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Zápis z veřejného projednání společného projektu Pohádky a pověsti 

Buchlovských hor a Hornolidečska, konaného v zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Lidečku dne 20. 4. 2010 ve 13:00 hodin 

 

Jako první vystoupil předseda Místní akční skupiny Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza, který po 

úvodním přivítání seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova na projekt spolupráce s mikroregionem Buchlov. Jedná se projekt zaměřený na 

propagaci obou mikroregionů a to jak pro obyvatele tak pro návštěvníky obou regionů. 

Smyslem projektu na území Hornolidečska je sesbírání pohádek a pověstí z každé obce 

mikroregionu a vytvořit z nich publikaci zaměřenou na propojení historie a současnosti, 

především atraktivních míst a místních názvů. Součástí projektu bude i animované ztvárnění 

vybraných pověstí a vytvoření pohádkového DVD. Projekt řeší propagaci netradiční formou, 

s důrazem na historické a kulturní bohatství obou mikroregionů. Vzhledem k charakteru 

výstupů je zřejmé zacílení především na děti a mládež a otvírá se i možnost jejich zapojení  

do samotné realizace projektu. Tím bude u mladé generace pěstována vazba ke svému 

rodnému kraji a jeho historii. Návštěvníkům pak budou netradiční formou představena 

zajímavá místa regionu i s pověstí, která se k nim váže. 

Část projektu realizovaná na území mikroregionu Buchlov bude rovněž vytvářet propagační 

DVD, navrhovanou formou jsou krátké hrané filmy o každé obci, kdy by zajímavostmi 

jednotlivých obcí provázel starší vypravěč, průvodce v roli dědečka a jeho vnuk, případně 

vnučka, která bude zvídavá a bude se doptávat. Vnouče zde bude mít kamaráda 

z partnerského regionu, kterému se svým dědečkem ukáže tato místa a převypráví pověsti, 

které se vážou k tomuto místu.  

Na veřejném projednání společného projektu na území mikroregionu Buchlov, konaného 

dne 15.4.2010 vzešly některé zajímavé podněty, které je možné využít i na část projektu na 

území Hornolidečska. Jedná se především o možnost pojmout všechny uvedené výstupy, 

tedy knihy a natočené DVD v místním nářečí a se zapojením místních říkadel. Další zajímavou 

myšlenkou je, aby na závěr filmové propagace byly představeny všechny obce mikroregionu. 

Velmi dobrým nápadem je také navrhnout třídním učitelům základních škol., aby směřovali 

své školní výlety do partnerského regionu, kde by měli možnost navštívit místa, kde se 

odehrávají připravované pohádky a pověsti. 

Dále vystoupil Aleš Lahoda – manažer místní akční skupiny Hornolidečska, ten seznámil 

přítomné s podmínkami pro udělení dotace a o možnostech financování projektu. Vysvětlil 

základní principy přípravy, schvalování a realizace projektu a představil taky předběžný 

rozpočet projektu a vyzval přítomné k diskuzi nad společným projektem. 
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Starosta obce Lidečko Ing. Vojtěch Ryza navrhnul jako možné zapojení školáků do realizace 

projektu podíl na přípravě animovaných příběhů, kdy by žáci v rámci výtvarné výchovy měly 

za úkol nakreslit jejich představu daných pověstí a ty nejzdařilejší kresby by byly využiti 

v připravovaném DVD. 

Starosta obce Horní Lideč Josef Tkadlec navrhl rozšířit záměr o vytvoření zvukového CD 

s vybranými pověstmi v místním nářečí.   

Studentka českého jazyka Bc. Lenka Janáčová navrhla možnost zařazení vytvořené publikace 

mezi studijní materiály pro základní školy a zmínil nutnost pěstovat v mládeži vztah 

k rodnému regionu, jeho historii a tradicím. 

Vedoucí knihovny a informačního centra z Horní Lidče Věra Povalačová zdůraznila 

významnost připravované publikace a navrhla umístění vytvořených materiálů do knihoven a 

informačních center na území Hornolidečska. 

Starosta obce Valašská Polanka Josef Daněk uvedl, že pro kvalitní zpracování jak psané tak 

mluvené části připravovaných výstupů je nutné zajistit rodilou mluvčí daného nářečí. 

Starosta obce Francova Lhota Karel Matůš vyzdvihl propagační potenciál projektu a 

neotřelost s jakou budou turistům představeny atraktivity Hornolidečska. Zmínil také zacílení 

propagace na rodiny s dětmi, jež jsou významným turistickým segmentem Hornolidečska. 

 

Všichni účastníci veřejného projednání se shodli na přínosech projektu spolupráce a jeho 

významu, jak pro zachování kulturního dědictví pro místní obyvatele, tak pro propagaci 

regionu v oblasti cestovního ruchu a všichni se zavázali pomoci při jeho realizaci.  


