Zpráva z akce „Setkání zájemců o uplatnění v zemědělském sektoru
se zástupci podniků zapojených do Programu rozvoje venkova“
6. března 2019
Školní statek Vestec při Střední škole zemědělské a Vyšší odborné
škole Chrudim, Vestec 27, 537 01 Chrudim

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s organizací Agrovenkov o.p.s. uspořádala dne 6. března 2019
setkání studentů Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim a Odborného učiliště Chroustovice se
zástupci zemědělských podniků. Společné posezení se uskutečnilo v nově zrekonstruovaných
prostorách školního statku ve Vestci. Rekonstrukce areálu školního statku byla realizována s významným přispěním evropských prostředků v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního
programu (projekt SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa, registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002770).

Pozvání na společné setkání přijalo 12 zemědělských subjektů působících v regionu. Setkání
moderovala paní ředitelka Ing. Brožková z Agrovenkova. Zástupcům zemědělské praxe nejprve se
zástupci škol představila přítomné studenty a hostitelskou školu, dále přiblížila činnost své organizace
ve vztahu k tématům rozvoje venkova a aktivitám CSV a na závěr seznámila přítomné s programem
moderované diskuze doplněné o příspěvky a osobní zkušenosti aktérů rozvoje venkovského prostoru na
téma realizovaných projektů PRV. Ačkoli každý, kdo se do setkání aktivně zapojil, přispěl celkově dobré
atmosféře, dva realizované přístupy k problematice rozvoje venkova a zemědělství přítomné nejvíce
zaujaly.

Zajímavý byl příspěvek Mgr. Jakuba Erlera z farmy Naše hospodářství v Osicích, který působivě
vyprávěl o jeho v celku nedávném vstupu do zemědělského podnikání z oblasti pojišťovnictví, o
založení firmy a jejích aktivitách. Pan Erler hospodaří na 18 hektarech luk a 19 hektarech orné půdy,
zaměřuje se na chov skotu a pěstování vojtěškového semene. Vyprodukované maso i jiné produkty
nabízí ve svém obchůdku. Z dotace pro mladé začínající zemědělce z Programu rozvoje venkova (PRV)
vybudoval nový potravinářský provoz včetně obchůdku (projekt Stavba bourárny a technologie pro
zrání a prodej hovězího masa, registrační číslo 17/004/06110/452/000681). Pan Erler se poutavě
s přítomnými studenty podělil o své praktické zkušenosti s administrací a čerpáním dotací, které si
zařizuje sám, a jeho příspěvek se setkal s velkým ohlasem.
Dalším z vystupujících, který si získal pozornost přítomných, byl Ing. Václav Blažek, předseda
Zemědělského družstva Rosice. Družstvo, jehož mottem je slogan „Z pole až na stůl“, hospodaří na
více než 2 000 ha půdy, chová 1 660 ks skotu a téměř 5 000 ks prasat. V rámci podniku vytváří ve své
mlékárně, pekárně a jatkách přidanou hodnotu své vlastní primární produkci, kterou navíc už ve formě
finálních výrobků prodává i v rámci svých regionálních prodejen. Při čilé diskuzi s přítomnými pan
Blažek tak více mohl přiblížit filosofii podniku o soběstačném regionu a lokální ekonomice uváděné
v praxi právě družstvem realizovanými projekty v PRV.
Účastníci akce ze strany zemědělské praxe se shodli na tom, že je důležité, aby potencionální zájemci
o uplatnění v zemědělském sektoru, měli o obor zájem a byli odborně vzděláni. Ze strany studentů byly
kladeny otázky na provoz podniků, welfare zvířat, ale také na finanční ohodnocení v případě
zaměstnání. Studenti měli možnost seznámit se s různými typy zemědělských podniků, jejich činností
i provozem, který je modernizován díky projektům PRV.
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