Zpráva z akce „Cesta za příklady dobré praxe III.“
Termín: 24. října 2018
Místo konání: Jihočeský kraj

Exkurze „Cesta za příklady dobré praxe III.“
Ve středu, 24. října 2018, se ve spolupráci Celostátní sítě pro venkov a MAS
Šumavska, z.s. uskutečnila exkurze s názvem „Cesta za příklady dobré praxe III“.
Exkurze byla pokračováním úspěšně zrealizovaných dvou předešlých akcí, které
proběhly v uplynulých letech a jejichž cílem je sdílení dobré praxe při čerpání peněz z
Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) a představení konkrétních zrealizovaných
projektů.
První zastávka celé exkurze byla v obci Trhové Sviny v Buškově Hamru, kde jsme
absolvovali prohlídku komentovanou paní Ivanou Bělačovou. Poté následovalo,
zhlédnutí videa o historii kovářství. V rámci exkurze jsme se dozvěděli, že Buškův
Hamr je funkční historickou památkou, fungoval až do roku 1950 a jeho rekonstrukce
do současné podoby proběhla díky několika technickým nadšencům v letech 1990 až
1995. Celé zařízení hamru je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu
buchar, brus a dmychadla u výhně. V rámci expozice výrobní části hamru jsme si
prohlédli i jedinečné kolekce nářadí hamerníka. Součástí prohlídky bylo i dochované
bydlení hamerníků.
Druhá zastávka naší cesty byla na Ekofarmě Horní Chrášťany. V příjemném prostředí
ekofarmy nás přivítal její majitel, pan Milan Jungwirth. Představil nám farmu včetně
zemědělské činnosti, kterou se zabývá a popsal projekty, které byly financovány
z PRV. Následovala prohlídka všech částí farmy a ukázka zrealizovaných projektů.
Kromě farmy jsme si prohlédli objekty určené pro agroturistiku, např. ubytovací nebo
společenské prostory. Poté následoval oběd z regionálních surovin.
Poslední navštívené místo naší exkurze bylo v obci Truskovice, kde jsme navštívili
pana Jana Záhorku, soukromého zemědělce. Ten nás seznámil se svou zemědělskou
činností, kterou v roce 2018 rozšířil o výrobu piva ve vlastním minipivovaru. K výrobě
piva používá tzv. teplou cestu. Po prohlídce minipivovaru a potravinářské části
podniku, ve které bylo hodně zajímavých projektů podpořeno z PRV (např.
Modernizace a inovace v provozu na výrobu ovocných a zeleninových šťáv), jsme se
vydali na zpáteční cestu.
I přes nepříznivé počasí, které nás během exkurze provázelo, byl mezi účastníky o
prezentované projekty patřičný zájem, zároveň došlo ke vzájemné výměně
praktických zkušeností s realizací projektů z PRV a sdílení dobré praxe. Lze tedy
konstatovat, že celá exkurze byla zdařilá a podnětná.

Zpracoval/a: Ing. Kamila Havel Kupcová, Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov
Dne: 12. listopadu 2018

