Zpráva z akce
„Renesance sadovnictví ve Šluknovském výběžku“
7. – 9. června 2017
Morava
Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Místní akční skupinou Český sever, z.s.
uspořádala exkurzi zaměřenou na seznámení se s realizovanými projekty Programu rozvoje
venkova (PRV) prostřednictvím iniciativy LEADER. Akce se zúčastnily více jak tři desítky osob
z řad zemědělců, samosprávy, státní správy, neziskových organizací a spolků. Exkurze se také
zúčastnili zástupci CSV z Prahy.
Program exkurze byl velmi rozmanitý a časově náročný. Začal ve Výzkumném a
šlechtitelském ústavu ovocnářském v obci Holovousy (okr. Jičín), kde účastníky exkurze
provedlo několik vědeckých pracovníků laboratořemi. Prohlídka byla doplněna představením a
popisem pracovní náplně jednotlivých pracovišť včetně procházky po ovocných výsadbách. Po
obědě následoval přesun do Kyjova, kde již čekali zástupci z Místní akční skupiny (MAS) Kyjovské
Slovácko v pohybu, kteří účastníky exkurze seznámili s projekty realizovanými za finanční
podpory z PRV, které tato MAS vybrala k financování v opatření LEADER. Starosta jedné z obcí
v území MAS představil aktivity v oblasti podpory krátkých dodavatelských řetězců
prostřednictvím PRV a svým záměrem zrekonstruovat nevyužitý chátrající objekt v jejich obci.
Druhý den začal přednáškou Ing. Honse, která byla věnována úvodu do problematiky
ovocnářství. Poté se účastníci exkurze přesunuli autobusem do Ovocné školky u Bojkovic, kde
majitel, pan Radim Pešek, seznámil všechny přítomné se svou činností, spočívající v množení
starých krajových odrůd ovocných dřevin. Následoval přesun do Hostětína, kde se zajímavou
přednáškou představil pracovník Ekologického centra Veronica moštárnu a zpracovnou ovocných
šťáv, ovocný sad, kořenovou čistírnu a biokotelnu na štěpku. Část představených projektů byla
realizována s finanční podporou z PRV. Večer pokračoval setkáním se zástupcem MAS –
Partnerství Moštěnka o.p.s., který představil zajímavé a inspirativní projekty z PRV podpořené
prostřednictvím iniciativy LEADER.
Poslední den exkurze začal přednáškou Ing. Honse, který se tentokrát zaměřil na základní
principy výsadby a péče o vysazené stromy. Exkurze pokračovala přesunem do Lysic, kde nás
zástupci MAS Moravský kras seznámili se svými aktivitami v rámci PRV a umožnili nám prohlídku
ovocných sadů a skladů firmy ZEAS Lysice. Pak nás čekal jen návrat domů.
Po celou dobu exkurze byli se zástupci CSV konzultovány a diskutovány možné
aktivity projektů, které by mohly být podpořené z PRV, zejména pak z opatření LEADER.
Akce měla u účastníků mimořádně dobrý ohlas, a i přes svou náročnost byl program
exkurze účastníky kvitován a dobře přijat. Účastníci měli z prostředků CSV hrazenou dopravu,
občerstvení a ubytování.
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