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742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

„Zemědělství v Poodří 2016“
28. září 2016 areál zámeckého parku a zámek Bartošovice
Již druhý ročník „Zemědělství v Poodří“ se uskutečnil ve středu 28. září
2016, v Den české státnosti, v areálu zámeckého parku a na zámku
v Bartošovicích. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Celostátní síti pro venkov
Moravskoslezského kraje. Svou účastí akci podpořil ministr zemědělství pan
Marián Jurečka.
Místní akční skupina Regionu Poodří se prezentovala společně s Celostátní sítí
pro venkov na společném stánku.
Návštěvníkům stánku byly podány
informace o Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020, a to o možnosti
využití dotačních prostředků pro
rozvoj
venkovských
oblastí.
Návštěvníci akce byli také seznámení
s úspěšně realizovanými projekty
z Programu
rozvoje
venkova,
představena byla činnost Celostátní
sítě pro venkov.
MAS připravila drobné občerstvení formou ochutnávky místních produktů:
Jesenická minerálka z Jeseníku nad Odrou, pivo „ZOBÁK“ z bíloveckého
minipivovaru, škvarková pomazánka od firmy Gurmán Sedlnice a.s., pšenično žitný
chléb Oderáček z pekárny Fojtík z Oder a kozí sýry z Ekofarmy Šťastná koza
z Velkých Albrechtic. Další ochutnávku zabezpečil partner MAS Regionu Poodří, a to
město Bílovec s koláčky a sladkým pečivem firmy Pekařství Illík, Bílovec – Lhotka
a Gurmán Sedlnice s.r.o.
Ve stáncích se prezentovala regionální značka „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®“, a to: Eva Gilarová – Gilarovic perníčky a Příborské šifle,
Zdenka Ohnheiserová – Šperky z mědi, minerálů a skla a Drátování a dekorace
z černého drátu, Ekofarma „Šťastná koza“ – Faremní mléčné výrobky a mléko, Lenka
Dostálová – Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchwork, Miroslav
Křenovský – Včelí med z Jeseníku nad Odrou a Ing. Petr Klečka – Bartošovické
brambory. Z těchto brambor byly smaženy domácí bramboráky dle receptury
„Z kuchyně Kateřinice“, které moc chutnaly, stánek byl v obležení, byla u něj stále
dlouhá řada a pochybělo …. Kromě výrobků s regionální značkou měli návštěvníci
možnost si zakoupit další produkty z Poodří a pochutnat si například na dršťkové
polívce, domácích trubičkách, věnečkách a kremšnytech, vařené kukuřici, sedláckém
talíři a dalších pochutinách. Škvarky nebo další uzenářské výrobky bylo možné zapít
dvanáctistupňovým pivem „Zobák“ z bíloveckého minipivovaru.

V samostatném stánku GURMÁN Sedlnice s.r.o. jeho pracovníci nabízeli
k ochutnání produkty s regionální značkou „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“, jako gurmánovy klobásky, gurmánův zauzený šunkáč a salám Borovan.
Návštěvník ještě mohl ochutnat škvarky a v odpoledních hodinách uzené sele, které
čekalo na pana ministra, tento měl sele naporcovat, bohužel sele se nedočkalo, ale my
ano. Porcování se ujal vedoucí masné výroby, pan Vilém Skalický.
V jednom z mnoha stánků se také prezentovali mladí včelaři z Bartošovic
a z Libhoště – „Včelaříci z Bartošovic“, kteří kromě prodeje drobných medových
perníčků a medu, také zkoušeli návštěvníky z poznávání bodavého hmyzu a rostlin,
které často navštěvují včely při sběru pylu.
Součástí akce byl různý doprovodný program: dopoledne vystoupily dvě
taneční skupiny z Kateřinic: K-Cats a Rebelky. Děti se mohly vydovádět ve skákacím
hradu, zasoutěžit si nebo navštívit stánek Zemědělského svazu Nový Jičín s názvem
„Zemědělství žije“ – Poznávej s námi zemědělství.
MAS Regionu Poodří společně
s obcí
Bartošovice
připravila
výstavku ovoce a zeleniny. Své
výpěstky dodalo Zahradnictví Lička
ze Sedlnic, a to 11 odrůd jablek –
Jonagored,
Šampion,
Rubín,
Santana, Globo, Lipno a další,
několik odrůd hrušek – Lukasova,
Concorde,
Bohemika,
Xena
a
spoustu
další
zeleniny.
Nezapomněli jsme ani na staré
krajové odrůdy jablek – jadernička
moravská, boskopské a málo známa „ovčí hubička“. Zelenina byla zastoupena
brambory, mrkví jak řepa, 5 kg krmnou řepou a 4 kg řepou červenou. Dále pak výstava
byla doplněna celerem, paprikou, rajčaty, cibulí, patisony, melounem vypěstovaným
v Bartošovicích a různými druhy dýní. Připravena byla soutěž, kdo uhádne váhu obří
dýně, která byla na výstavě ovoce a zeleniny. Dýně vážila 43 kg, tuto vypěstovali
Usvaldovi z Pustějova. Dva účastníci byli svými odhady velmi blízko: 42,5 kg a 43,5
kg. Výherce byl vybrán losováním a odnesl si dýni, ne čtyřicettříkilovou, o něco
menší, asi tak osmikilovou. Celé aranžmá výstavy ovoce a zeleniny bylo dílem paní
Lucie Valentové z Bartošovic, včetně vazeb z obilí, jako obilní věnec, obilní podkova,
obilní kytice a další, děkujeme za spolupráci.
Paní Ing. Malíková, zástupkyně společnosti PRO-BIO, Regionální centrum
Moravská brána, prezentovala Komunitou podporované zemědělství, tzv. „KáPéZet“.
V komunitě podporovaném zemědělství sdílejí sedlák a jeho zákazník rizika a výnosy
zemědělského hospodaření bez dalších prostředníků: jejich vztah je založen na
smlouvě o partnerství. Komunitou podporované zemědělství vytváří poptávku po
existenci drobných rodinných farem, které hospodaří s ohledem na životní prostředí.
Zemědělci nevyrábějí potraviny pro anonymní trh s nestabilními cenami, ale pro
konkrétní lidi ve svém okolí, kteří je respektují jako důležité členy místního
společenství.

Český chovatelský svaz ze
Studénky zorganizoval malou výstavku
domácího zvířectva, představili několik
zajímavých druhů holubů, králíků,
slepic a dalšího drobného zvířectva.
Pracovníci firmy AGROSUMAK
a.s. ze Suchdolu nad Odrou představili
svoji „Farmu Agrosumak“, jde
o modelovou stavebnici, která je
složena z modelů traktorů a přípojných
strojních zařízení, řezaček, kombajnů
a další zemědělské techniky.
K poslechu hrála country kapela ze Suchdolu nad Odrou – „GZM“ – „Gdo zrovna
može“.
V neposlední řadě musíme uvést všechny obchodní zástupce, kteří přijeli
prezentovat svoji firmu a představili
zemědělskou techniku. Především byly
prezentovány traktory, na letošním
ročníku „Zemědělství v Poodří 2016“ se
představily tyto firmy: CIME plus s.r.o.,
Hranice – Drahotuše, LUKROM spol.
s r.o., Lípa, BV – Technika, a.s., Polanka
nad Odrou, ALS AGRO a.s. Sedlnice,
firma MITRENGA a.s., Střítěž a firma
DFH s.r.o. (DEUTZ-FAHR HECKEL),
provozovna
Mošnov.
Jednomu
zemědělskému stroji musíme věnovat větší pozornost, jde o kombajn – Hybridní
sklízecí mlátičku CLAAS Lexion 770 TERRA TRAC, žací lišta má záběr
neuvěřitelných 10,5 m. Představení tohoto kombajnu umožnil Ing. Petr Klečka
z Bartošovic, majitel této sklízecí
mlátičky. Tento kombajn drží světový
rekord: za 8 hodin nepřetržitého
mlácení sklidil plochu 69,66 ha, za 20
hodin pak 129,36 ha !!! Za mého
působení v JZD, bylo to v letech 1982
– 1992, jsme s 10 – 12 kombajny za
den, za 10 hodin, sklidili 50 - 60 ha
(složení tzv. „železné kavalérie“ –
typy kombajnů: KOLOS, NIVA, E
512) !!! I když k vytvoření rekordu
předchází přípravy, ideální podmínky,
ale výkon tohoto kombajnu je neuvěřitelný a těžko srovnatelný s minulostí, v době
rozkvětu „JZD“.
Z obcí MAS se aktivně do pořádání akce zapojila obec Kateřinice, Petřvald,
Vražné, Bartošovice, městys Suchdol nad Odrou a město Bílovec.

Návštěvníci měli také možnost navštívit expozici Moravského Kravařska ve II.
patře zámku, která byla obohacena o výstavu fotografií ze setkání rodáků
v Ludwigsburgu dne 25. června 2016 a fotodokumentace exponátů z Muzea Kravařska
z téhož města. Tohoto setkání se zúčastnila paní starostka Bartošovic a paní ředitelka
základní školy.
Nelze opomenout, že v tento sváteční den měla své zařízení otevřené také
Záchranná stanice s expozicí Dům přírody Poodří, náš dlouholetý partner, který s námi
spolupracuje na akcích pro širokou veřejnost. Návštěvnicí Záchranné stanice měli
možnost ochutnat mošt z jablek, ze sadu stanice, z původních, tradičních odrůd, které
se v Poodří pěstovaly.
A co říci letos závěrem. Musím se omluvit účastníkům, a to podruhé. Poprvé jsem
se omluvil přímo na akci, kdy jsem
neměl zprávy, zda dodrží příslib
pan ministr zemědělství, pan Ing.
Marian Jurečka a zúčastní se. Jeho
účast
měla
být
potvrzena
telefonicky, ale pan ministr obdržel
jen číslo na pevnou linku naší MAS
….. Bohužel jsem informoval
přítomné, že pan ministr nedojede
a chyba. Pan ministr na akci
dorazil, omluva patří také jemu. Do
Poodří přijel, a to v době, kdy již se
akce chýlila k závěru a mnoho účastníků již areál zámeckého parku opustilo. Pan
ministr přijel se svými třemi syny a bylo hned patrné, že tito něco o zemědělství vědí.
Zajímala je zemědělská technika, především pak ten obr kombajn. A to i přes
skutečnost, že doma mají kombajn nižší třídy, ale také moderní. Zástupci MAS
Regionu Poodří předali panu ministrovi perník se siluetou bartošovického zámku
a poděkovali za osobní účast. Přítomnost pana ministra potěšila, jde o takovou
„třešničku na dortu“, kdy svou přítomností podpořil letošní ročník „Zemědělství
v Poodří“, děkujeme moc.
Bylo krásné babí léto, akce se vydařila, nejen díky počasí, ale díky všem, kteří
se na pořádání této akce podíleli, a proto je nutno těmto lidem poděkovat. Nelze na
tomto místě všechny vyjmenovávat, určitě by se na někoho zapomnělo, každý ví, zda a
jak přiložil ruku k dílu, ale někoho chci přece jen jmenovat, resp. dva, budu jmenovat
dva partnery akce. Největší dík patří Celostátní síti pro venkov Moravskoslezského
kraje, která akci finančně podpořila a v neposlední řadě také obci Bartošovice.
Bartošovice, 28.9.2016
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

