Zpráva z akce „Venkov nás spojuje – PRV podporuje rozvoj venkova
na Slovensku
28. – 29. května 2019
Kopaničiarsky región, okres Myjava, Slovenská republika

Exkurzi tematicky zaměřenou na diverzifikaci v zemědělství, krátké dodavatelské řetězce a místní trhy,
s cílem prezentovat příklady dobré praxe realizovaných projektů PRV, připravila ve spolupráci s Celostátní
sítí pro venkov (CSV, Síť) Moravskoslezského kraje ŠOV (Škola obnovy venkova) Třanovice, partner Sítě.
Za cílovou lokalitu byl zvolen Kopaničiarsky región Myjavského okresu, na Slovensku, díky navázané
spolupráci s manažerem společnosti „OZ Kopaničiarsky región – MAS“ Mgr. Peterem Nemčekem. Ten se
také ochotně ujal průvodcovské role po celou dobu exkurze na slovenském území. Již v průběhu přípravy
byl o účast na exkurzi veliký zájem. Nakonec byla kapacita rozšířena na konečných 40 osob.
Výměna zkušeností je jednou z možností čerpání informací o rozvoji zemědělského podnikání. Účastníci
exkurze se seznámili s historií navštívených farem, provozní činností, způsoby zpracování produkce,
odbytovými možnostmi, propagací regionálních výrobků, s možnostmi spolupráce s komunitou v daném
regionu.
Prvním navštíveným místem v rámci programu exkurze byla hospodářská usedlost Gazdovský Dvor
v Turej Lúke, z konce 19. století, kde účastníci absolvovali komentovanou prohlídku tradičních forem
bydlení a hospodaření v myjavském regionu. Tato usedlost byla zrekonstruována v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika ve spolupráci s obcí Dolní Němčí. Vybavení usedlosti,
chlebová pec a sušárna ovoce byly finančně podpořeny z Programu rozvoje venkova 2007-2013 v rámci
spolupráce s Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko a Místní akční skupinou Strážnicko. V tradiční
stodole areálu byl pro nás připraven chutný oběd.

Další zastávkou byla prohlídka Penzionu Samuel a ovocného sadu Uhliská - starého sadu s tradičními
ovocnými odrůdami realizovaného jako součást projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta. Zde se
účastníci dozvěděli podrobné informaci o regionu, o jeho historii, o krajské místní akční skupině a jejích
aktivitách. Vybudování penzionu s ubytovacími kapacitami bylo podpořeno z PRV 2007-2013, LEADER.
V obecní pěstitelské pálenici a moštárně nás přivítal sám starosta obce Brestovec. Pálenice je rovněž
součástí Kopaničiarské ovocno-destilátové cesty a nositelem regionální značky „Kopanice regionálny
produkt“. Pan starosta podal velmi zajímavý výklad o obci, o spolupráci se spolky (např. zahrádkáři,
fotbalisté), o realizovaných a plánovaných projektech.
Další zajímavou zastávkou byla návštěva Ovosadu Myjava. Výkladu o provozu farmy a zpracování
místního ovoce se ujal majitel firmy. Formou ochutnávky byly prezentovány regionální produkty –
marmelády, povidla, ovocné šťávy. K realizaci výsadby ovocných sadů a modernizaci strojových
a technologických zařízení využil sadař a zpracovatel dotačních podpor z PRV 2017-2013.

Poslední zastávkou prvního exkurzního dne byl Agropenzion Adam v Podkylavě, kde byli všichni
ubytováni. Majitel penzionu a člen předsednictva MAS Kopaničiarsky región Vojtěch Tĺčik velmi poutavě
pohovořil o vybudování biofarmy s biochovem hovězího dobytka (masového plemene Charolais a plemene
Highland Cattle), o spolupráci s MAS a s vysokými školami na zrealizovaných a plánovaných projektech,
o pozemkových úpravách v obci a o nově vybudované provozovně zpracování ovoce, která je podpořena
z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Po večeři jsme měli možnost pobavit se také díky vystoupení
místních „heligonkárů“, kteří nám zahráli a zazpívali lidové písně.
Dopolední program zahájila návštěva „Biofarmy Charolais“ se zpracovnou ovoce a zeleniny a nově
instalovanou linkou na výrobu pralinek - rovněž v Podkylavě. Na farmě jsme byli seznámeni s nabídkou
aktivit, které během roku pro své návštěvníky připravuje – jízda na koních, ubytování v chatkách,
kulturně-společenské a sportovní akce, školy v přírodě. Zároveň jsme si prohlédli galerii historické
zemědělské techniky. Suroviny z farmy jsou využívány v penzionu Adam, který je její součástí. Velmi
zajímavou byla prohlídka zpracovny zeleniny a ovoce včetně linky na výrobu čokoládových pralinek
plněných „slivkovým lekvárom“. Ty jsme také ochutnali.
Na farmě Etelka jsme byli přivítáni farmářem a majitelem Martinem Bagarem, který nás velice osobitě
seznámil s chodem farmy, zaměřené na chov ekologického masa a produkci mléčných výrobků.
Hospodaření popsal jako profesi, kterou musí mít člověk především rád, protože je časově a finančně
velmi náročná. Dotační prostředky nevyužívá. Ochutnávka mléčných výrobků byla příjemným osvěžením –
ovocná jogurtová mléka, tvaroh a sýry. Ve svém výkladu vyzdvihl jedinečnou geografickou polohu své
farmy a možnosti zpřístupnění širokému spektru návštěvníků.

Poslední zastávkou byla návštěva myjavského „Turistického informačního centra“. Zde byl představen
projekt na zavedení regionální značky „Kopanice regionálny produkt“. Součástí prezentace byla také
možnost ochutnávky regionálních produktů. Ochutnali jsme myjavský pršut, sváteční klobásu, škvarky,
škvarkové placky, myjavské buchtičky. Realizace objektu byla podpořena z PRV 2007-2013.
Po obědě v jedné z myjavských restaurací jsme se s díky rozloučili s naším průvodcem a vyrazili jsme na
cestu do svých domovů.
Všem přítomným se akce líbila. Tuto skutečnost potvrdily nejen výsledky dotazníkového šetření, ale také
živá diskuze o dalších možnostech navštívit tuzemské či zahraniční projekty úspěšně realizované díky
podpoře z PRV, přinášející podnětnou inspiraci pro budoucí aktivity ve venkovském prostoru.
Prezentované příklady dobré praxe umožnily účastníkům, aby se přímo na místě seznámili s realizátory
úspěšných projektů PRV a s příkladnou ukázkou diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy
i velkofarmy. Závěrem chci vyjádřit velké poděkování spolupracujícímu partneru Sítě ŠOV Třanovice, paní
Janě Liberdové, která exkurzi zajistila po organizační stránce zcela profesionálně a velmi se těším na další
spolupráci.
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