Hry Mikroregionu v Radvanicích „Radvanské patování a matování“
V sobotu 14.7.2012 bylo v Radvanicích na hřišti plno. Obec Radvanice se po svém loňském vítězství
Her bez hranic v Sobíškách, staly pořadatelskou obcí nového ročníku přátelského setkávání a
sportovního klání obcí MAS Záhoří Bečva. Zůčastnilo se 14 obcí nejen z našeho mateřského
Mikroregionu Pobečví, Mikroregionu Záhoří, ale také družstvo z naší partnerské Gminy Proskow.
Dopoledne začalo vařením kotlíkového guláše – kdy náš šéfkuchař, pan Pavel Vítek, prokázal
tábornickou praxi a náš oheň se rozhořel bez použití novin. Dopoledne zakončila hodnotící komise
skládající se z pánů mistrů ve vaření kotlíkového guláše. Dle jejich hodnocení se žádné družstvo
nemuselo za svůj guláš stydět, zvítězil ten z Prosenic. Blahopřejeme!
Odpoledne 5-ti členná družstva soutěžila v různých disciplínách - jako byl vědomostní kvíz, kopání
balonu do branky, jedeme na dovolenou – naskládání neuvěřitelného množství kufrů do trabanta a
objetí kolečka s pomocí tlačení, bez motoru, vylovení klíčů z bazénu a odemčení spolusoutěžících a
další a další. Soutěžící se mohli vystřídat – a tak v našem původním pětičlenném družstvu pomáhali i
další podporující z naší obce, kteří přišli původně jen fandit a společně se zasmát a pobavit.
Chvilku po začátku soutěží již obloha neudržela své mraky a zbytek odpoledne provázel hustý déšť. Ale
i za těchto podmínek se všechny disciplíny dokončily, vyhlášení a ukončení proběhlo za hustého
deště. Na prvním místě se umístilo opět po roce soutěžní družstvo ze Sobíšek , ale protože již byli
pořadateli minulého ročníku, štafeta Her se přesouvá příští rok do Prosenic, které skončily druhé
v pořadí.
Družstvo Lazníček sice nevyhrálo, ale bylo při tom a díky obecním ručně malovaným trikům a vlajce
také bylo vidět a při povzbuzování také slyšet. Dík za účast v soutěžním družstvu patří Martině
Boháčkové, Markétce Tomanové a také Libě Tomanové, manželům Ťukovým, Jitce Šťastné s neteří
Romanou, celé rodině Vítkově a rodině Navrátilů /z hradu/, Švarcovi přišli také alespoň na část dne
podpořit. Většina našich soutěžících po ukončení sportovně odjela i v dešti na kole, doufám, že jste
všichni zdraví! DĚKUJI VÁM VŠEM!
A úplně nejdůležitější výsledek Radvanského matování a patování, /jak zněl letošní název Her/, je
posílení pocitu sounáležitosti obcí nejen v rámci Mikroregionu, ale také v širším územním celku MAS
Záhoří-Bečva, kterého jsou Lazníčky členem.
V letošním roce Lazníčky dostaly z dotace POV Olomouckého kraje, o kterou požádal Mikroregion
Pobečví, finanční prostředky na úhradu poloviny částky výletu do Rožnova pod Radhoštěm a také díky
těmto dotacím jsme mohli zaplatit vstupné do Mlýnské doliny pro všechny účastníky. Dále obdržíme
polovinu částky za nákup dataprojektoru, o který jsme požádali v rámci této dotace a který si již
nebudeme muset složitě půjčovat na různé přednášky a obecní akce.
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělsví připravila MAS Záhoří Bečva dvoudenní vzdělávací exkurzi
po úspěšných obcích Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kterého jsem také
byla součástí. Každý ze starostů navštívených obcí nejprve v krátké prezentaci vysvětlil, v čem je jeho
obec zajímavá a co hlavně hodnotící komisi na jejich obci zaujalo, poté jsme všechny projekty prošli a
mohli se hlavně na vše, co nás zajímalo, zeptat. Možnost se vyptat zkušených starostů na cokoliv, byla
pro mne velmi zajímavá a věřím, že i užitečná zkušenost, která se promítne do mé práce starostky.

Vše, co se chcete dovědět o Mikroregionu Pobečví , najdete na: www.pobecvi.cz
www.maszahoribecva.cz – stránky naší MAS

Hezké prázdninové a dovolenkové dny přeje Dagmar Kubzová.

V termínu 30.7. – 10.8. budu na dovolené.

