
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce „Zemědělství v Poodří 2016“ 

28. září 2016 
obec Bartošovice v Moravskoslezském kraji 

Druhý ročník akce s názvem „Zemědělství v Poodří 2016“ se uskutečnil ve středu 28. září 2016 

v Den české státnosti v areálu zámeckého parku a na zámku v Bartošovicích. Akci poctil svou 

účastí také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. 

Organizátoři akce si připravili pro návštěvníky velice bohatý program: 

Na stánku Celostátní sítě pro venkov byla prezentována nejen činnost Celostátní sítě pro venkov 

(dále jen CSV) a MAS Regionu Poodří, z. s., ale také ostatních partnerů CSV Moravskoslezského 

kraje. Návštěvníkům stánku byly podávány cenné informace o Programu rozvoje venkova 2014-

2020, o jednotlivých operacích spuštěných ve třetím kole příjmu žádostí a o možném způsobu 

podání žádosti. Účastníci byli také seznámeni s úspěšně zrealizovanými projekty z Programu 

rozvoje venkova. Na stánku CSV nechyběly informační materiály týkající se Programu rozvoje 

venkova 2014-2020, Celostátní sítě pro venkov, partnerů CSV Moravskoslezského kraje 

a propagační předměty. Odborná obsluha stánku zodpovídala dotazy návštěvníků a předávala 

připravené informační materiály. 

Ve stáncích byly prezentovány produkty regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální 

produkt®“. Pro návštěvníky akce byla připravena ochutnávka těchto produktů. Návštěvníci dále 

mohli využít ochutnávky či možnosti zakoupení zemědělských produktů místních producentů.  

MAS Regionu Poodří, z. s. ve spolupráci s obcí Bartošovice připravila v prostorách zámku výstavu 

ovoce a zeleniny, jež byla doplněna tipovací soutěží o váhu vystavené dýně. 

Na své si přišli také zájemci o zemědělskou techniku. V areálu zámeckého parku probíhala 

výstava zemědělských strojů, která byla vhodně doplněna o výstavu stavebnice, která byla 

složena z modelů traktorů a přípojných strojních zařízení, řezaček, kombajnů a další zemědělské 

techniky. Tato expozice sklidila úspěch především u mužské části návštěvníků napříč všemi 

věkovými kategoriemi. 

Program byl dále doplněn o výstavu drobného domácího zvířectva organizovanou Českým 

svazem chovatelů ze Studénky. K vidění bylo několik zajímavých druhů holubů, králíků, slepic a 

dalšího zvířectva. 

Svou účastí obohatili program také zástupci společnosti PRO-BIO, Regionální centrum Moravská 

brána, kteří prezentovali komunitou podporované zemědělství tzv. „KáPéZet“.  Primárním cílem 

komunity je vytvořit poptávku po existenci drobných rodinných farem hospodařících s ohledem 

na životní prostředí. Tohoto je dosaženo především smluvním vztahem mezi zemědělcem a jeho 

zákazníkem bez účasti prostředníků.  

V prostorách stánku Zemědělského svazu Nový Jičín si účastníci mohli otestovat své znalosti 

v oblasti zemědělských plodin. 

Po celou dobu akce k poslechu hrála místní country kapely „KZM – Kdo zrovna móže“. 

Tato akce se velice vydařila, a to nejen díky krásnému počasí, ale také skvělému organizačnímu 

zajištění a bohatému programu. 

V Opavě dne 21. 11. 2016 

Zpracovali:   

Ing. Veronika Vavrečková, koordinátor CSV Moravskoslezský kraj  

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, z. s. 


