Zpráva z akce „Představení Programu rozvoje venkova
a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den
na Valašsku“
Termín: 25. června 2016 od 10:00
Místo konání: Kulturní dům Prlov, Prlov 141, Obec Prlov 756 11

Celostátní síť pro venkov Zlínského kraje se v červnu letošního roku podílela na organizaci akce
s názvem “Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký
den na Valašsku.“ Síť zde vystoupila s cílem oslovit širokou veřejnost, prezentovat výsledky své
činnosti a především rozšířit členskou základnu svých partnerů. Ovčácký den na Valašsku je
významná regionální akce, která se koná pod záštitou MZe a Zlínského kraje.
Ovčácký den na Valašsku je regionálně významná akce s dlouholetou tradicí, která je zaměřena
na zemědělství a venkov. V Prlově na Vsetínsku se letos pořádal již desátý ročník. Program je hojně
navštěvován zájemci o zemědělskou problematiku z různých regionů ČR. Celostátní síť pro venkov
byla již v minulosti nedílnou součástí této akce a v této tradici pokračovala i v letošním roce.
V rámci programu si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu ovcí, práci s ovčáckými psy a vše, co
je spojeno s chovem ovcí. Dále pak řemeslné dílny – zpracování vlny, spřádání, tkaní a plstění. Na
akci byl připraven také řemeslný jarmark, soutěže a široký doprovodný program.
Jelikož se jedná o silně zemědělsky profilovanou akci, která se každoročně vyznačuje velkou
návštěvností, bylo účelné právě zde představit aktivity Celostátní sítě pro venkov a také novinky
a možnosti PRV 2014-2020. Na hlavním podiu kulturního domu Prlov byl pro náštěvníky přichystán
propagační stánek. Na propagačním stanovišti byly pro návštěvníky připraveny informační
materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní síti pro venkov, propagační předměty a další
informace od partnerů Sítě. Návštěvníci se zde mohli seznámit s Programem rozvoje venkova
2014-2020, s příklady úspěšných projektů a s možnostmi jeho využití pro rozvoj venkova v tomto
období. Po celou dobu byli přítomni také partneři Sítě a koordinátor Celostátní sítě pro venkov,
kteří odpovídali na případné dotazy návštěvníků. Spolu s propagací CSV tak byli prezentováni také
partneři CSV a místní akční skupiny Zlínského kraje, jako například MAS Hornolidečska, MAS
Ploština, MAS Rožnovsko, MAS Střední Vsetínsko a MAS Valašsko – Horní Vsacko.
Celá akce byla oficiálně slavnostně zahájena v 10:00 na hlavním venkovním podiu. Celková účast
návštěvníků se odhaduje na přibližně 2000 osob. Kromě přítomných z řad široké veřejnosti se
dostavila také řada významných hostů, jako například: ředitelka RO SZIF Olomouc Ing. Kateřina
Mračková, náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivan Mařák, předseda Zemědělského svazu ČR
Ing. Martin Pýcha, předseda Polnohospodárského svazu SR, zástupce hejtmana, poslanci, senátor
a zástupci státní samosprávy a nevládních organizací z celého Zlínského kraje.
Vzhledem k velmi vydařenému počasí byla účast návštěvníků vysoká již v dopolední části
programu. V centru dění byla především výstava ovcí a s tím spojený program. Návštěvníci si mohli
prohlédnout také zemědělskou techniku, zakoupit rukodělné výrobky nebo zhlédnout tradiční
činnost, jako je například stříhání ovcí nebo okování koně. K poslechu i zábavě se vystřídalo několik
folklorních, hudebních a pěveckých uskupení.

Velká návštěvnost byla také na propagačním stánku CSV. Návštěvníci se zajímali především
o informace z PRV 2014-2020 a o příklady dobré praxe, které by jim mohly být inspirací. Dále
projevovali zájem o informace o Celostátní síti pro venkov, zejména pak o to, jaké aktivity byly
v letošním roce realizovány a jaké jsou v letošním roce ještě v plánu. Na stánku byla s návštěvníky
diskutována podoba akcí CSV, respektive jaké činnosti je možné v rámci CSV realizovat
a s některými návštěvníky a partnery již byl předem nastíněn scénář možné spolupráce. Přítomnost
koordinátora na stánku vedla k získání okamžité zpětné vazby od účastníků. Všichni návštěvníci
na stánku se shodně vyjádřili, že se jim program velmi líbí a že prezentaci činnosti Sítě spolu
s informacemi o PRV považují za užitečné a ocenili by je i na dalších podobných akcích v budoucnu.
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV, RO Olomouc
Dne: 7. 9. 2016

