
Dožínky v Baborowě 
 

           4. aktivita projektu z OP přeshraniční spolupráce

   

     Slunečné nedělní ráno 13. září přivítalo obyvatelé glubczycko-hlučínského regionu a modrá obloha 
byla příslibem úspěšné akce poslední části našeho projektu z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce – dožínky v Baborowě.
     Makový den, den máku  - prostě mák setý, jak se odborně nazývá tato průmyslově pěstovaná 
rostlina, byl ústředním motivem celého dne. Originálně pojatá „maková“ dekorace hlavního podia 
vyšla z dílny hlučínské Charity a náměstí v Baborowě si již v tomto duchu vyzdobili pořadatelé. 
Červené makové kokardy na klopách označovaly pozvané hosty, kytice z makových květů doplňovaly 
aranžmá stolů a dokonce vítězná koruna vesnice Rozumice nesla ve svém průčelí obilní zvon zdobený 
makovými semínky.
     Po polední mši v místním kostele otevřel dožínkovou slavnost průvod, ve kterém děti nesly makové 
květy. Po ukončení průvodu začal program na podiu -  proběhlo přivítání návštěvníků představiteli 
powiatu Glubczyce i jednotlivých gmin, ohodnocení nejlepších zemědělců regionu a došlo i na 
představení obou našich místních akčních skupin. Troufám se říct, že po několika akcích, které jsme 
spolu pořádali, již obyvatelé obou regionů vědí, kdo jsme a proč tu jsme. Předsedkyně LGD 
Plaskowyż dobrej ziemi paní Danuta Świec a místopředseda MAS Hlučínsko pan Daniel Procházka 
krátce představili naše cíle a plány a popřáli úspěch nejen všem zemědělcům, ale i ostatním 
obyvatelům regionu. Na závěr našeho bloku zazněla i písnička „Čížečku, čížečku ptáčku maličký“, 
kterou česky zazpívaly děti ze základní školy v Nasiedlu.
     Publikační prezentace obou LAG probíhala na stánku Charity Hlučín. Zde byly návštěvníkům 
k dispozici tištěné materiály o našich regionech a spolupráci. Nalíčení mladí lidé na chůdách rozdávali 
návštěvníků balené makové koláče, které jsou typickým produktem hlučínského regionu, a které byly 
ověnčené logem projektu.
      I když odpoledne se modrá obloha zatáhla a vzdálený hrom připomenul blížící se podzim, 
uvolněnou atmosféru, veselou náladu a řadu příjemných setkání si vychutnala i řada návštěvníků 
z české strany pohraničí. 
     Prezentace obou LAG za pomocí výzdoby z dílny Charity Hlučín, která je neopomenutelným 
členem MAS Hlučínsko, dovršila a zakončila touto akcí projekt z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce. 
      Již nyní při setkání nejen členů LAG, ale i obyvatel obou regionů vznikají nápady a návrhy na 
další spolupráci. Po dlouhých letech odloučení, nyní žijeme vedle sebe bez hranic, máme společnou 
minulost a velké plány pro společnou budoucnost.
 
    Vaše MAS Hlučínsko


