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Jiné téma – společné kulturní a sportovní akce Mikroregionu Slezská Harta
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VODNÍCI NA SLEZSKÉ HARTĚ A JINÉ DĚNÍ

Obce u vodní nádrže Slezská Harta se pustily do obnovy společenského a kulturního života.
Pořádají totiž po celý rok aktivity pro děti, mládež a obyvatele, nezapomínají také na turisty a
návštěvníky Slezské Harty. Během roku je v území pořádáno přes dvacet společenských akcí, které
stmelují obyvatele regionu a vytvářejí nové společenské tradice.
Diskuse o tom, jak obnovit společenský život v obcích a sounáležitost obyvatel spolu se zvýšením
návštěvnosti okolí vodní nádrže Slezská Harta dovedly představitele obcí k tomu, že již od roku 2007
pořádají společné kulturní akce, do kterých jsou zapojeny všechny členské obce. K tomu bylo
vytvořeno několik projektů:
2007 - Kulturní a společenský život a osvětová činnost v Mikroregionu Slezská Harta
2008 – Setkání v území vodní plochy Slezská Harta
2009 – Obnovení tradic a rozvoj komunitního života v Mikroregionu Slezská Harta
2010 – Souznění – společenská, kulturní a jiná setkání v území okolo Slezské Harty
2012 - Harmonie na Slezské Hartě – kulturní, společenská a jiná setkání
Společné kulturní akce jsou zaměřeny na podporu společenské a kulturní spolupráce a osvětovou
činnost mezi obcemi. Akce probíhají během celého roku a končí v prosinci adventními koncerty.
Tradiční venkovské akce kladou důraz na specifičnost podhorského území, tak aby přitáhly pozornost
turistů a návštěvníků z širokého okolí a tím se zvýšila návštěvnost území.
Projekty realizuje Mikroregion Slezská Harta. Členské obce mikroregionu jsou Bruntál, Dlouhá Stráň,
Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský
Kočov, Nová Pláň, Razová, Roudno, Staré Heřminovy, Valšov.
Od roku 2011 probíhají v červenci na vodě Slezské Harty a v obcích okolo přehrady Vodnické slavnosti
neboli hudebně-divadelní festival. Kolébkou vodnických slavností jsou Jižní Čechy, Chlum u Třeboně,
kde tuto tradici dodržují již od roku 2002. V roce 2011 tato zábava pro širokou veřejnost zavítala do
Moravskoslezského kraje na vodní nádrž Slezskou Hartu a stala se tak dobrým základem pro nově
vznikající tradici. Samotné akci předchází vodnické zvaní po okolních obcích a městech, která vodníci
navštíví s krátkým hudebně-divadelním programem a občany a návštěvníky osobně pozvou na
Vodnický splav. Každoročně se zahajuje v Bruntále průvodem vodníků od kašny na Zámeckém
náměstí ke kašně na náměstí Míru a pokračuje se programem v obcích ležících u Slezské Harty. Na
velké vodnické setkání každoročně zavítá i vodnický král Vošplouch Pepa I. se svou družinou. Na
každý den je připraven zábavný program nejen pro děti, ale i pro dospělé, který se skládá z pohádek,
písniček a soutěží na suchu i ve vodě.

Doprovodným programem k této akci je program pro děti MŠ a ZŠ v celém mikroregionu Slezská
Harta s různými tématy („Namaluj si svého vodníka, Fauna a flora v našem regionu“, se zaměřením
na znalosti, ekologickou výchovu, literární soutěž apod.).
Od roku 2010 pořádá Mikroregion Slezská Harta společnou velmi oblíbenou akci „Cyklozávod
horských kol Cross Boar“ kolem Slezské Harty, která je medializována i v televizi a rozhlasových
stanicích. Každoročně tento závod absolvuje rekordní počet účastníků.
Závěr a kontakty:
Tyto akce mikroregionu na Slezské Hartě inspirují místní podnikatele i obyvatele ke konání dalších
aktivit (jachtařský závod Bermuda Cup, Den otevřených dveří Povodí Odry, soutěž ve vodním
záchranářství Slezská Harta apod.) a společně tak vytvářejí předpoklad rozvoje tohoto z pohledu
obyvatele i návštěvníka velmi atraktivního území.
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