Zpráva z akce „Zemědělství v Poodří“
28. 9. 2017
Areál „Na Stodolní“ – náves obce Bartošovice, Novojičínsko

Celostátní síť pro venkov (CSV) Moravskoslezského kraje (MSK) se v rámci svých aktivit
zúčastnila a prezentovala dne 28. 9. 2017 na tradiční regionální akci „Zemědělství v Poodří“.
Akce byla připravena a realizována díky spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Regionu Poodří,
která je velice činným aktérem rozvoje této zemědělské oblasti. Pestrý program byl připraven
pro místní zemědělce, partnery Sítě, MAS a širokou veřejnost.

Stánek sdílela CSV společně se zástupci
MAS Regionu Poodří. Situován byl velice
atraktivně na křižovatce dvou hlavních
směrů prohlídky. Každý účastník měl tedy
možnost, aby se u stánku zastavil. V těsné
blízkosti stánku byly kromě propagačních
bannerů Sítě a SZIF umístěny rovněž
panely s prezentacemi CSV a Programu
rozvoje
venkova
(PRV).
Podobná
prezentace byla věnována rovněž aktivitám
MAS Regionu Poodří, zvláště pak projektům
realizovaným metodou MAS/Leader. Na
stánku CSV byly prezentovány úspěšné
projekty z PRV a zároveň zde byly
zodpovídány dotazy návštěvníků. Ty zajímala i samotná existence CSV, dotazy se týkaly
možností partnerství, účasti na akcích CSV apod. Akce tak umožnila oslovit i nové partnery CSV
v MSK.

Návštěvníci si mohli ve stánku prohlédnout a vybrat dle svého zájmu informační materiály jak
obecné tak i k jednotlivým konkrétním dotačním titulům z PRV a rovněž materiály týkající se
činnosti CSV a jejích partnerů. V nabídce byly také nejrůznější propagační předměty se
zemědělskou tematikou. Pro zájemce o informace byla připravena ochutnávka produktů
regionální výroby.
Bylo možno ochutnat produkty regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“
- Gilarovic zdobené perníčky, pšenično-žitný chléb Oderáček, Včelí med z Jeseníku nad Odrou,
pramenitou vodu Jesenický pramen a také uzenářské výrobky z Gurmánu (jejich nabídka
proběhla formou soutěže o nejlepšího utopence v Poodří).

Kromě nabídky zemědělské místní produkce na stáncích byl pro účastníky připraven pestrý
doprovodný program.
Návštěvníky potěšila výstava zemědělské techniky z historie
i současnosti, výstava drobného zvířectva, soutěže a kvízy pro děti se zemědělskou tématikou,
projížďka na ponících, skákací „Aktivní centrum Farma“, vystoupení cimbálové muziky „FCM
Radegast“ a tanečních dětských skupin.
Příjemná atmosféra na stánku přilákala mnoho návštěvníků, přálo i vlídné a slunečné počasí.
Obsluha stánku byla výborná a zábavná, díky fundovanému vzdělání a zájmu o propagovanou
problematiku vstřícně reagovala na všechny požadavky návštěvníků. Za to jim patří poděkování.
S výsledkem akce byla velká spokojenost a na památku osobité atmosféry z ní byl pořízen
videozáznam, který svými rozhovory osvěžili i někteří zúčastnění hosté.
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