V˘mûna zku‰eností na podporu cestovního ruchu

MIKROREGIONU BUCHLOV

âtrnáct slováck˘ch obcí pod hradem Buchlov uÏ nûkolik let aktivnû spolupracuje v rámci pÛsobností mikroregionu
Buchlov a Místní akãní skupiny Buchlov s ãesk˘mi, ale i slovensk˘mi partnery. Dynamick˘ v˘voj nárokÛ domácí i
zahraniãní turistické veﬁejnosti vyÏaduje schopnost rychle reagovat a upravovat konkrétní nabídky, balíãky, produkty.
Ale jsme na to pﬁipraveni?
Právě proto před několika dny management mikroregionu Buchlov pozval do Hotelu U Skanzenu, na dohled od věží slavné
baziliky na Velehradě, představitele obcí,
informačních center a podnikatele působící v mikroregionu na konferenci, jejímž
cílem bylo hledat nové možnosti spolupráce a především nové nápady, které by se
mohly stát pracovními tématy pro další
období. V hotelovém konferenčním sále se
sešlo kolem třiceti účastníků.
Dopolední program byl věnován úvodní informaci o projektu, v rámci kterého se
konference uskutečnila, o práci mikroregionu a MAS Buchlov v posledním období, o
realizovaných projektech a také o výzvách
pro další období.
Starosta Modré Miroslav Kovářík hned
úvodem „trefil do černého“: „… Slovácko a
tedy i mikroregion Buchlov má co nabízet, ale na rozdíl od ostatních zemí ve
střední Evropě se stále neprosazujeme
dost důrazně. Musíme vytvářet týmové
projekty, přesvědčit hoteliéry, vinaře,
dílny tradičních řemesel, infocentra a
samozřejmě i obecní úřady ke spolupráci na vytváření komplexní nabídky, tu
pak dobře propagovat a především prodávat…“ A tím bylo řečeno vše. Nebylo
tedy divu, že se této myšlenky bezprostředně chopila majitelka zámku v Napajedlích
Eva Gajdošík a následně také pan Miroslav
Horák z Moravského kulinářského institu-
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tu, kteří společně připravují realizaci několika zajímavých projektů, se kterými místní
podnikatele seznámili.
Josef Hapák a Renata Polišenská z Regionu Slovácko představili nový krátký film
o Slovácku. Inspirativním tématem bylo taky nedávné udělení ceny EDEN 2011, k níž
Josef Hapák uvedl: „…Titul Excelentní evropská destinace nezískalo sdružení Region Slovácko, které projekt podávalo, ale
celá turistická oblast Slovácko…“. Tato věta
si samozřejmě zasloužila potlesk.
Paní Dana Daňová uzavřela dopolední prezentace uvedením několika příkladů
„virtuálních produktů“, které Centrála cestovního ruchu Východní Morava připravovala ve Zlínském kraji, s nabídkou, že stej-

né možnosti mohou využít i podnikatelé
na Buchlovsku.
Jak významná a propagačně využitelná je regionální kuchyně a její speciality,
předvedli kuchaři Hotelu U Skanzenu krátce nato – falešná slepičí polévka s drožďovými knedlíčky byla pochoutkou, která

Velehrad

zaktivizovala naše chuťové pohárky, takže
když se na stole objevily talíře s uzeným
masem v „trnkové máčce“, museli jsme dát
za pravdu panu Horákovi, jak umí slovácké víno a gastronomie doslova uzemnit
gurmány z Francie nebo Španělska či Itálie.
Takovou dobrotu není schopen vytvořit
nikdo jiný, než kuchař s hlubokým vztahem
k vlastním tradicím a místním zdrojům.
Odpolední program konference pak byl
věnován pracovnímu jednání metodou
„focus group“ – tedy skupinové diskuze,
k jehož vedení a moderování byla přizvána naše redakce. Smyslem bylo vyslovit,
pojmenovat, charakterizovat a soustředit
všechny možné, možná i nemožné názory
a nápady vhodné pro zkvalitnění spolupráce v mikroregionu. Ukázalo se, že už samotné prezentace z dopoledního bloku byly
v mnohém inspirativní. Nápadů se postupně sešla celá dlouhá řada a žádný z nich
se nedá a priory považovat za nereálný,
na čemž se shodli jak podnikatelé, tak zástupci samospráv. Pokud bychom už nyní
seřadili sestupně nejvíce frekventovaná témata, dostali bychom následující pořadí:
® Potřeba uceleného a přehledného průvodce mikroregionem Buchlov ® Koordi-

Hotel U Skanzenu připravil účastníkům konference malou gastronomickou přehlídku jako chutnou a vynikající tečku: „škvarková pomazánka“ „šlíšky s makem“, „šumajstr“
„boží milosti“, „zelňáky“ a „zabíjačková máčka“, „drkotina“… Co název, to pochoutka.

Škvarková pomazánka

Zelňáky

Mikroregion Buchlov je tvořen svazkem čtrnácti obcí na úpatí Chřibů:
Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré
Hutě, Stříbrnice, Stupava, Velehrad,
Tupesy, Zlechov a Boršice. Na jeho
území stojí významné památky, jako
je hrad Buchlov, kaple svaté Barbory, zámek a také Muzeum Podhradí
v Buchlovicích, bazilika ve Velehradě,
Archeoskanzen Modrá, Hradisko sv.
Klimenta, Muzeum keramiky Tupesy,
několik rozhleden nebo Králův stůl –
kamenný dolmen, opředený celou řadou pověstí.
Kroje, muzika, vynikající kuchyně, vína, slivovice, okouzlující krajina a dobří lidé. To je koktejl hýřící slováckými
chutěmi a barvami.

Drkotina

nace akcí v mikroregionu ® Komunikace
s místními vinaři – s cílem zajistit otevřené
sklepy, aby v nich návštěvníci mohli ochutnat, popřípadě i nakoupit ® Snoubení gastronomie a vína ® Z toho všeho zpracovat
produktové balíčky.
Jedním z nejzajímavějších byl nápad
zřídit v jednotlivých obcích „obecního –
místního průvodce“. Člověka, který by dokázal bezprostředně reagovat na potřebu
provést a seznámit turisty s místní historií,
s drobnými zajímavostmi, stavbičkami a
památnými místy s mnohdy historickými
souvislostmi, které často zůstávají ve stínu
všeobecně známých a propagovaných cílů.
Jednotlivá témata a nápady byly zazna-

menány a v dohledné době budou zpracovány do analytického materiálu, z něhož
vyjde plán konkrétních, technicky i finančně
realizovatelných kroků. Záměr sejít se opět
letos na podzim a pokračovat podobným
stylem měl jednoznačně pozitivní odezvu
u všech zúčastněných. Lze tedy věřit, že
za necelého půl roku se do pracovní diskuze zapojí ještě větší počet účastníků, kteří
přinesou další nové myšlenky, a mikroregion Buchlov se na žebříčku turistické atraktivity posune opět o několik příček nahoru.
Do té doby vyroste v těsné blízkosti oblíbeného Archeoskanzenu, hned za hotelem
U Skanzenu, podstatná část nového projektu realizovaného Obecním úřadem Modrá
– „Živá voda“. Že to zní jako pohádka? Možná ano, možná ne. Ale o tom zase příště.
Laco Kučera
Mikroregion Buchlov
svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu
Náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
manažerka Marta Polášková
tel.: +420 604 752 044
polaskova@buchlov.cz, www.buchlov.cz
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Archeoskanzen Modrá

Boží milosti

Tento mikroprojekt je financován Evropskou unií, z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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