
Odborná exkurzia „MASka k MASke sadá, rovný rovného si hľadá .....“ v ČR  08. – 12. 11. 2010: 

MAS Strážnicko 

MAS Rýmařov 

MAS Poodří 

MAS Opavsko 

V dňoch od 08. do 12. novembra 2010 sme sa pod organizačným vedením MAS LEV zúčastnili  spolu 

so susednou MAS Šafrán odbornej exkurzie v Českej republike, presnejšie na Morave po územiach 

miestnych akčných skupín, ktoré tam pôsobia. 

 

MAS Šafrán sme mali tú česť čiastočne spoznať na Agrokomplexe 2010 v Nitre, no teraz sme sa stretli 

s väčšou a rôznorodo inou „vzorkou“ ľudí daného územia. Keď sme k nim v Levoči pristúpili, prvé 

pohľady boli z oboch strán dosť neisté, no už prvými kilometrami sa bariéry zbúrali, očný kontakt sa 

prehĺbil a úsmevy naznačovali priateľské prepojenia. 

Po prekročení symbolických hraníc naša prvá cesta smerovala do MAS Strážnicko, kde nás 

s otvorenou náručou vítal sám manažér Mgr. Vít Hrdoušek. Po rýchlom ubytovaní naše kroky kráčali 

do informačného centra Strážnic, kde sme sa oboznámili s MAS-kou a jej činnosťou. Následne sme 

navštívili vinársky areál oživený metódou Leader spojený s ochutnávkou vín dopestovaných v tejto 

oblasti miestnymi záhradkármi. Po dobití energie chutným obedom sme sa vybrali pozrieť 

revitalizované verejné priestranstvá a miestny sad v Hroznovej Lhote, Uprkův dům, oboznámili sme 

sa s typickým ovocím „Oskerušami“ a navštívili sme turisticky vyhľadávané miesto s ekologickým 

areálom vrch Travičná. V Sudoměřiciach sme opäť zhliadli opravené verejné priestranstvá hlavne 

zazelenaním a pri ochutnávke vín sme boli pohostení miestnou vynikajúcou kapustnicou. Po 

zaujímavých rozhovoroch sme sa z tejto milej spoločnosti museli odobrať, pretože nás čakalo ešte 

jedno prekvapenie a tým boli Zámecké sklepy, preslávené svojim kvalitným a chutným vínom. 

Dozvedeli sme sa, že červené vína sú v sklepoch skladované v originálnych až 200 rokov starých 

dubových sudoch, kde majú ideálne podmienky pre svoje zretie. Najväčší sud má kapacitu 17 000 

litrov vína. Biele vína sú skladované tiež tam avšak už v moderných nerezových tankoch. Touto 

ochutnávkou a živou diskusiou sme zakončili večer v Strážniciach. Na druhý deň nás čakala cesta do 

ďalšej MAS-ky – MAS Rýmařov. 

     Svitol krásny deň a pred nami bola dlhá cesta do Rýmařova. V dobrej nálade sme sa rýchlo a 

šťastlivo prepravili do cieľa. Na mestskom úrade nás čakal starosta mesta Rýmařov Ing. Petr Klouda 

a manažér MAS Ing. Petr Pěcha. Po zaujímavej prezentácii a oboznámení s aktivitami MAS sme 

v spoločnosti manažéra absolvovali prehliadku múzea a potom výdatný obed. Po tejto porcii sme sa 

už nečudovali úctyhodnému vzrastu tunajších chlapov. Pobrali sme sa ďalej, pretože niekoľko 

kilometrov ďalej na nás už čakal pán starosta a jeho Malá Štáhle – alias osídlená serpentína, ako sám 

povedal. Na svoju priestorovú malosť je to hodnotne veľká obec, o čom svedčilo viacero jej aktivít. 

Nasledoval opäť presun, tento krát do Dolnej Moravice. Prezreli a vypočuli sme si priebeh vzrastu 



tejto obce z úst niekdajšieho futbalového šampióna (futbalistu roka 2001) – starostu Pavla Kopečka. 

Napokon sme v Malej Morávke navštívili známu Schindlerovu stodolu  a nato unavení z celého dňa 

sme sa večer pobrali do nášho hotela a pri teplom čaji rozoberali dojmy a zážitky. Na druhý deň nás 

čakal výstup na Praděd (najvyššiu horu Moravy), na ktorom sme sa zhodli večer predtým 

a uprednostnili ho pred návštevou kúpeľov v obci Karlova Studánka. Po tejto rýchle prevedenej túre 

sme už cestovali do obce Tvrdkov, kde sme mali možnosť zhliadnuť opravené sochy Krížovej cesty. Po 

absolvovaní tejto prehliadky sme sa s pánom starostom museli rozlúčiť a ponáhľať sa do ďalšej obce 

s názvom Horní Město. Pani starostka nás prezentáciou uviedla do obrazu aktivít obce, ktoré sme si 

potom mohli prezrieť aj priamo v teréne. Upútali nás hlavne vonkajšie posilňovacie zariadenia 

stimulujúce nielen telo aj ducha.  

Azda najkrajšia myšlienka zrodu projektu s následným praktizovaním na nás čakala v Stránskom. Tam 

sa mladý manželský pár rozhodol vzkriesiť ľudové remeslá, viesť pozitívny postoj k zvieratám, prírode 

a ekologicky vychovávať mladú generáciu. Rekonštrukciou starého domu si vytvorili priestory pre 

Nědelní školu, kde sa stretávajú ľudia vekovo aj záujmovo rozdielni, jedno však majú spoločné, a to 

chuť sa niečo naučiť a niečo krásne spolu vytvoriť. Takmer za súmraku sme dorazili do Rýžovišťa ako 

poslednej obce v teritóriu MAS Rýmařov. Túto stredne veľkú (z nášho pohľadu) a malú obec (z ich 

pohľadu) už niekoľko rokov vedie starostka Eva Lašáková, pôvodom Slovenka, z Oravy. Do všetkých 

svojich aktivít zapája všetkých obyvateľov, ale predovšetkým deti a akceptuje ich väčšinové 

požiadavky. Vždy si nájde spôsob, aby boli ľudia spokojní, o tom svedčí aj 4. miesto na medzinárodnej 

súťaži „O ľuďoch s ľuďmi“. Rozlúčili sme sa, avšak nie na dlho, pretože o pár hodín sme sa s pani 

starostkou a ostatnými predstaviteľmi obcí MAS Rýmařova mali stretnúť u nás v hoteli pri večernom 

posedení. Stretnutie bolo obzvlášť zaujímavé, keďže nie všetky obce sme mali možnosť osobne 

navštíviť a preto manažér MAS Rýmařov musel dôkladne vysvetľovať, prečo vybral dané obce pre nás 

do programu :-). V dobrej a priateľskej nálade sme sa napokon rozlúčili s prísľubom uskutočnenia ich 

návštevy u nás. 

 

Nasledujúce ráno sme sa rozlúčili s Petrom Pěchom a jeho Malou Morávkou, ktorá nám bola 

útočiskom počas dvoch dní a vydali sme sa na cestu za ďalším nepoznaným, do MAS Poodří, 

presnejšie do Bartošovíc. Manažér a predseda MAS Ing. Oldřich Usvald v jednej osobe nás privítal na 

nádvorí zámku a po krátkom úvode, zoznámení a predstavení sme sa vybrali na prehliadku obce 

a zrealizovaných projektov. Uzimení sme sa potom ukryli v komnatách zámku a absolvovali jeho 

prehliadku. Nasledoval obed a za ním elektronická prezentácia MAS. Týmto informačným predjedlom 

sme boli pripravení vydať sa na obhliadku v teréne a vstrebávať premyslené kroky šikovných 

starostov. V Albrechtičkách sme si pozreli oddychovo – relaxačnú zónu, spojenú s prvkami pre deti 

a minigolfom. V Skotniciach zase detské ihrisko, ktoré prevzalo na seba úlohu centra relaxu. Ľudia 

sem prichádzajú počas celého roka, ale hlavne počas letnej sezóny a trávia tu celé dni. Keďže obcou 

prechádza aj cyklotrasa, denne sa tam „prebicykluje“ množstvo turistov, niektorí sa v dedine aj 

zastavia a strávia príjemne chvíle. Podľa slov pani starostky, miestnym obyvateľom je to už občas na 



príťaž, keďže cykloturisti odpočívajú po celej dedine, posedávajú na múrikoch plotov a často krát 

zachádzajú aj do dvorov. No aj napriek negatívnym dopadom cestovného ruchu si vedenie obce 

a hlavne obyvatelia vychutnávajú len pozitívne účinky a tešia sa vysokému záujmu zo strany 

návštevníkov. Nakoniec sme boli pozvaní zohriať sa do rekonštruovaného obecného úradu, na horúci 

čaj prípadne poháriček „třešňovice“ a ochutnať vynikajúce domáce sušené jablká, pripravené rukami 

pani starostky. I tu sme sa napokon museli so všetkými rozlúčiť a v ústrety noci sa vydať niekoľko 

desiatok kilometrov ďalej, do krásneho mesta zvaného Hradec nad Moravicí. 

Do Hradca nad Moravicí sme dorazili vo večerných hodinách, kde nás privítal krásne nasvietený 

zámok s nádychom romantiky a vôňou histórie. O to viac nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že 

budeme ubytovaní priamo na zámku, v zámockom hoteli. Spoločnú večeru sme mali pripravenú 

v upravených priestoroch bývalej koniarne, ktorá dotvárala dobovú atmosféru. Vo vedomí, že tento 

večer je náš posledný strávený v tomto zoskupení sme sa snažili vytvoriť prostredie, v ktorom sme sa 

všetci cítili príjemne a pohodovo. Naše úsilie vyústilo počas spoločných dní do vytvorenia mini 

skladby o partnerstve a spojení MAS LEV s MAS Šafrán, ktorá speváckym prejavom dotvorila 

atmosféru. Boli pritom aj manažérky MAS Opavsko, ktoré nám poskytli prvé informácie o fungovaní 

a snahách ich združenia. 

 

Po raňajkách nás riaditeľ MAS Opavsko Mgr. Ladislav Kos, do ktorého patrí aj mesto Hradec nad 

Moravicí vzal na prehliadku svojho územia. Začali sme administratívnou centrálou MAS-ky, kde sme 

sa stretli aj so starostom mesta a pokračovali sme k miestu pripravenému na projekt Vodného hradu. 

Odtiaľ naše kroky smerovali do obce Raduň. Okrem športového ihriska, ktorým sa táto obec môže 

pýšiť, má ešte jednu historicko – kultúrnu dominantu – Štátny zámok Raduň. Po jeho prehliadke sme 

absolvovali posledný spoločný obed a plný síl, nápadov a hlavne zážitkov sme sa zverili do rúk nášho 

pána šoféra na ceste domov, kedy sme sa ešte zastavili v Skřípovskej škole, kde k využívaniu 

obnoviteľných zdrojov energie pristúpili razantnými a inovatívnymi krokmi.  

 

V autobuse prebiehali ešte posledné diskusie k uplynulému týždňu a ku všetkému, čo sme spolu 

videli a prežili. Byť celých päť dní spolu s úplne cudzími ľuďmi prináša riziká, ale na druhej strane dáva 

príležitosť naučiť sa väčšej tolerantnosti, ohľaduplnosti a pochopeniu, ale zároveň poskytnúť druhým 

svoj, možno nie vždy spoločnosťou priaznivo akceptovateľný pohľad na život. 

V Levoči sme sa rozlúčili a s prísľubom opätovného stretnutia sme sa pobrali k svojim rodinám......    

 

 

Vďaka za venovaný čas a mnohé odovzdané skúsenosti  zo strany českých partnerov patrí týmto 

ľuďom: 

 

Mgr. Vít Hrdoušek 

Ing. Peter Pěcha 



Ing. Peter Klouda 

Ing. Nikola Velebná 

Ing. Oldřich Usvald 

Mgr. Ladislav Kos 

Ing. Kateřina Grondilová 

Ing. Iva Cahelová 

a ďalším osobám spomínaným v článku, ktoré nám venovali čas. 

 


