Zpráva z akce „Gastronomický festival v Habrech“
18. 6. 2016
Žižkovo náměstí, Habry
Dne 18. 6. 2016 proběhl na Žižkově náměstí v Habrech již druhý ročník Gastronomického
festivalu. Hlavními pořadateli tohoto festivalu byl Svazek obcí Haberska a Místní akční skupina
Královská stezka o. p. s., s níž obce v mikroregionu úzce spolupracují a zároveň jsou jejími členy.
Významným partnerem letošního ročníku byla Celostátní síť pro venkov Kraje Vysočina,
která měla v horní části náměstí umístěný stánek.
Gastronomický festival byl spojením farmářských trhů a bohatého doprovodného programu.
Na náměstí byla k vidění řada regionálních farmářů, producentů potravin a návštěvníci tak mohli
ochutnat či zakoupit kvalitní výrobky od řeznických mistrů a pekařů, dále výrobky z koření, medu
či ze sortimentu zdravé výživy. Nechybělo drobné sladké pečivo, bylinky, mléčné produkty,
kvalitní víno a poctivé pivo. Příchozí si pochutnali na hamburgerech, palačinkách, smažených
rybách, řízkách, pečeném vepřovém mase či na výborném guláši. Doprovodný program byl
složený z pestrých hudebních a tanečních vystoupení, barmanské show či ukázek filetování ryb,
přednášek týkajících se výživy, zábavných soutěží pro děti aj.
Na stánku Celostátní sítě pro venkov byly k dispozici její informační materiály a materiály
k Programu rozvoje venkova, propagační předměty a informace o činnosti MAS Kraje Vysočina.
Prostřednictvím šesti informačních oboustranných panelů byly prezentovány příkladné projekty
podpořené z Programu rozvoje venkova v dotačním období 2007 – 2013. Pro návštěvníky stánku
CSV bylo zajištěno pohoštění s ochutnávkou místních regionálních produktů - kozí sýry, kozí
mléko, žervé, pečivo.
Diskuze v průběhu dne byla vedena na pestrá témata související zejména s farmářskými
a místními trhy, diverzifikací zemědělství s vazbou na sociální zemědělství či možnostmi čerpání
finanční podpory pro zemědělské subjekty z Programu rozvoje venkova a také ze zdrojů místních
akčních skupin. Jedním z témat diskuse byla i soutěž Vesnice roku a její pravidla hodnocení.
Všechny dotazy byly návštěvníkům zodpovězeny obsluhou stánku, která disponovala znalostmi
z oblastí diskutovaných témat. Velkému zájmu mladší generace a rodičů se těšilo z propagačních
předmětů zemědělské pexeso a rozvrh hodin.
Akce umožnila setkání široké veřejnosti a aktérů činných ve venkovském prostoru, vytvořila
prostor pro diskuzi a sdílení příkladů dobré a špatné praxe v rozvoji šetrného zemědělství.
Prezentací úspěšných projektů z Programu rozvoje venkova měla také motivační
a inspirační faktor pro potencionální zájemce o podobné aktivity a v neposlední řadě podpořila
propagaci kvalitních místních zemědělských produktů.
Druhý ročník Gastronomického festivalu Habry 2016 přilákal více než 2000 návštěvníků a pozitivní
ohlasy široké veřejnosti nasvědčují tomu, že bude i v budoucnu oblíbenou akcí a stane se tak
tradičním kulturně společenským zážitkem. Tento typ události je přínosnou aktivitou, která dává
prostor pro prezentaci regionální kuchyně, farmářů, výrobců potravin, seznamuje návštěvníky
s místní kulturou, nabízí domácí lokální potraviny a suroviny a podporuje místní ekonomiku.
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