Zpráva z akce „Setkání partnerů CSV Moravskoslezského kraje“
8. října 2019
Farma Bezdínek, K Bezdínku 1515, 735 53 Dolní Lutyně

Když se chce, tak to opravdu jde. Stačila jedna návštěva a program setkání partnerů byl na světě. Proběhlo ve zbrusu
novém návštěvnickém a prezentačním centru Farmy Bezdínek. Farmy, která je sice nováčkem v Síti partnerů našeho
kraje, ale jinak je to skutečný profesionál. Přesvědčili se o tom všichni, kdo se rozhodli přijet a okusit první plody
podnikatelského záměru mladé a ctižádostivé společnosti, nacházející se v těsné blízkosti chráněného území přírodní
památky Niva Olše.
Říjnové setkání partnerů CSV mělo za cíl především zhodnotit dosavadní zrealizované akce CSV a přednést návrh plánu
aktivit CSV pro rok 2020. Současně byl program setkání koncipován tak, aby maximálně využil místo konání k prezentaci
hostitele – čerstvého partnera CSV. Marketingová manažerka Farmy Bezdínek Monika Zábojníková se úkolu ujala
opravdu ukázkově. Srdečně nás přivítala a poskytla nám základní informace o „projektu“.
„Česká republika je společně s Lucemburskem poslední v produkci zeleniny na obyvatele v celé Evropě. Naším posláním
je přispívat k tomu, aby Češi jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. Proto pro Vás
na Bezdínku celoročně s láskou a nadšením pěstujeme ty nejchutnější odrůdy rajčat a okurek a sbíráme je tehdy, až
opravdu plně dozrají. Součástí naší farmy je i prodejna s čerstvou zeleninou a také návštěvnické centrum s ukázkovým
skleníkem, kde Vám rádi ukážeme, jak se zelenina na naší farmě pěstuje“.

Následovalo krátké představování všech zúčastněných partnerů Sítě, včetně čestného hosta - zástupce
Moravskoslezského kraje a současně partnera CSV Jarmily Uvírové - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.
Ta vyjádřila upřímnou spokojenost jednak s partnerstvím, ale hlavně s obsahem akcí, které CSV v Moravskoslezském
kraji ve spolupráci se svými partnery realizuje. Poděkování za úspěšnou činnost Sítě zaznělo také z úst Jiřího Krista,
předsedy Národní sítě MAS. Krajská koordinátorka formou fotodokumentace představila a zhodnotila doposud
zrealizované akce a současně seznámila zúčastněné s plánovanými aktivitami na příští rok.

S realizací projektu Farmy Bezdínek nás seznámil Jiří Stodůlka, ředitel divize NWT agro. Jeho prezentace byla velmi
zajímavá. Nejdříve jsme sledovali krátký film o vzniku a činnosti farmy, poté jsme si prohlédli panelovou výstavku
s živými exponáty - expozici ozvláštňuje augmented reality neboli rozšířená realita v podobě mluvících postaviček
rajčátek a okurek). Byť je současně realizovaný projekt z PRV 2014-2020 nedokončen, mohli jsme si o jeho přípravě,
průběhu a cíli živě popovídat. Určitě není posledním projektem, který společnost zamýšlí realizovat v blízké budoucnosti.
Za projektem stojí zlínská technologická skupina NWT, která je největším stavitelem produkčních skleníků v ČR a má
s jejich výstavbou a provozem několikaleté zkušenosti u nás i na Slovensku.
Návštěvnické centrum s ukázkovým skleníkem nám pak představila agronomka Lucie Romanovská. „Pro vytápění našeho
skleníku využíváme teplo z blízké elektrárny, zálivka je řešená dešťovou vodou, pesticidy nahrazuje biologická ochrana.
Pro pěstování používáme organický substrát, který po ukončení pěstební sezóny kompostujeme. Vytvořili jsme 150
nových celoročních pracovních míst s jednosměnným provozem pro místní lidi“, uvedla mimo jiné. Prohlídka byla
zakončena ochutnávkou čerstvě utržených plodů a možností zakoupit si produkty v „Prodejně ze dvora“. K získaným
úspěchům “Bez pesticidů” a “Diamantová liga kvality” si Farma Bezdínek na podzim roku 2019 připsala na své konto
další krásné ocenění - prestižní ocenění kvality KLASA.

V průběhu návštěvy nám hostitel připravil vynikající pohoštění, z převážné části bylo připraveno z vlastních produktů, ze
zeleniny vypěstované na farmě. Z příjemné a přátelské atmosféry, která nás provázela po celou dobu setkání, byla
patrná spokojenost a uznání. Partneři Sítě hodnotili akci velmi pozitivně, zvláště ocenili také možnost prohlídky skleníku
s odborným výkladem, která vhodně doplnila teoretický výklad.
Setkání partnerů CSV s koordinátorem přináší usnadnění vzájemné komunikace a hlavně dává příležitost ke sdílení
zkušeností a předávání poznatků z praxe. To vše přispívá ke zkvalitnění naší spolupráce. Myslím si, že cíl akce byl splněn
na výbornou. Závěrem vyjadřuji velké poděkování především Monice Zábojníkové, která byla po všech stránkách
perfektní hostitelkou.
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