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Ve čtvrtek 22. dubna 2010 se ve Skotnici, v obecním domě místní části Skorotína,
uskutečnilo setkání zástupců základních škol 1. – 5. ročníku s vedením Místní akční skupiny
Regionu Poodří a zástupci obce Skotnice. Obě tyto organizace byly zároveň organizátory této
netradiční akce. Toto odpoledne bylo zaměřeno na seznámení s historií života na venkově a
přiblížení těm nejmenším se svými zvyky, tradicemi a obyčeji. Všechny na tomto odpoledni
srdečně přivítala starostka obce Skotnice Anna Mužná. V úvodu vystoupil manažer sdružení
ing. Oldřich Usvald, který seznámil přítomné s činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří,
se Strategickým plánem Leader 2007-2013 a s realizovanými projekty. Akce se zúčastnili
starostové a zástupci obcí Albrechtičky, Bartošovice, Kateřinice, Kunín, Petřvald, Sedlnic,
Trnávka, městyse Suchdol nad Odrou a zástupci města Studénky. Každá obec si sebou
přivezla děti ze základní školy. Děti si mohly vyzkoušet některé činnosti z rukodělných prací,
které byly předváděny u jednotlivých připravených pracovních stolů. První stůl nabízel
ukázku zhotovení vrbových píšťalek a pletení tatarů. U vedlejšího stolu bylo možno zhlédnout
výrobu holubiček, které se v minulosti zavěšovaly nad jídelní stůl a byly symbolem čistoty a
harmonie. Další stůl nabízel navlékání skotnických preclíků na vrbový proutek, výroba
čarodějnic byla spjata s blížícím se datem pálení čarodějnic. Dále se bylo možno zapojit do
zdobení majky. Nejvíce děti zaujala možnost zdobení perníčků a výroba praků, do které se
zapojily převážně děvčata, které byly na této akci zastoupeny ve větším počtu než chlapci.
Netradiční akce měla nejen u dětí velký úspěch, protože ve škole mají jiné zájmové kroužky,
ale také zaujala dospělé návštěvníky. Součástí akce byla také ukázka draní peří a předení na
kolovrátku. Tyto činnosti zajišťoval místní senior klub a ukázky byly doprovázeny zpěvem.
Účastníci akce měli možnost navštívit venkovské muzeum, které se nachází v prvním patře
kulturního domu, kde se akce konala. Muzeum prezentuje mini expozici dobových předmětů
z venkovského života obce Skotnice a výstavu starodávných hraček. Dospělí zavzpomínali na
svá dětská léta a hraní se spoustou vystavených hraček, které jsou součástí expozice.
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Pro mlsné jazýčky bylo připraveno něco k zakousnutí. V nabídce byly domácí výrobky,
jako chleb, uzený sýr, tvaroh, sádlo se škvarkama, různé druhy koláčů, „honzovy“ buchty,
štrúdl, křížaly, ovocný čaj a melta, vše jako za našich babiček.
Tato myšlenka vznikla při jednání výboru místní akční skupiny. Cílem je, aby se zástupci
obcí nějakým způsobem prezentovaly, scházely, seznamovaly a předávaly si zkušenosti ze
života spolků, z jejich činnosti na venkově. Dalším záměrem je podpora aktivit na území
sdružení, obnova tradic a zvyků, připomenutí specialit venkova. Této myšlenky se jako první
ujala starostka obce Skotnice. Při organizaci využila toho, že s podobnými akcemi mají velké
zkušenosti a občané Skotnice jsou pro podobné akce zapáleni. Především zmíněný senior
klub, který se podílel převážně na zabezpečení pohoštění pro přítomné, je velmi aktivní a jeho
členky se pravidelně scházejí. Také paní starostka vyzdvihla práci senior klubu v obci:
„Hodně nám pomáhá senior klub, protože mají hodně informací, znají tradice a obyčeje, které
my ještě neznáme“.
Celá akce ve svém podtextu nesla myšlenku a ukázku toho, že to je možno uspořádat, že to
jde, a že by to mohlo být motivací a inspirací pro ostatní členy sdružení, pro ostatní obce. A
ono se to povedlo. Zástupkyně obce Petřvald zvažují připravit další setkání s tématikou
„Vánoce na venkově“ a pan starosta Sedlnic, František Jordánek hovořil o záměru uspořádat
na jaře „Pálení čarodějnic“ v podobném duchu. Přítomní se již nyní těší na další akci a někteří
přemýšlejí, čím přispět „do mlýna“.
Závěrem je nutno zmínit komentář pana starosty Albrechtiček, ing. Miloslava Čegana:
„Kdo nezná svou historii, nemůže plánovat budoucnost“, což není potřeba komentovat.
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