Tisková zpráva
Ve Žďáře zakončí první sezónu farmářských trhů
Žďár nad Sázavou 14. října 2015
V sobotu 17. října 2015 od 8 do 11:30 hod se letos naposledy na náměstí Republiky ve Žďáru
nad Sázavou uskuteční Žďárský farmářský trh. Žďárské farmářské trhy pořádalo v letošním
roce město Žďár nad Sázavou a to celkem 6x.
Město Žďár nad Sázavou uspořádalo v letošním roce šest farmářských trhů. Dle ohlasů jejich obliba
roste trh od trhu nejen mezi nakupujícími, ale i mezi prodejci a Žďárské farmářské trhy si tak úspěšně
budují své jméno v kalendáři ostatních farmářských trhů.
Říjnová nabídka bude opět velmi pestrá. „Máme samozřejmě stálé prodejce, kteří jezdí na každý trh,
ale snažíme se vyhledávat stále nové a rozšiřovat tak nabídku produktů“ uvádí Kateřina Fialová,
jedna z organizátorek trhu a dodává: „Na říjnovém trhu se tak objeví spoustu nováčků. Poprvé bude v
nabídce známá rohozenská husa, která k podzimu prostě patří. Podzim se neobejde ani bez hub, i když
těm zrovna letošní počasí moc nepřeje. Pozvánku však přijali Dankovi, kteří budou nabízet svoje
vypěstované žampiony a hlívu ústřičnou. Nově se na trhu objeví i rodinné uzenářství z Třebíče, které
před 3 lety obdrželo ocenění Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Dále přijede Damodara se svým
sortimentem bezlepkových výrobků a ghí. Posledním říjnovým nováčkem bude pan Loukota, který
nabídne svůj Ujčovský mošt a třešňový kompot“
Při návštěvě říjnového Žďárského farmářského trhu zjistíte, že vejce se prodávají po tisících. A třeba
prosetínské trubičky se na stánku ani neohřejí. „Moc rádi k nám jezdí i Chaloupky ze Zašovic, jejichž
brynza je vždy jen pro ty, co si opravdu přivstanou“ poznamenává Jana Vinopalová, další
organizátorka, „Farmářské trhy tak plní cíl, který si vytyčily na svém počátku – představit žďárským
občanům především lokální pěstitele a malovýrobce, a pěstitelům a malovýrobcům umožnit odbyt
svých produktů. Daří se oživit i nově zrekonstruované náměstí. Je hezké vidět obsazené lavičky a lidi,
kteří popíjejí kávu, punč a svařené víno, které nabízí místní kavárna U bílé kočky a černého psa.“
Žďárské farmářské trhy se budou konat i v příštím roce, a to opět jednou měsíčně. Přesné termíny
budou známé přibližně v únoru roku 2016.
Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Fialová, tel.: 778 744 302 , email: zdarskeft@zdarns.cz
Mgr. Jana Vinopalová, tel.: 775 497 550, email: zdarskeft@zdarns.cz

