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„Moravské a slezské ovocné stezky“
projekt Spolupráce PRV, iniciativy LEADER, opatření IV.2.1,
projekt sedmi místních akčních skupin Moravy
MAS Regionu Poodří realizuje v partnerství s dalšími 6 MAS Moravy projekt
Spolupráce s názvem „Moravské a slezské ovocné stezky“ v rámci Programu rozvoje
venkova 2007 – 2013, metody Leader. Kromě MAS Regionu Poodří je do projektu
„Moravské a slezské ovocné stezky“ zapojena MAS Nízký Jeseník, MAS
Rýmařovsko, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS Partnerství
Moštěnka, MAS Bojkovska a MAS Horňácko a Ostrožsko.
Na realizaci projektu v Poodří se podílí Český svaz ochránců přírody, ZO 70/03 se
sídlem ve Studénce.
Dne 27. září se v rámci realizace výstupů projektu uskutečnila exkurze, která byla
zaměřena na prezentaci místního producenta ovoce a zeleniny a dále na návštěvu
bartošovického sadu, sadu s genofondem místních a starých odrůd.
V „Zahradnictví Lička“ jsme byli přivítání majitelem, který představil rodinnou
firmu. Tato byla založena v roce 1999, zaměstnává cca 15 osob. Pěstuje na 20 ha
zeleninu, na 20 ha ovoce a na 15 ha brambory. Firma má švestkové a třešňové sady ve
Studénce, v Sedlnici hruškové a meruňkové a v Rychalticích pak sady jablečné.
V rámci exkurze nám byly prezentovány odrůdy jablek: Rubín, Bohemia, Šampion,
Rubinola, Heliodor, Lipno, Jonagored, Najdared, Elise, Topaz, Rosela a další, odrůda
hrušní: Bohemica.
8 let vlastní firma ochrannou známku SISPO pro ovoce a 4 roky IPZ pro zeleninu.
V roce 2008 se svými kolegy založili družstvo pěstitelů M.O.Z. V roce 2010 zahájili
akci „Bedýnky z Poodří“ se 150 pravidelnými odběrateli. V roce 2011 družstvo
M.O.Z. spustilo moštárnu na výrobu přírodních, pouze pasterizovaných šťáv z ovoce
a zeleniny v obalech 0,2 l, 2 l a 5 l s trvanlivostí 6 měsíců, s využitím speciálních
obalů s uzávěrem Vitor.
Další část byla věnována návštěvě bartošovického sadu, seznámení s odrůdami
jablek, údržbou padesátiletých a starších stromů se zaměřením na prořezávku
a obnovu, včetně likvidace jmelí, které se v posledním období nebývale množí a ničí
stromy nejen v přírodě Poodří, ale také ničí ovocné stromy podél silnic, v ovocných
zahradách a sadech.
„Ovocnářský kurz“ byl další akcí projektu, který se uskutečnil v sobotu 8. října
2011 v Jeseníku nad Odrou. V rámci kurzu byly prezentovány zkušenosti z realizace
projektu „Ovoce k lidem, lidé do sadu“, dále pak byly představeny staré a krajové
odrůdy na severní Moravě a ve Slezsku, výsledky mapování starých a krajových odrůd
ovoce v Nízkém Jeseníku a na Rýmařovsku.

V rámci mapování v Poodří byly představeny výsledky a to způsobem „Co už je
v košíku“, aktuální stav projektu v Poodří.
Další prezentace byla zaměřena na budování ovocných alejí v Jeseníku nad Odrou.
Záměrem vedení obce je těmito alejemi propojit místní částí obcí a také sousední obce.
Jako příklad je možno uvést tyto realizované projekty:
- rok 2006 – Jeseník-Polouvsí – Ořechová a třešňová alej
- rok 2007 – Jeseník-Polouvsí – Hrušková a třešňová alej
- rok 2008 – Hrabětice – Alej za hájenkou, ovocný mix
- rok 2009 – Jeseník – Alej od křížku – ovocný mix
- rok 2010 – Jeseník-Hůrka, Polouvsí – trnka, hruška, jabloň.
Po dohodě s obcí Vražné bude se realizovat ovocná alej, která bude spojovat tyto dvě
sousední obce. Další projekty výsadeb v obci Jeseník nad Odrou jsou připravovány
občanským sdružení Divous za podpory vedení obce.
Další část kurzu se uskutečnila v terénu. Účastníci se přesunuli do místní části Hůrka,
kde shlédli jaderničkovou alej a seznámili se s realizovanými projekty v místě
výsadeb. Martin Kotouč seznámil účastníky s aktivitami v terénu, vysazenými
odrůdami a jejich přednostmi, dále pak ukázal výchovný řez a způsoby ošetřování
starých stromů.
Poslední bod celodenního programu byl věnován návštěvě pálenice paní
Kocourkové, která seznámila přítomné se způsobem pálení, přípravou kvasu a druhy
ovoce, které se nyní pálí.
Ovocnářský kurz byl uspořádán v rámci „Tradičního podzimního jarmarku
s pravou moravskou zabíjačkou a Výstavou ovoce a zeleniny“, kterou pořádá obce
a Kulturní středisko ve spolupráci s ČSOP, ČZS, ČSV a místními dobrovolníky.
Poslední propagační akce projektu „Moravské a slezské ovocné stezky“ v Poodří
se uskutečnila prezentace v rámci akce „Podzimní pooderské rybářské slavnosti“ a to
v sobotu 5. listopadu na zámku v Bartošovicích. Prezentace projektu byla doplněna
výstavou ovoce starých odrůd, především jablek a hrušek. „Výstava starých
a krajových odrůd Kravařska a Lašska“ byla organizována ve spolupráci s o.s. Hájenka
a ČSOP Studénka. Výstava byla doplněna o ochutnávku jablek a „Moštíku“, tj. 100%
šťávy z ovoce a zeleniny ve spojení jablko a mrkev, jablko a hruška.
Ukončení realizace projektu „Moravské a slezské ovocné stezky“ se předpokládá
v květnu 2012 vydáním společné publikace, která se bude zabývat významem ovoce
a ovocnářství v minulosti a současnosti, bude to pojato jako „Sedm tváří“, stejně jako
sedm spolupracujících místních akčních skupin.
Bartošovice, 7. listopadu 2011
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