Zpráva z akce „Exkurze: Nebuďme lhostejní k našemu venkovu“
8. – 9. listopadu 2018
Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj

Téma exkurze vzniklo především díky iniciativě MAS Hlučínsko, která se jako jeden z aktivních partnerů
CSV v našem kraji nakonec vstřícně ujala organizace celé akce. Vzhledem k vybrané cílové lokalitě
požádala o spolupráci při přípravě akce MAS Orlicko. Zajímavý a pestrý program dvoudenní exkurze byl
sestaven tak, abychom mohli navštívit úspěšně realizované projekty diverzifikovaného zemědělství.
Větší pozornost byla věnována tématu sociálního zemědělství. V průběhu prohlídky realizovaných
projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) byla umožněna výměna zkušeností s administrací projektů,
sdílení a diskuze příkladů dobré praxe.
Exkurzi jsme zahájili návštěvou společnosti PRO-BIO ve Starém Městě pod Sněžníkem, prvního českého
výrobce a významného dodavatele širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Díky dotacím z PRV zde
byla realizována rekonstrukce prostor a vybavení manipulačními kontejnery a skladovacími regály ke
zpracování produktů bezlepkové výroby. Kromě výrobních a skladovacích prostor jsme si prohlédli také
bezlepkový mlýn. Přednášku vedl fundovaný mlynář, který zodpovídal mnohé dotazy. Návštěvu
obohatila připravená ochutnávka originálního produktu Čirokoto, špaldové kávy a pohankových perníků
s mrkví a čokoládou. Na závěr prohlídky jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde jsme se seznámili se
značením produktů ekologického zemědělství a rovněž jsme si nakoupili doporučené bio potraviny.
Dále jsme pokračovali do společnosti ZEOS v Prostřední Lipce u Králíků. V sídle firmy nám její
hospodaření představil majitel Petr Tomaško a následovala prohlídka mléčné farmy v Dolní Lipce, kde
byly úspěšně realizovány projekty z PRV. Přihrnovač krmiv a výstavba stáje s volným ustájením.
Závěrem nám byla prezentována zajímavá ukázka dojení.
V rámci doprovodného programu jsme navštívili Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub
„U cihelny“ a Muzeum celnictví - Králíky. Komentované prohlídky byly vedeny fundovanými
a zapálenými průvodci. Večerní program vyplnilo setkání účastníků v příjemných společenských
prostorech Kramářovy chaty na Suchém vrchu, kdy měli možnost společně diskutovat a také se
pobavit. Večera se zúčastnily také zaměstnankyně MAS Orlicko, které se na organizaci exkurze
spolupodílely, a využily tak příležitost k představení svých úspěšných aktivit.
Následující den nás doprovodily i na další plánované místo exkurze. Předmětem návštěvy obecně
prospěšné společnosti Šťastný domov Líšnice bylo seznámit se a pochopit význam sociálního
zemědělství. Na Babiččině statku nás přivítala paní Kaplanová a velice poutavě nám prezentovala svůj
životní příběh, pěstounské rodiny, která rozhodně nemyslí pouze na sebe. V rámci zemědělských
činností zde byly vytvořeny podmínky, jež umožňují zapojení osob se specifickými potřebami do
běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu, a zlepšit tak kvalitu jejich
života. Přesně toto všechno jsme měli možnost vidět na vlastní oči. Chráněná dílna zaměstnává více
jak 50% postižených osob. Na farmě jsou chována hospodářská zvířata, o která klienti pod vedením
instruktorů pečují. Jsou to převážně lidé s mentálním postižením středně těžkého stupně, z okolních
spádových vesnic. Stávají se tak součástí společnosti a nachází svou důstojnost a sebevědomí. Setkali
jsme se s klienty farmy přímo při práci u hospodářských zvířat. Prohlédli jsme si jejich minifarmu se
zvířaty, bylinkovou zahrádku, společenskou místnost, obchůdek s výrobky chráněné díly, dokonce nás
navštívily s kulturním programem hendikepované děti ze Sdružení Neratov.

Poslední zastávkou byla obec Úvalno - vítězná vesnice roku 2018 MSK. Ocenění jí bylo uděleno za
vytváření moderních a atraktivních veřejných prostor s důrazem k ekologii. Citlivý a tvořivý přístup
k architektonickému dědictví obce a jejich propojení s kulturními a vzdělávacími aktivitami napříč všemi
generacemi. Interiéry rychty, ve kterých nás nakonec přivítal starosta obce Radek Šimek, zdobí dobové
venkovské předměty, uvnitř je středověká krčma i výstavní prostory. Pan starosta představil obec
velmi skromně, svým osobitým způsobem. Prezentace prvního biotopového koupaliště v kraji
s úžasným výhledem do okolí uchvátila naprosto všechny. Byla to opravdová „třešnička na dortu“.

Zvolená kombinace navštívených lokalit zaručila maximální přínos pro zúčastněné. Tuto skutečnost
podpořily zkušenosti a odborné znalosti všech průvodců a přednášejících. Také výsledky dotazníkového
šetření prokázaly vysokou úspěšnost akce. Věřme, že se nám podaří navázat s dalšími úspěšnými
exkurzemi v i v letošním roce.
Zpracovala: Ing. Vanda Myšáková
Dne: 18. ledna 2019

