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Podzimní pooderské rybářské slavnosti 2018
I v letošním roce se uskutečnily v srdci regionu Poodří tradiční a velmi oblíbené
Podzimní pooderské rybářské slavnosti. Poslední akce sezóny proběhla dne 3. listopadu 2018
v obci Bartošovice, v zámku a v zámeckém parku u příležitosti výlovu Dolního
Bartošovického rybníku. Hlavními organizátory slavností byla obec Bartošovice a Region
Poodří ve spolupráci s Místní akční skupinou Regionu Poodří, z.s.
MAS Regionu Poodří se prezentovala ve svém stánku před zámkem, informovala
návštěvníky akce o své činnosti, o realizaci Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“,
kterou již třetím rokem implementuje ve
svém území a podporuje projekty, které
přispívají k rozvoji regionu. Taktéž i
v letošním roce těchto slavností nesměla na
stánku chybět malá ochutnávka, která se
nesla v podzimním duchu. Pracovnice
MAS návštěvníkům přichystaly dyňovou
polévku a opékané brambůrky ve slupce na
bylinkách. Pokrmy byly uvařeny ze
surovin
místních
farmářů,
dýně
z bioprodukce
poskytla
rodina
Šelongových
z Pustějova,
kořenovou
zeleninu farma Lička ze Sedlnic, cibuli farma Luční dvůr z Bartošovic a brambory Milan
Valenta taktéž z Bartošovic. Při zataženém a občasně deštivém počasí ochutnávku, která byla
teplá a ž horká, návštěvníci přivítali a vřele ocenili. Někteří jedli dýňovou polévku poprvé a
byli z ní nadšeni. Zde je jeden ohlas z facebooku: …….
V parku před zámkem se pak uskutečnil jarmareční prodej nejen držitelů regionální
značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“, kterou zde prezentovali: Lenka
Dostálová – Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku, ekofarma
„Šťastná koza“ Markéty Toběrné – Faremní mléčné výrobky a mléka, Zdenka Ohnheiserová –
Drátování a dekorace z černého drátu a Šperky z mědi, minerálů a skla, rodina Gilarova –
Gilarovic perníčky, Příborské šifle a Skotnické husičky, Soňa Grellová – Zelenina v nálezu a
zeleninové směsi. Dále byly k prodeji různé teplé nápoje, tyčinky, pražené oříšky, ale i
dřevěné hračky, svíčky a jiné produkty.
Tyto rybářské slavnosti jsou neodmyslitelně spojeny s výlovem rybníku v obci. Dolní
Bartošovický rybník má přes 73 ha a svou
rozlohou se řadí mezi největší chovné rybníky
v kraji. Leží na území CHKO Poodří, v samé
blízkosti řeky Odry. Historie rybnikářství
v této oblasti sahá až do 15. století, kdy byla
krajina nivy řeky Odry přetvářena a bylo zde
zbudováno
několik
soustav
rybníků.
Každoročně na Dolním Bartošovickém rybníku
probíhá slavnostní výlov, který začíná ve
čtvrtek, vrcholí v sobotu a v neděli je prováděn
dolov. Na tomto rybníku, jakožto na ostatních

v okolí, hospodaří společnost DENAS spol. s.r.o., která je držitelem certifikátu
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ pro svého Oderského kapra. Výlov je
tradičně spojen s prodejem ryb, jako je například kapr, tolstolobik, amur, štika nebo sumec.
Bohatý program čekal návštěvníky také na zámku. Od brzkých ranních hodin zámek
provoněl rybími specialitami, v zámecké kuchyni byly nabízeny pokrmy jako sumec se
smetanovou omáčkou, štika s bylinkovým máslem nebo tradiční smažený kapr
s bramborovým salátem, taktéž nelze
opomenout rybí polévku. Dále zde probíhala
výstava výtvarných prací žáků ZŠ
Bartošovice a vyhodnocení soutěže „Namaluj
rybu“. Další držitel certifikátu „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“, firma
LYRA Decor s.r.o. upořádala prodejní
výstavu ručně malovaných baněk s možností
ponechat si domalovat na baňku například
jméno obdarovávané osoby. Bartošovický
včelařský kroužek „Včelaříci“ opět otevřeli
svou tvůrčí dílnu, prezentovali nejen svoji
činnost a chov včel, ale také prodávali své vlastnoručně upečené medové perníčky.
V zámeckém parku obohatil program pan Vít Jelínek se svojí ukázkou sokolnictví. Na
ukázku sebou přivezl výra velkého, kterého si mohli návštěvníci vyzkoušet podržet na ruce,
nebo jej dokonce pohladit, také poštolky obecné a káně Harrisova. Sokolnictví se věnuje už
více jak 14 let, a tak mohl návštěvníkům poskytnout veškeré informace o chovu dravců, jejich
chování a výcviku. V tento den byla také naposledy v letošním roce otevřena Záchranná
stanice a Dům přírody Poodří, jejichž komentované prohlídky začínaly každou celou hodinu.
Podzimní pooderské rybářské slavnosti byly poslední akcí MAS v letošním roce a také
poslední akci turistické sezóny v regionu. I přes ne úplně příznivé počasí se těšily slavnosti
opětovně hojné návštěvnosti.
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