Zpráva z akce „Vítání mláďátek“
21. 4. 2018
Farma Nedělní školy řemesel ve Stránském u Rýmařova,
STRÁNSKÉ z.s., Stránské 5, 793 51 Břidličná

Na farmě manželů Křenkových, jednoho z partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV)
v Moravskoslezském kraji (MSK), známé jako Farma Nedělní školy řemesel, se s příchodem jara
uskutečnila akce nazvaná „Vítání mláďátek“. Jak napovídá název, jednalo se o přivítání a
stužkování nově narozených mláďat, především jehňátek. Nejen tato skutečnost, ale i bohatý
doprovodný program, zajistil velký zájem místních i okolních návštěvníků. Propagační akce se
v rámci svých aktivit zúčastnila i CSV v MSK. Připravena a realizována byla díky spolupráci
s Místní akční skupinou (MAS) RÝMAŘOVSKO. Pestrý program byl sestaven tak, aby upoutal
zemědělskou i nezemědělskou veřejnost, partnery CSV, MAS.
Stánek sdílela CSV společně se zástupci MAS RÝMAŘOVSKO. Situován byl velice vhodně na
místě, kde se zastavila většina příchozích. V těsné blízkosti stánku byly umístěny propagační
bannery Sítě a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Na stánku CSV byly
prezentovány úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 a zároveň zde
byly v této souvislosti zodpovídány dotazy návštěvníků. Ty zajímala i samotná existence CSV,
možnosti partnerství a účasti na akcích CSV apod. Akce tak umožnila oslovit i nové partnery CSV
v MSK. Současně byla na stánku prezentována i činnost MAS RÝMAŘOVSKO a její úspěšně
realizované projekty, zvláště metodou MAS/Leader.
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
tématikou.
Návštěvníci stánku mohli využít
rovněž bohaté nabídky produktů
nesoucí označení regionální značky
„JESENÍKY originální produkt“ a
„Opavské
Slezsko
regionální
produkt“. Pro zájemce o informace
byla připravena ochutnávka domácích muffinů, džemů a sirupů, medu, kvasového chleba,
lázeňských oplatků, máslových trubiček, přírodních šťáv, šípkového vína a různých druhů piva
z místního pivovaru.

Obsluha stánku byla velice vstřícná, uspokojovala plně požadavky návštěvníků a trpělivě
zodpovídala jejich dotazy. Za to jim patří poděkování.

Pro všechny zájemce byl připraven program – tzv. seznámení s běžným životem na menší
zemědělské usedlosti. Její prohlídka zahrnovala mimo jiné i procházku po Pastýřově naučné
stezce (makety technických staveb poháněných vodou, bylinná zahrada, prohlídka stáda
valašských ovcí, plemeníci valašské ovce, krávy, koně) a představení projektu „Nedělní školy
řemesel“. Právě výrobky z ovčího rouna řadí STRÁNSKÉ z.s. mezi držitele označení „JESENÍKY
originální produkt“. O tom, jak se dá získat ovčí rouno, se mohli návštěvníci přesvědčit díky
ukázce stříhání ovcí. Vítání a stužkování nově narozených jehňat a telete zaujaly všechny
přítomné. Děti si mohly spolu s rodiči vyzkoušet řadu soutěží. Příjemnou atmosféru podbarvilo
vystoupení hudební skupiny.
Celé odpoledne se neslo v duchu příjemné atmosféry a spokojenosti a přispělo k dalšímu
rozšíření povědomí široké veřejnosti o venkovské a zemědělské problematice, CSV, MAS, PRV a
SZIF. Na památku tohoto příjemného odpoledne byl pořízen soubor fotografií, které dokumentují
celý průběh úspěšné akce.
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