Místní akční skupina
REGIONU POODŘÍ,o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz
Místní akční skupinu Regionu Poodří,o.s. navštívili zástupci partnerské
slovenské MAS o.z. Podpoľanie a maďarské MAS „36 Jó Palóc“
Ve dnech 28. června – 1. července 2011 navštívili naši místní akční skupinu naši partneři ze
slovenské MAS o.z. Podpoľanie z Detvy a zástupci maďarské MAS „36 Jó Palóc“ z Kazáru.
Cílem byla výměna zkušeností, prezentace a návštěva zajímavých projektů realizovaných
Programem rozvoje venkova a iniciativy Leader.
Maďarská místní akční skupina má sídlo v obci Kazár, která se nachází nedaleko města
Salgótarjánu. Ke komunikaci využíváme ředitele slovenského partnera, který se maďarsky
domluví. Nyní měli maďarští partneři sebou překladatelku.
Vlastní zahájení společného jednání začalo smolně, maďarským partnerům se u Martina
pokazil autobus, museli čekat na náhradní a do Bartošovic dorazili až ve 22.30 hodin. Z toho
důvodu jsme byli nuceni pozměnit program a jen zkrácenou formou seznámit se navzájem
o činnosti našich místních akčních skupin.
První den návštěvy jsme si prohlédli zrekonstruovaný rodný dům Johanna Gregora Mendela
ve Vražném – Hynčicích. Vlastní expozice muzea je věnována životu a dílu tohoto
významného rodáka a zrekonstruovaný statek je koncipován jako návštěvnické centrum
venkovského regionu Moravského Kravařska. Dále jsme navštívili sportovní areál HeiPark
v Tošovicích, kde jsme absolvovali prohlídku celého areálu včetně hotelu a měli možnost
vyzkoušet bobovou dráhu. Oběd v restauraci hotelu HEIPARK byl zajímavou tečkou a
kulinářským zážitkem středečního dopoledne. Tento hotel získal čestné uznání v prestižní
soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2010.
V rámci odpoledního programu jsme navštívili zámek a zámecký park v Kuníně, dále pak
projekt programu Leader v Suchdole nad Odrou – „Ranč Zlámaná podkova – rozvoj
venkovské turisticky“. Také jsme před zahájením sezóny absolvovali prohlídku suchdolské
pálenice a následně Muzea letectví. V městysi jsme zůstali i v podvečer, navštívili jsme
westernové centrum s bowlingem.
Ve čtvrtek ráno nás opustili zástupci slovenského partnera, kteří měli neodkladné záležitosti
a my jsme navštívili „Moravský betlém“, kterým je město Štramberk. Také jsme absolvovali
výstup na trúbu, ochutnávku výrobků „Městského pivovaru“. Odpoledne se uskutečnila
návštěva obce Skotnice včetně zrealizovaného projektu Spolupráce a to „Muzeum
venkovského života a zemědělství v obci Skotnice“. V Albrechtičkách jsme navštívili
„Centrum volného času“. Přes nepřízeň počasí někteří odvážlivci absolvovali jízdu na
motokárách za deště.
V pátek ráno pak došlo na vyhodnocení návštěvy, která se našim maďarským partnerům líbila
a podpořili další vzájemnou spolupráci včetně pozvání k návštěvě jejich místní akční skupiny.
Bartošovice, 1. července 2011
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.

