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Leaderfest ve Štramberku 

    Od 17. do 18. května letošního roku se konalo v kouzelném městečku Štramberku, které 
leží na úpatí Beskyd, mezinárodní setkání Místních akčních skupin pod názvem Leaderfest 
2011. Toto setkání bylo v našem kraji pořádáno již podruhé a navázalo na první ročník 
Leadefestu z roku 2009 v Hradci nad Moravicí. 

                            
     Pohled na Štramberskou trúbu  
 

     Hlavní organizace se ujala Místní akční skupina Opavsko a zapojily se také všechny 
Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje. Naše Místní akční skupina Hlučínsko se 
podílela na zajišťování kulturních akcí a na zajištění prezentace našeho typicky regionálního 
produktu – koláče.  
     Kulturu našeho regionu prezentovaly dva sbory – Buriánky z Bolatic a Schola z Velkých 
Hoštic. Buriánky svým vystoupením skvěle demonstrovaly sounáležitost s hlučínským 
regionem. Zejména dětský soubor svým čistým, přirozeným a zaujatým projevem ukázal 
publiku, že se kulturní hudební tradice Hlučínska budou i nadále udržovat. Velkým 
emocionálním zážitkem bylo vystoupení Scholy Velké Hoštice v místním kostele. Důstojnost 
posvátného místa a výborně zvolený repertoár spolu s jedinečnými výkony všech účinkujících 
přitáhly k poslechu chrámových písní desítky návštěvníků.  
     Koláče jako typicky regionální produkt prezentovala pekárna pana Arnošta Obrusníka 
z Dolního Benešova. Koláče byly nabízeny nejen na stánku, ale byly podávány také jako 
občerstvení účastníkům tematických konferencí. Jedinečné uspokojení všech smyslů dokázaly 
naplnit „hlučínské“ koláče a troufáme si říct, že díky nim náš region vstoupil do povědomí 
všech návštěvníků a účastníků Leaderfestu.  
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     Místní akční skupina si dovoluje veřejně poděkovat všem třem zástupcům našeho regionu 
za působivou prezentaci Hlučínska. 
 

    
   Soubor Buriánky – děti     Soubor Buriánky – dospělí 

                                       
   Schola Velké Hoštice s vedoucí souboru paní Šárkou Černohorskou 

 
     Místní akční skupina pořádala v úterý 17. května zájezd do Štramberku. Dobrou náladu 
v autobusu podtrhovalo modré nebe, příslib zajímavých setkání a nových zkušeností. Vše 
bylo do puntíku naplněno a unavení, ale spokojení návštěvníci vydrželi až do zakončení 
prvního dne Leaderfestu. Celá fotodokumentace z výjezdu je ke zhlédnutí na našem webu v  
sekci Fotodokumentace. 
 

 Děkujeme všem, kde se podíleli na prezentaci nejen Místní akční skupiny Hlučínsko, ale 
celého hlučínského regionu. 

Vaše MAS Hlučínsko. 


