
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Zpráva z akce 
Představení PRV a CSV na akci Jesenické dožínky 

 

3. září 2016 
 

Areál ovčí farmy Jeseník, Zemědělské družstvo Bělá pod 
Pradědem  

 

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje se podílela dne 3. září 2016 na organizaci akce 

s názvem „Představení PRV a CSV na akci Jesenické dožínky.“  

 

Jesenické dožínky se konaly v obci Bělá pod Pradědem v areálu ovčí farmy Zemědělského družstva 

Jeseník a jednalo se již o třináctý ročník. Akce byla zahájena seřazením dožínkového průvodu v 11 

hodin. Poté procházel průvod obcí k areálu ovčína, kde byl ve 12 hodin zahájen hlavní program. 

Čelo průvodu tvořily koně, následované kočáry s hosty a taneční krojované soubory s dožínkovými 

věnci. Hlavní program byl zahájen fanfárami Jesenických trubačů. Významné hosty v čele 

s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou přivítal místopředseda ZD Jeseník Miroslav 

Machala a po předání dožínkových věnců začal kulturní program a další doprovodné akce, které 

trvaly až do 19 hodin. Potom začala taneční dožínková zábava ve stodůlce. Součástí dožínkového 

dne bylo také slavnostní zasazení nové lípy, které provedl pan ministr a která na jeho počest 

ponese jméno Mariánská.  

 

Cílem programu bylo mimo jiné také seznámit návštěvníky s místními potravinářskými výrobky. 

Za tímto účelem byly pro návštěvníky k občerstvení připraveny ovčí sýry, pečené jehněčí, hovězí 

guláše, steaky ze surovin pocházejících z místní oblasti nebo ukázka a ochutnávka Regionální 

potraviny Olomouckého kraje 2016. 

 

Dožínek se zúčastnilo přibližně 2000 návštěvníků, k čemuž jistě přispělo i hezké letní počasí, krásné 

prostředí, bohatý program a chutné speciality. Jesenické dožínky se stávají tradicí a navštíví je 

každoročně velké množství lidí ze širokého okolí. Akce má pro Olomoucký kraj velký význam 

i v tom, že se koná v jeho odlehlé oblasti a přesahuje do okresu Bruntál, Opava, Šumperk a také 

do Polska. 

 

Celostátní síť pro venkov měla na akci umístěný propagační stánek. Zde byly pro zájemce 

připraveny propagační a informační materiály. Návštěvníci se mohli dovědět důležité informace 

o fungování Celostátní sítě pro venkov a o jejích partnerech. V neposlední řadě tady zájemci nalezli 

také cenné informace o možnostech čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova. O informace 

z PRV byl velký zájem vzhledem k tomu, že se akce konala před vyhlášením 3. kola příjmu žádostí. 

Zájemci o bližší informace byli odkázáni na webové stránky a konkrétní materiály SZIF. 

 

Celostátní síť pro venkov se tak stala nedílnou součástí tradiční akce a spojování aktivit Sítě 

s podobnými akcemi vede k jejímu pozitivnímu vnímání u široké veřejnosti a tím i ke zvyšování 

efektivnosti jejího fungování.  

 

 

V Olomouci, dne 15. 11. 2016  

 

Zpracoval: Ing. Mgr. Ivica Rusko, krajský koordinátor CSV 

 
 


