-
ně konaných Her bez hranic Mikroregionu Pobečví, kdy se
v řadě soutěžících umístilo v první polovině. V roce 2010 
byla podána žádost do Fondu mikroprojektů Euroregio-
nu Praděd, Operačního programu přeshraniční spoluprá-
ce 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 pro-
středků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERFD) – 
„Překračujeme hranice“.
V roce 2011 byla podána žádost do Fondu mikroprojek-
tů Euroregionu Praděd, Operačního programu přeshranič-
ní spolupráce s názvem „Most spolupráce MAS Záhoří-Beč-
va – Gmina Prószków“ a byly uskutečněny v rámci projek-
tu 4 akce: Hry bez hranic, VI. setkání obcí, odborná exkurze 
a 1. Dožínky MAS Záhoří - Bečva. Tyto akce byly spolufinan-
covány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERFD) – „Překračujeme hranice“.
V roce 2012 proběhl projekt s názvem „Přátelství bez hranic 
MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków“ a byly uskutečněny 
opět 4 akce: Hry bez hranic v Radvanicích, Setkání obcí ve 
Lhotě, Dožínky v Boguszycích a 2. Dožínky v Sušicích. Tyto 
akce byly spolufinancovány z prostředků Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (ERFD) – „Překračujeme hranice“.
A zatím poslední uzavřený projekt z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd, Operačního programu přeshraniční 
spolupráce byl v roce 2013 s názvem „ROZUMÍME SI NAVZÁ-
JEM“ a byly uskutečněny opět 4 akce: Hry bez hranic v Pro-
senicích, Setkání obcí v Horních Nětčicích, 3. Dožínky MAS
v Soběchlebích a 2. záhorské odpoledne s ... . Tyto akce
byly spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERFD) – „Překračujeme hranice“.
V loňském roce jsme ještě využili možnosti podat žádost 

Mikroregionu Zagórze – Helfsztyn. Ten nietradycyjny pro-
jekt koncentrował się na dzieciach i młodzieży w wieku od 
15 do 25 lat z 29 gmin położonych w rejonie oddziaływa-
nia LGD. W ramach tego projektu została wsparta integ-
racja społeczna wyznaczonej grupy docelowej umożliwi-
ająca w efekcie eliminację wzrostu liczby osób wykluczo-
nych społecznie poprzez połączenie działań sportowych, 
kulturalnych i skoncentrowanych na rozwój zainteresowań 
działań dokształcających, rozwijających i motywujących. 
Projekt „Podane dłonie – projekt rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i wspólnego planowania usług socjalnych 
w rejonach Zagórza i Pobeczwi“ był zorientowany na stwor-
zenie wspólnego planu usług socjalnych jako umowy międ-
zy świadczeniobiorcami, świadczeniodawcami i zleceni-
odawcami, dla 18 gmin z terenu „LGD Zagórze – Beczwa”. 
Grupę docelową tworzyli wszyscy korzystający z usług so-
cjalnych oraz wszyscy potencjalni korzystający, którymi
w przyszłości może stać się każdy z nas .
W trakcie 2007 roku „LGD Zagórze – Beczwa” złożyła wni-
osek o dotację do programu Leader CZ 2007, o nazwie: 
„Wspólnie z Hany przez Zagórze na wzgórza Hostynskie“, 
który został pozytywnie oceniony i zapewnił wsparcie fi-
nansowe pięciu podmiotom z regionu, w łącznej wysokoś-
ci prawie 3,1 mln CZK .
„LGD Zagórze – Beczwa” wzięła również udział w Progra-
mie Odnowy Wsi Kraju Ołomunieckiego 2009, z którego 
uzyskała wsparcie na realizację projektu: „Rozwój partner-
stwa i współpracy na terenie Zagórza i Pobeczwi – 2009“. 
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania uczestniczyli
w dwudniowej misji poznawczej u partnerskiej grupy dzi-
ałania „LGD Partnerstwo wiejskie” w powiecie Blansko. 
Również w ramach tego projektu przygotowano dla dzi-
eci i młodzieży szereg działań, wypełnionych atrakcjami
i interesującymi aktywnościami.
Strategia Działania Leader „Rozwijanie wsi wspólnie ma 
sens!“, stała się kamieniem węgielnym pod wnioskiem
o zrealizowanie Strategii Działania Leader, który „LGD Za-
górze – Beczwa” złożyła wspólnie z innymi lokalnymi gru-
pami działania z całej Republiki Czeskiej, jako odpowiedź na 
ogłoszone na jesień 2008 r. wezwanie do składania wnios-
ków na realizację SDL, w ramach osi IV Programu Rozwo-
ju Wsi, działanie IV.1.1. Lokalna Grupa Działania. Minister-
stwo Rolnictwa Republiki Czeskiej poddało ocenie wniosek 
oraz złożoną SDL, po czym zatwierdziło i zleciło do realizacji

razem z innymi zwycięskimi projektami grup LGD z Repub-
liki Czeskiej.
W 2013 roku odbyła się transformacja LGD, która obejmo-
wała oprócz zmiany nazwy i siedziby LGD, również wybór 
nowych organów stowarzyszenia. W dniu 24.01.2013 r. na 
nowego prezesa stowarzyszenia wybrano Pana inż. Otaka-
ra Dokoupila, CSc. a z dniem 7.04.2013 r. zmieniono nazwę 
na: LGD Brama Morawska (MAS Moravská brána, o.s.) z si-
edzibą w Lipniku nad Beczwą

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA
NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Początki współpracy między LGD Zagórze – Beczwa, a gminą
Prószków sięgają roku 2007. Jej oficjalne przypieczęto-
wanie nastąpiło przez podpisanie Umowy o Partnerstwie
i Współpracy, które nastąpiło 16 sierpnia 2008r. po stronie 
czeskiej, a następnie w dniu 23 sierpnia 2008 r. po stronie 
polskiej, przy okazji odbywania się Dni Prószkowa. 
Obecnie obydwie strony odwiedzają się w trakcie różnych 
okazji i pośredniczą w kontaktach z podmiotami ze swoje-
go terenu, które są zainteresowane współpracą z partne-
rem zagranicznym i wspólnie z nim chcą realizować pro-
jekty. Do współpracy transgranicznej aktywnie włączyły 
się gmina Pavlovice u Przerova ze swoją Morawską Wesel-
ką, czyli kapelą dętą w strojach ludowych, realizując pro-
jekty: „Muzyczne Pavlovice” i „Morawsko – śląskie muzy-
kowanie”. Kolejny projekt o nazwie „Morawsko – opolskie
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) Mikroregio-
nu Zagórze - Helfsztyn. W czerwcu 2009 r. drużyna z Gmi-
ny Prószków uczestniczyła w realizowanych każdego roku 
Grach bez granic Mikroregionu Pobeczwi i uplasowała się
w pierwszej połowie listy wyników. W 2010 r. został złożo-
ny wniosek do Funduszu mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
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GRY SPORTOWE MIKROREGIONU
LIPENSKO

W sobotę 24.05.2014 do gminy Tyn nad Beczwą, w której
w tym roku odbywały się Gry Sportowe Mikroregionu
Lipensko, zjechały się drużyny sportowe z mikroregio-
nu Lipensko, z partnerskiej Gminy Prószków a dokładniej
z sołectwa Winów.
W tym roku odbył się turniej specjalnej odmiany piłki 
nożnej zwanej: 5-a-side, w którym z zaciekłością uczest-
niczyło 7 drużyn. Jednakże ich rozgrywki odbywały się
w parku leśnym, dlatego wszyscy uczestnicy spotkali się ra-
zem na rozpoczęciu i po raz drugi dopiero później na pod-
sumowaniu i następujących po nim pozostałych wspól-
nych zajęciach (warsztaty z polskim partnerem). Następną
dyscypliną, w której uczestniczyło najwięcej uczestników 
i odbyło się w nią najwięcej rozgrywek, była siatkonoga,
w którą zagrało łącznie 9 drużyn. Mniej, bo łącznie 4 dru-
żyny wzięły udział w turnieju siatkówki, w którym aktyw-
nie zagrali również przyjaciele z Polski. Ostatnią dyscy-
pliną był badminton, w który grano w hali tutejszego
klubu sportowego. W tym turnieju wzięły udział 3 druży-
ny, w tym jedna z Winowa.
Po ukończeniu poszczególnych turniejów odbyło się ogłos-
zenie wyników: w turnieju 5-a-side zwyciężyła drużyna
z Lipnika nad Beczwą, w turnieju siatkonogi na 1 miejscu 
uplasowała się drużyna z Lipnika nad Beczwą, turniej siat-
kówki wygrała drużyna z Jezernice a w turnieju badminto-
na 1 miejsce zajęła drużyna z Lipnika nad Beczwą. Na ko-
niec ogłoszono najlepiej radzącą sobie miejscowość, którą
w tym roku było miasto Lipnik nad Beczwą.
Po zakończeniu ogłaszania wyników kontynuowano im-
prezę i odbył się kolejny punkt programu a mianowicie 
warsztaty z polskimi przyjaciółmi. Podczas warsztatów 
uczestnicy wymieniali między sobą swoje uwagi i wychwy-
tywali nieznaczne różnice pomiędzy zawodami organizo-
wanymi w tych samych dyscyplinach w Polsce i w Czechach.
Na zakończenie pragniemy podziękować organizującej
gminie za przygotowanie pięknego dnia pełnego spor-
towych emocji i cieszymy się na spotkanie w przyszłym 
roku, nawet jeśli odbędzie się ono w innej miejscowości.

do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Operačního 
programu přeshraniční spolupráce na letošní rok s názvem 
„Přátelství a porozumění bez hranic“, kde bylo naplánová-
no realizovat 5 akcí. Všechny akce úspěšně proběhly, pokud
jste se nemohli zúčastnit osobně, můžete si prohlédnout
fotky z těchto akcí a přečíst články. Pokud se Vám to bude
líbit, přijdete se třeba za námi pobavit příště.

SPORTOVNÍ HRY MIKROREGIONU
LIPENSKO

V sobotu 24.5.2014 se sjela sportovní družstva mikroregi-
onu Lipensko a polského partnera z Gminy Prószków, kon-
krétně z vesnice Winów do obce Týn nad Bečvou, kde letos 
probíhaly Sportovní hry mikroregionu Lipensko.
V letošním roce probíhaly turnaje v malé kopané, kde ur-
putně zápolilo 7 družstev, bohužel tyto turnaje probíha-
ly v lesoparku, tak se všichni účastníci sešli na zahájení
a poté na vyhlášení výsledků a dalších společných aktivi-
tách (workshop s polskými partnery). Další disciplína, kde 
bylo nejvíce účastníků a také nejvíce soubojů byl nohejbal, 
kde se účastnilo celkem 9 družstev. S menší účastí se usku-
tečnil turnaj ve volejbale, kde se aktivně zúčastnili i polští 
přátelé, celkem zde soutěžila 4 družstva. Poslední disci-
plína byl badminton, který se hrál v místní sokolovně. Zde 
se účastnila 3 družstva, z nichž jedno bylo z Winówa.
Po ukončení jednotlivých turnajů proběhlo vyhlášení vý-
sledků: v turnaji v malé kopané zvítězilo družstvo Lipník 
nad Bečvou, v turnaji v nohejbalu získalo 1. místo družstvo
Lipník nad Bečvou, turnaj ve volejbale vyhrálo družstvo
Jezernice a v turnaji v badmintonu se umístilo na 1. místě 
družstvo Lipník nad Bečvou. Na závěr byla vyhlášena nej-
úspěšnější obec, v letošním roce to bylo město Lipník nad 
Bečvou.
S ukončením vyhlášení pokračoval další program worksho-
pem s polskými přáteli. Účastníci si navzájem vyměňovali 
své poznatky a také drobné odlišnosti mezi polskými a na-
šimi turnaji v těchto disciplínách
Na závěr bychom chtěli poděkovat pořadatelské obci za
připravení pěkného dne plného sportovních zážitků a těší-
me se příští rok opět na setkání, i když v jiné obci.

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 Rozwoju 
Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“.
W 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projek-
tu do Funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ra-
mach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
o nazwie: „Most współpracy MAS Zagórze - Beczwa – 
Gmina Prószków“ w ramach, którego zostały zrealizowa-
ne cztery działania: Gry bez granic, VI spotkanie gmin, Ob-
jazd poznawczy oraz I Dożynki MAS Zagórze - Beczwa. Wy-
mienione działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu fi-
nansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“.
W 2012 roku zrealizowano projekt pod nazwą „Przyjaźń 
bez granic LGD Zagórze - Beczwa - Gmina Prószków“, i po-
nownie zrealizowano 4 działania: Gry bez granic w Radva-
nicach, Spotkanie gmin w Lhocie, Dożynki w Boguszycach
i II Dożynki w Suszicach. Te działania były współfinansowa-
ne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) – „Przekraczamy granice“.
Kolejnym zrealizowanym i zakończonym projektem z Fun-
duszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej był 
projekt z 2013 roku o nazwie „Rozumiemy się wzajemnie“ 
w ramach którego ponownie zrealizowano 4 działania: Gry 
bez granic w Prosenicach, Spotkanie gmin w Górnych Ni-
etczycach, III Dożynki LGD w Sobiechlebach i II Zagórskie 
popołudnie z ... . Te działania były współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) – „Przekraczamy granice“.
W zeszłym roku skorzystaliśmy również z możliwości złoże-
nia wniosku do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad, Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej na dofinansowanie tegorocznego projektu o na-
zwie: „Przyjaźń i porozumienie bez granic“, w ramach któ-
rego zostało zaplanowanych do zrealizowania 5 działań. 
Wszystkie działania zostały zrealizowane z sukcesem,
a jeśli ktoś nie mógł osobiście w nich uczestniczyć, to może 
obejrzeć zdjęcia z tych działań i przeczytać poświęcone 
im artykuły. Jeśli komuś spodobają się te relacje, to może
następnym razem czuć się zaproszony. Foto: Sportovní hry Mikroregionu Lipenska
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U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE STODOLE
V GRYMOVĚ

Letošní ročník Her bez hranic mikroregionu Pobečví se ko-
nal 7. června 2014 v obci Grymov pod názvem „U RYCHLÝCH 
VESNIČANEK VE STODOLE“. Tradiční akce se zúčastnilo 11 
družstev z mikroregionu Pobečví, družstvo z mikroregionu 
Záhoří - Helfštýn, konkrétně z obce Hradčany a z partner-
ské Gminy Prószków, obce Winów. V letošním roce se soutě-
žící utkali při vaření „Sekyrové polévky“ a netradičních sou-
těžích: Jedeme na pole, Včil se ukáže, co víš, Ženou se k nám 
mraky, Hurá na pole, posbíráme kobzole, Popožeň kolečko, 
Už to dozrálo, Popelka, Hodíme to na hůru, Pytlování, Kam 
to ta slepička snesla?. z pětičlenného družstva dva vybraní 
kuchaři vařili a ostatní tři reprezentovali netradičních dis-
ciplínách, ale byla možnost se průběžně obměňovat.
V doprovodném programu jsme mohli celý den poslouchat 
country kapelu VOCO DE z Hranic, byla možnost povození 
po obci vláčkem Tučolíno nebo koňskou bryčkou. Jinak byla 
možnost jízdy na koni a také proběhlo vystoupení národo-
pisného souboru Hanácký Prosének. V odpoledním čase 
proběhla také ukázka práce Policie ČR při dopadení pacha-
tele s pomocí psovoda a jeho svěřenců.
I když disciplín bylo hodně, všichni byli ve výborné kondici, 
protože do 14 hodin byly všechny disciplíny splněny, rychle 
se vyhodnotila výborná „Sekyrová polévka“ a začaly se pře-
dávat ceny. Takže na 1. místě ve vaření se umístila obec Rad-
vanice, na 2. místě obec Tučín a na 3. místě obec Grymov.
V celkovém pořadí se obce umístily takto: 1. místo - obec 
Buk, 2. místo obec Prosenice, 3. místo obec Tučín, 4. místo
obec Radvanice, 5. místo obec Radslavice, 6. místo obec 
Lazníčky, 7. místo obec Grymov, 8. místo obec Výkleky,
9. místo obec Winów, 10. místo obec Hradčany, 11. místo 
obec Zábeštní Lhota, 12. místo obec Sobíšky a někdo musí 
být poslední, letos to dopadlo na obec Lazníky.
Po vyhlášení výsledků proběhla v rámci workshopu jazyko-
vá animace s p. Faronem. V rámci workshopu proběhla vý-
měna zkušeností, nových kontaktů a domlouvaly se dal-
ší akce pro letošní a příští rok. Např. návštěva při vinobra-
ní ve Winówu, setkání při různých místních akcích v ČR i PR.
Poděkování za příjemný den patří pořadatelské obci, obci 
Grymov, protože tohoto nelehkého úkolu se zhostili na vý-
bornou. A příští rok na shledanou v další obci mikroregio-
nu Pobečví.

U SZYBKICH WIEŚNIACZEK W STODOLE
W GRYMOWIE

Tegoroczna edycja Gier bez granic mikroregionu Pobeczwi, 
pod nazwą: „U szybkich wieśniaczek w stodole“, odbyła się 
7 czerwca 2014 r. w miejscowości Grymov.
W tradycyjnej imprezie uczestniczyło 11 drużyn z mikro-
regionu Pobeczwi, drużyna z mikroregionu Zagórze - Helf-
sztyn, a dokładniej z gminy Hradczany i z partnerskiej gmi-
ny Prószków, z sołectwa Winów. W tym roku uczestnicy 
konkursu spotkali się na gotowaniu „Zupy z siekiery“ oraz 
wzięli udział w nietradycyjnych dyscyplinach: Jedziemy na 
pole; Teraz się okaże, co umiesz; Nadchodzą czarne chmury; 
Idziemy na wykopki; Kulaj felgę; Czy to już dojrzało?; Kop-
ciuszek; Ładuj na furę, Workowanie; Gdzie to ta kura zni-
osła? Z pięcioosobowych drużyn dwóch kucharzy gotowało 
a reszta reprezentowała drużynę w nietradycyjnych dyscy-
plinach. Przez cały czas jednak istniała możliwość zamiany 
uczestników przed poszczególnymi konkurencjami.
Przez cały dzień w ramach programu towarzyszącego przy-
grywał wszystkim obecnym zespół country VOCO DE z Hra-
nic, można też było przejechać się po wsi ciuchcią Tuczolino 
lub bryczką z konnym zaprzęgiem. Oprócz tego można było 
przejechać się na koniu a także obejrzeć występ ludowego 
zespołu Hanácký Prosének. Po południu odbył się również 
pokaz pracy Policji Republiki Czeskiej symulujący schwyta-
nie sprawcy przez podopiecznych tresera psów.
Nawet jeśli dyscyplin było wiele, to wszyscy pozostawali
w wyśmienitej kondycji, ponieważ już przed godziną 14 
wszystkie dyscypliny zostały zaliczone, szybko dokonano
oceny smakowitej „Zupy z siekiery“ i rozpoczęto przeka-
zywanie nagród. Na I miejscu w gotowaniu uplasowała
się gmina Radvanice, na II miejscu gmina Tuczyn a na III 
miejscu gmina Grymov.
W klasyfikacji ogólnej gminy zajmowały następujące loka-
ty: I miejsce – gmina Buk, II miejsce gmina Prosenice, III 
miejsce gmina Tuczyn, IV miejsce gmina Radvanice, V miej-
sce gmina Radslavice, VI miejsce gmina Lazniczky, VII miej-
sce gmina Grymov, VIII miejsce gmina Vykleky, IX miejsce 
gmina Winów, X miejsce gmina Hradczany, XI miejsce gmi-
na Zabestni Lhota, XII miejsce gmina Sobiszky, zawsze ktoś 
musi być też ostatni i w tym XIII miejsce przypadło gminie 
Lazniky.
Po ogłoszeniu wyników odbyła się w ramach warsztatów

„SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ  HELFŠTÝN“

V měsíci červenci proběhla další akce z projektu „Přátelství 
a porozumění bez hranic“, který je spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – 
„Překračujeme hranice“. 
Druhá  akce projektu proběhla 12. července v obci Soběchle-
by a bylo to Setkání obcí mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Tak 
jako předcházející roky přijeli přátelé z Polska, letos to byli 
zástupci obce Chrzaszczyce a také nás obohatili návštěvou i 
družstvo z mikroregionu Pobečví a to z obce Lazníky. Dopo-
ledne se vařila specialita dne „Soběchlebský fazolový kotlík“ 
– letos se podařilo nelépe uvařit šéfkuchaři a pomocníkům 
z obce Žákovice. A aby zábava byla pružnější, tak součas-
ně 3 členové každého družstva soutěžili v různorodých dis-
ciplinách. Mezi jinými vědomostní test, hasičský útok, plav-
ba na člunu, soutěž Anakonda, pevnost Soběchleby, fotba-
lové umění a další. Všechny soutěže provázel smích a dob-
rá nálada. Po ukončení poslední soutěže následovalo rych-
lé vyhodnocení a všichni už netrpělivě očekávali vyhlášení 
výsledků. Na prvním místě se umístilo družstvo z obce Ra-
dotín, na 2.místě bylo družstvo z obce Soběchleby a na tře-
tím místě družstvo z obce Chrzaszczyce, ale zvítězili všich-
ni, kdo se zúčastnili.
Blahopřejeme všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným 
a hlavně pořadatelům z obce Soběchleby, kteří mají největší 
zásluhy na klidném průběhu soutěžního dne.

„SPOTKANIE GMIN MIKROREGIONU
ZAGÓRZE  HELFSZTYN“

W miesiącu lipcu odbyło się kolejne działanie w ramach 
projektu „Przyjaźń i porozumienie bez granic“, który był 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (ERDF) – „Przekraczamy granice“. 
Drugie działanie w ramach projektu odbyło się 12 lipca
w gminie Sobiechleby i było to Spotkanie gmin mikroregi-
onu Zagórze-Helfsztyn. W tym roku tak samo jak w popr-
zednich latach dołączyli przyjaciele z Polski, tym razem byli 
to przedstawiciele sołectwa Chrząszczyce. Imprezę wzbo-
gaciła swoją obecnością drużyna z gminy Lazniky w mik-
roregionie Pobeczwi. W godzinach przedpołudniowych go-
towano specjalność dnia „Sobiechlebski kociołek fasoli“ – 
w tym roku udało się najlepiej ugotować szefowi kuchni
i jego pomocnikom z gminy Żakovice. Aby zabawa była 
bardziej dynamiczna, to w trakcie gotowania 3 członków 
każdej drużyny współzawodniczyło w przeróżnych konku-
rencjach. Takich jak: quiz wiedzy, akcja strażacka, pływa-
nie pontonem, pełzanie Anakondy, forteca Sobiechleby, 
umiejętności piłkarskie i inne. Wszystkim konkursom to-
warzyszyła radość i dobry humor. Po zakończeniu ostat-
niego konkursu odbyło się szybkie liczenie zdobytych punk-
tów i wszyscy już niecierpliwie czekali na ogłoszenie wyni-
ków. Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z gmi-
ny Radotin, na drugim miejscu drużyna z gminy Sobiechle-
by a na trzecim miejscu drużyna z gminy Chrząszczyce, ale 
zwycięzcą był tak naprawdę każdy, kto był uczestnikiem.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom a szczególnie organizatorom z gminy
Sobiechleby, którym należy przypisać najwięcej zasług
w dbaniu o spokojny przebieg konkursowego dnia.

animacja językowa prowadzona przez Pana Sebastiana 
Faron. Dalej w ramach warsztatów odbyła się wymiana 
doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i omówienie 
kolejnych działań na ten rok i kolejny, takich jak np. wizyta 
podczas winobrania w Winowie oraz innych spotkań podc-
zas różnych lokalnych imprez w CZ i PL.
Podziękowanie za przyjemny dzień należy się gminie or-
ganizującej, gminie Grymov, ponieważ z tego niełatwego
zadania wywiązała się na piątkę. W przyszłym roku zobac-
zymy się w kolejnej gminie mikroregionu Pobeczwi.
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4. DOŽÍNKY MAS MORAVSKÁ BRÁNA

V sobotu 23. srpna v obci Jezernice proběhly 4. Dožínky MAS 
Moravská brána. Tato akce byla zahájena v 10 hodin slav-
nostním otevřením Muzea obce Jezernice a pokračovala mší 
v kostele Sv. Martina, kde byl žehnán dožínkový věnec. Po 
mši se vydal slavnostní průvod obcí do sportovního areálu. 
Zde byl zahájen slavnostní program předáním dožínkových 
věnců p. Michalu Symerskému, náměstku hejtmana Olo-
mouckého kraje, p. Rostislavu Ovádovi, členu představen-
stva Agrochov,a. s. Jezernice, p. Pavle Jochcové, starostce 
obce Jezernice, Malgořatě Karpin, zástupci polské delegace 
z partnerské Gminy Prószków a po pozdějším příjezdu i mi-
nistru zemědělství ČR p. Marianu Jurečkovi. Po slavnostním 
zahájení následoval kulturní program ve kterém vystoupi-
li Moravská Veselka, Hanácké Prosének, Leopardi, Mažoret-
ky Šance Hranice, Trio J.V.Knápka a Šediváci. V rámci dopro-
vodného programu byly návštěvníkům k dispozici množ-
ství atrakcí např. rodeo býk, skákací hrad, laserová střelni-
ce, simulátor F1 a traktoru, lukostřelba, malování na obličej, 
bludiště ze slámy, vyhlídkový jeřáb, projížďky bryčkou i na 
koni, hasičská pěna a další soutěže pro děti.
Dále byla nachystána přehlídka staré i současné zeměděl-
ské techniky. Během programu proběhlo vyhlášení výsled-
ků soutěže o nejchutnější a nejlepší kynutý plněný koláč. Po 
ukončení slavnostní části následovala dožínková veselice
a  vystoupení skupiny Magnis s ohňovou šou. 
4. Dožínky MAS Moravská brána byly zaštítěny ministrem 
zemědělství panem Marianem Jurečkou a hejtmanem Olo-
mouckého kraje panem Jiřím Rozbořilem. Akce byla spolufi-
nancována z ERDF „Překračujeme hranice“ Euroregionu Pra-
děd, Ministerstvem zemědělství ČR, Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje, Obcí Jezernice a MAS Moravská brána, o.s. 
Naše velké díky patří pořadatelské obci Jezernice a sponzo-
rům firmám Agrochov Jezernice a.s., KOBZ s.r.o. Jezernice, 
Drahotuše zemědělská a.s. Drahotuše a také polským přá-
telům, kteří navštívili naše dožínky a společně s námi si uži-
li pěkný den.

IV DOŻYNKI LGD BRAMA MORAWSKA 

W sobotę 23 sierpnia 2014 r. w miejscowości Jezernice od-
były się IV Dożynki LGD Brama Morawska. Dożynkowe uro-
czystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 od uroczyste-
go otwarcia Muzeum miejscowości Jezernice a następnie 
od mszy w kościele św. Marcina, podczas której poświęco-
no wieniec dożynkowy. Po mszy uroczysty korowód dożyn-
kowy przeszedł przez wieś na teren areału sportowego. Na 
jego terenie kontynuowano program uroczystości począws-
zy od przekazania wieńców dożynkowych Panu Michałowi 
Symerskému, sekretarzowi hejtmana Kraju Ołomuniec-
kiego, Panu Rostislavowi Ovádovi, członkowi zarządu fir-
my Agrochov, a. s. Jezernice, Pani Pawli Jochcové, starost-
ce gminy Jezernice, Małgorzacie Karpin, przedstawicielce 
polskiej delegacji z partnerskiej gminy Prószków, a po jego 
dotarciu na miejsce również Ministrowi Rolnictwa Republi-
ki Czeskiej Panu Marianowi Jurečkovi. Po uroczystym prze-
kazaniu wieńców rozpoczął się program kulturalny, podc-
zas którego wystąpiła orkiestra Morawska Weselka oraz ze-
społy: Hanácki Prosének, Leopardi, mażoretki: Šance Hra-
nice, zespoły: Trio J.V.Knápka i Šediváci. W ramach dodat-
kowych atrakcji do dyspozycji uczestników był np.: mecha-
niczny byk rodeo, dmuchany gród, strzelnica laserowa, sy-
mulator ciągnika i formuły F1, można też było: postrzelać 
z łuku, malować na twarzy, zabłądzić w labiryncie ze snop-
ków słomy, rozglądnąć się z widokowego żurawia, przeje-
chać bryczką i na koniach, zażyć kąpieli w pianie strażackiej 
i uczestniczyć w pozostałych konkursach dla dzieci.
Podczas dożynek odbywał się również pokaz dawnych i 
nowoczesnych maszyn rolniczych. W trakcie uroczystości 
ogłoszono wyniki konkursu na najsmaczniejszy i najlepiej 
wyrośnięty kołacz z dodatkami. Po zakończeniu uroczystej 
części odbyła się zabawa dożynkowa i wystąpienie połykac-
zy ognia z grupy Magnis. 

IV Dożynki LGD Morawska Brama zaszczycił swoją obecnoś-
cią Minister Rolnictwa Pan Marian Jurečka i hejtman Kraju 
Ołomunieckiego Pan Jiří Rozbořil. Uroczystość była współ-
finansowana ze środków ERDF w ramach programu „Prze-
kraczamy granice“ Euroregionu Pradziad, środków Minis-
terstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej, Urzędu Wojewód-
zkiego Kraju Ołomunieckiego, Gminy Jezernice i LGD Bra-
ma Morawska, o.s. 

3. ZÁHORSKÉ ODPOLEDNE S… 2014

Dne 15.11.2014 se již podruhé uskutečnila v Pavlovicích
u Přerova prezentačně-hudební akce organizovaná MAS 
Moravská brána a Moravskou Veselkou s názvem 3.záhor-
ské odpoledne s… 2014. Tentokrát to bylo v rámci proje-
ktu „Přátelství a porozumění bez hranic“.
V rámci této akce se opět přestavila MAS Moravská brá-
na se svými aktivitami, produkty, projekty a navíc byla 
akce spojena s koštem svatomartinského vína. O výbornou
a přátelskou hudební atmosféru se postarala Moravská Ve-
selka - jako hudební garant akce, která si v rámci svého
vystoupení dovolila seznámit posluchače s „hudební ochut-
návkou“ jejího budoucího nového pohádkového CD-nosiče.
Jako hlavní host se letos představila vynikající kapela Star-
ňanka s průřezem tvorby.
Na závěr je nutno ještě dodat, že přítomná polská dele-
gace z Gminy Prószkówž řešila s vedením MAS Moravská
brána další možnosti spolupráce na další rok i celé nové plá-
novací období.

Touto akcí byl ukončen projekt „Přátelství a porozumění 
bez hranic“ a opět jsme poznali další přátele z řad partnera
projektu, poznali jsme další aktivity a také jsme představi-
li své akce. Potvrdili jsme stávající přátelské vazby a navá-
zali nové přátelství a nejvíce nás potěšila věta při loučení: 
A kdy se zase uvidíme? Jaká bude další akce? Což v nás na-
vozuje dobrý pocit, že naše aktivity mají smysl a účastní-
ci jsou spokojeni.

Nasze podziękowania należą się organizującej gminie Je-
zernice i sponsorom firmom: Agrochov Jezernice a.s., KOBZ 
s.r.o. Jezernice, Drahotuše zemědělská a.s. Drahotuše, jak 
również polskim przyjaciołom, którzy odwiedzili nasze 
dożynki i wspólnie z nami bawili się tego pięknego dnia.

III ZAGÓRSKIE POPOŁUDNIE Z… 2014

W dniu 15.11.2014 r. już po raz drugi odbyła się w Pawłowi-
cach u Przerova muzyczno-prezentacyjna uroczystość orga-
nizowana przez Lokalną Grupę Działania Brama Morawska 
i orkiestrę dętą Morawska Weselka, pod nazwą: III Zagór-
skie popołudnie z… 2014. Tym razem uroczystość odbyła 
się w ramach projektu „Przyjaźń i porozumienie bez granic“.
W trakcie koncertu LGD Brama Morawska ponownie pre-
zentowała swoje działania, produkty, projekty a całość była 
dodatkowo połączona z degustacją Świętomarcińskiego 
wina. Morawska Weselka - jako muzyczny gwarant akcji, 
postarała się wyjątkową i przyjacielską, muzyczną atmos-
ferę i w ramach swojego wystąpienia pozwoliła sobie za-
poznać obecnych melomanów z „degustacją muzyczną“ pr-
zyszłego wydania jej nowej bajkowej płyty CD.
Głównym gościem tegorocznej edycji była wspaniała kape-
la Starňanka, która zaprezentowała przekrój swojego reper-
tuaru.
Na zakończenie należy dodać, że obecna polska delegacja 
z Gminy Prószków rozmawiała z władzami LGD Brama Mo-
rawska o dalszych możliwościach współpracy w nadchod-
zącym roku i w całym nowym okresie programowania.

To działanie stanowiło zakończenie projektu „Przyjaźń i po-
rozumienie bez granic“, ponownie poznaliśmy nowych pr-
zyjaciół z otoczenia partnera projektu, poznaliśmy kolejne 
działania i jednocześnie przedstawiliśmy swoje działania. 
Potwierdziliśmy dotychczasowe więzi przyjaźni i nawiąza-
liśmy nowe a najbardziej cieszyły nas zdania wypowiada-
ne przy pożegnaniach: A kiedy zobaczymy się ponownie? 
Jaka będzie następna impreza? Co umacnia w nas pozytyw-
ne odczucie, że nasze działania mają sens a uczestnicy są
z nich zadowoleni.
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