
 

 

KDE BOLO, TAM BOLO.... 

jedno veľmi skoré ráno sa zástupcovia MAS LEV spolu s hudobnou skupinou FANTASIC vybrali do 

regiónu MAS Rymařovsko. Účelom cesty bola realizácia aktivity projektu spolupráce, v rámci ktorej sa 

v meste Břdličná mal odprezentovať náš folklór a oficiálne otvoriť prvá investičná akcia. A veruže sme 

po príchode do Břidličnej boli milo prekvapení.  Privítal nás tam samotný starosta Bohumír Kamenec 

a napriek tomu, že bola sobota 23.6.2012, organizačný frmol, poukazoval nám činnosť úradu 

a predstavil hlavné investičné akcie cez rôzne fondy. Kým začal oficiálny program urobili sme si aj 

malú exkurziu do vedľajšej obce Řyžovište, kde sme nazreli na život obyvateľov v obci, ktorého kvalite  

dopomáhajú fondy EÚ. Z časti sme sa inšpirovali týmto milým malým miestom a vrátili sme sa späť na 

oficiálny obed, kde starosta privítal našu pracovnú skupinu v zložení podpredseda MAS Mgr. Peter 

Pitoňák, manažér MAS Ing. Katarína Pjatáková, pomocný účtovník MAS Mgr. Gabriela Palenčárová 

(Vaľková), skupina FANTASIC (bratia Marek, Roman, Pavol Vaľkovci a Matúš Dzurík). Ďalej prišiel 

veľmi významný hosť z gminy Ujazd a to samotný primátor, jeho manželka a pracovníci úradu, aj 

futbalový tím, ktorý mal v tento deň zabojovať o víťaza, tiež miestny farár s rodinou a ďalší pracovníci 

úradu samosprávy.  

Po výbornom obede sme odišli do kostola, kde nám pred samotnou omšou pripravili nádherné 

vystúpenie skupina Bernardíni a svojimi hlasmi rozozvučali celý objekt. Nato predstavitelia starej 

katolíckej cirkvi pre nás pripravili zaujímavú bohoslužbu, nielen po obsahovej stránke, ale aj 

prevedenia, kde pán farár okrem svojej hry na gitare vyzval všetkých prítomných o spoločné 

prepojenie rukami a tak všetci v kostole spoločne zdieľali svoj životný priestor a oficiálny program na 

futbalovom ihrisku práve začal, keď sme z kostola došli už na miesto činu a o nie dlho sa naši švárni 

šuhaji museli prezliecť do krojov, aby svojimi piesňami rozozvučali pódium a roztancovali úsmevy na 

tvárach. Nie nadarmo sa hovorí, že naše východniarske sú veselé a šalené . Hneď po vystúpení sme 

spoločne s manažérom MAS Rymařovsko Petrom Pechom, Ing. Nikolou Velebnou a ďalšími 

významnými hosťami išli slávnostne otvoriť náučný chodník Břidličná, kde naša skupina rozvírila 

hudbou hladinu miestneho jazierka a v oddychovej časti sme mali pripravené opekanie na prírodnom 

ohni. Hoci samotný chodník nie je ešte renovovaný, pretože na to musí municipalita žiadať z iného 

finančného zdroja, pstružia liaheň, jazero, náučné tabule ho robia atraktívnym. 

Po tomto slávnostnom akte sme sa vrátili späť na program, kde sme zistili, že poľskí priatelia porazili 

vo futbale domácich a kde sa naši muzikanti ešte v priestoroch pre hostí celé popoludnie 

sprezentovali spevom a hudbou harmoniky. Všetci prítomní boli nadšení našou veselou folkovou 

kultúrou a v spomínanú ďalšiu akciu, ktorú v rámci spoločného harmonogramu projektu uskutočníme 

v obci Granč – Petrovce na Goralských dňoch, chceli byť všetci prítomní. Preto pán starosta P. Pitoňák 

neváhal a s radosťou pozval všetkých prítomných.  

Na tomto podujatí bude vystupovať aj skupina Bernardíni a otvorí sa obdobne investičná akcia 

„značenie turistických chodníkov“ realizovaná v rámci projektu „Kde bolo, tam bolo....“. Konať sa 

bude 19.8.2012 a už teraz sa tešíme na tento deň.  


