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„Zemědělství v Poodří 2018“
28. září 2018 v areálu „Na Stodolní“ - náves obce Bartošovice
V den české státnosti, na sv. Václava, 28. září 2018 se uskutečnil již čtvrtý ročník
„Zemědělství v Poodří“. Kulturní akce proběhla druhý rokem v areálu „Na Stodolní“ –
na návsi obce Bartošovice. Akci pořádanou Místní akční skupinou Regionu Poodří, z.s. a
obcí Bartošovice finančně podpořil Moravskoslezského kraj.
MAS Regionu Poodří vítala návštěvníky akce ze svého stánku, kde prezentovala svou
činnost a realizaci Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Poodří –
přívětivý region“. Návštěvníkům byly podávány informace o operačních programech, které
mají schválený programový rámec v SCLLD. Tradičně byl zájem o informace ze všech 4
Operačních programů: Programu rozvoje venkova, IROP, OP ZAM či OPŽP, které nabízí
možnosti využití dotačních prostředků pro rozvoj venkovských oblastí. Další informace o
nastávajících krocích a úspěšných žadatelích podpor a dotacích byly umístěny na
prezentačních nástěnkách při vstupu do areálu.
Letošní ročník byl také prvním ročníkem soutěže O nejlepší domácí chléb z Poodří,
kterou MAS zorganizovala. Do soutěže se přihlásilo 11 vzorků domácích chlebů různých
druhů, od kváskových přes bezkváskové,
celozrnné až po bílé. Návštěvníci mohli
všech jedenáct vzorků ochutnat a hlasovat
pro ten nejlepší pomocí hlasovacího žetonu.
V odpoledních hodinách proběhlo sčítání
hlasů a určení pořadí vítězných chlebů. Na
prvním místě se umístila pekařka Michaela
Knapková ze Studénky se svým žitnošpaldovým chlebem, druhé místo obsadila
Michaela Kubová z Velkých Albrechtic s
pšenično-žitným s čerstvě smaženou cibulkou
a třetí místo patřilo Evě Ruskové z Kunína s bezkváskovým ořechovým chlebem. MAS
děkuje všem za účast v soutěži.
MAS připravila na stánku také občerstvení ve formě ochutnávky certifikovaných
produktů regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. K osvěžení
nabízela pramenitou vodu Jesenický pramen, a to neslazenou a slazenou s příchutí malina a
citrón od paní Ludmily Kocourkové, k nakousnutí zval Gilarovic zdobený perníček s motivem
traktoru manželů Evy a Luboše Gilarových, a tradičně největší chuťovkou byl selský pokrm
pšenično-žitný chléb z pekárny Fojtík s.r.o. namazaný doma vyškvařeným sádlem z bůčku
firmy Gurmán Sedlnice s.r.o. a Bartošovická cibule z farmy Luční dvůr. A pro opravdové
gurmány bylo nachystáno „kravařské müsli“ masové zámecké škvarky místní akční skupiny.
V jarmarečních stáncích se prezentovala regionální značka „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“, a to: Luboš Gilar – Gilarovic perníčky s Příborskými
šiflemi a Skotnickými husičkami, Ekofarma „Šťastná koza“ – Faremní mléčné výrobky a
mléko, Lenka Dostálová – Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou Patchwork,
Soňa Grellová – Zelenina v nálevu a zeleninové směsi, Miroslav Křenovský – Včelí med
z Jeseníku nad Odrou, Miroslav Šustek – Dřevěné šperky a Ing. Hana Jakešová CSc. – Osiva
vlastních odrůd jetelovin a pícních a trávníkových trav.

V letošním ročníku se aktivně prezentovaly obce MAS: obec Bartošovice připravila
občerstvení pro malé i velké, obec Kateřinice smažila již tradičně bramboráky, vařila kukuřici
a také nabízela sladké trubičky a věnečky ke kávě a obec Petřvald nabízela držkovou polívku.
Také se prezentovali mladí včelaři z Bartošovic – „Včelaříci z Bartošovic“, kteří kromě
prodeje produktů ze včelího vosku a medu, také návštěvníky seznamovali s chovem včel, jeho
úskalích a procesem výroby včelích produktů.
Od dopoledních hodin bohatý program doprovázela kapela Kdo má čas z Dolních
Studének a zpříjemňovala tak chvíle strávené na akci svým pestrým repertoárem
Hlavním programem akce bylo představení moderní zemědělské techniky, kterou
prezentovaly obchodní zástupci firem především traktory, malých a velkých obsahů.
Poděkování patří firmě CIME-plus s.r.o., Hranice – Drahotuše, MITRENGA a.s. ze Střitěže,
BV – Technika, a.s., Polanka nad Odrou, ALS Agro a.s. ze Sedlnic a firmě DFH s.r.o.
(DEUTZ-FAHR HECKEL), provozovna Mošnov. Dále výstavu techniky doplnil také Ing.
Petr Klečka s cisternou BAUER, která byla pořízena z projektu PRV.
Nejen moderní, současná technika, ale i ta dnes již historická technika měla prostor na
akci „Zemědělství v Poodří“. Z Kateřinic byl přivezen historický traktor značky BAUTZ,
který je stále plně funkční a obilní kombajn FAHR M 66, dále repasované historické traktory
české značky ZETOR z Hukovic.
Pracovníci firmy AGROSUMAK a.s. ze Suchdolu nad Odrou v letošním roce přivezli
svůj model farmy tvořen modely zemědělské techniky většinou v poměru 1:16, které
představují práce na farmě a polní činnosti. Také obohatily svou prezentaci i o farmu „živou“.
Ze svého chovu dovezli dvě telata holštýnského plemene, dvě jehňata a dvě kůzlata. Trochu
exotiky ve formě dvou „kuřat“ pštrosa afrického dvouprstého přivezli z farmy Fulnek –
Jestřábí. Chov pštrosa afrického, který je v našich podmínkách velice netradiční, se těší
v posledních letech velké oblibě chovatelů.
Český chovatelský svaz ze Studénky zorganizoval menší výstavku domácího
zvířectva, představili několik zajímavých druhů holubů, králíků, slepic a dalšího drobného
zvířectva. Menší návštěvníci bezpochyb uvítali seznámení se zakrslým králíčkem, kterého
jeho majitelka brávala na procházku po areálu.
Součástí akce byl různý doprovodný program. Letos obohacený o malé představení
místního plemene chladnokrevného koně Slezského norika, které odborně okomentoval
MVDr. František Horník. Plemenné
klisny chovatele Aleše Lichnovského a
hřebec chovatele Pavla Cába se tak
ukázali v předvedení na ruce i
v zápřahu. Všem ukázali také svou
všestrannost a ochotu k práci. Závěrem
představení nabídli vozatajové i malou
projížďku vozem. Od poledních hodin
byly pak pro děti nachystány projížďky
na poníkovi a koni majitele Petra
Michálka. Děti se mohly vydovádět ve
skákací skluzavce – traktor nebo okusit
zoorbing v připravené dráze. Na hřišti byla připravena žáky ZŠ Bartošovice pod vedením
pana Ing. Vladimíra Petřvalského stanoviště, kde si mohli menší i větší děti zasoutěžit o
sladké odměny nebo si nechat pomalovat obličej od studentek ZUŠ J.A. Komenského
Studénka.
MAS Regionu Poodří společně s obcí Bartošovice připravila na podiu výstavku ovoce
a zeleniny. Zelenina byla zastoupena obilovinami, brambory, mrkví, krmnou řepou, řepou
červenou, cibulí, patisony, a různými druhy dýní. Celé aranžmá výstavy ovoce a zeleniny,

včetně vazeb z obilí bylo dílem paní Lucie Valentové z Bartošovic a starostky obce
Bartošovice, MVDr. Kateřiny Křenkové.
Výstavu starých krajových odrůd jablek prezentovala pracovnice MAS Mgr. Daniela
Ražnoková, která osobně jablka nasbírala, určila odrůdu a aranžovala. Byly prezentovaný
staré odrůdy jablek: Rubín, Krasokvět žlutý, Idared, Major, Ontario, Jonathan, Boskopské,
Parkerovo, Smiřické, Moravská jadernička, Baumannova reneta, Zvonkové, Boikovo,
Lebelovo, Parména zlatá, Strýmka, Bernské růžové, Malinové a „pláňky“. A také staré odrůdy
hrušek jako např. Hruškojeřáb.
Vlastní akci podpořili také Matěj Agro s.r.o., Jaroslav Lys a Ing. Jiří Blažek, všichni
z Kateřinic, Farma Luční dvůr Bartošovice a Milan Valenta z Bartošovic.
V tento sváteční den měla také otevřené vrata Záchranné stanice a návštěvnického
střediska Dům přírody Poodří, náš spolupracující partner ZO ČSOP Nový Jičín, který se
zabývá nejen záchranou a léčbou volně žijících živočichů, ale také ekologickou výchovou a
osvětou. Návštěvnicí záchranné stanice měli možnost v tento den vidět vypouštění vyléčených
živočichů zpět do volné přírody.
I letos nás počasí podrželo a bylo na vlně teplého babího léta, které přímo lákalo
zastavit se na akci „Zemědělství v Poodří“. Čtvrtý ročník akce se tak opět těšil velké
návštěvnosti široké veřejnosti. Velké poděkování patří všem těm, kteří se na pořádání této
akce podíleli. Další velké poděkování patří
partnerovi Moravskoslezskému kraji, který
finančně podpořili uskutečnění této akce.
Bc. Sandra Genčiová
pracovník animace SCLLD a OPŽP

