Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2019 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí
První polovina roku 2019 je úspěšně za námi. Partnerská základna Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť)
se pomalu rozrůstá, a tím také škála možností a příležitostí realizovat akce zajímavého a pestrého
obsahu. Však se nám také podařilo připravit Setkání partnerů Sítě, tentokráte na půdě partnera
zastupujícího oblast vzdělávání, tradičně uspořádat 4 semináře k příjmu Jednotné žádosti 2019, dále
jsme v hojném počtu navštívili sousedy – Slovenskou republiku, abychom se přesvědčili o úspěšnosti
implementace Programu rozvoje venkova. Organizačně náročnou a současně velmi úspěšnou byla
konference v rámci cyklu „Učíme se navzájem“. Seminář s lidovým jarmarkem v krásném prostředí
Jablunkovska první část plánovaných aktivit CSV v letošním roce uzavřel.

Setkání partnerů CSV Moravskoslezského kraje - únorové setkání partnerů CSV odstartovalo
celoroční schválený program akcí CSV v Moravskoslezském kraji (MSK). Spolupracující partner CSV
a hostitel zároveň připravil pro setkání aulu Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné
školy Opava. V úvodní části programu pozdravil přítomné ředitel SZIF RO Opava Pavel Jaroš, dále byli
hosté informováni koordinátorkou Sítě Vandou Myšákovou o zdařilých akcích CSV v minulém roce, o
akcích, které se právě připravují. Část prezentace byla věnována propagaci soutěže Vesnice roku 2019.
Podstatná část programu patřila představení školy, kterého se ochotně ujal její ředitel Arnošt Klein.
Školu, výukové zázemí a školní statek prezentoval díky zajímavým video programům a především díky
komentované prohlídce. Zájem vzbudily laboratoře, dílny, sady, včelstva a skleníky. V nich jsme měli
možnost sdílet část praktické výuky a pohovořit si jak s učiteli, tak se studenty. Zpestřením prohlídky
byla ukázka chovu drobných hospodářských zvířat, chovu koní a na závěr návštěva ovocné školky
s širokým sortimentem ovocných a okrasných výpěstků.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019 – jako každoročně byly i letos zorganizovány pro žadatele
a další zájemce na obvyklých místech celkem 4 semináře. Zúčastnilo se jich přes 400 osob. Hlavních
programových bodů seminářů se ujal Lubomír Smrček, poradce akreditovaný MZe. Během jednotlivých
bloků měli možnost vystoupit s konkrétními připomínkami také zaměstnanci SZIF, především
z Oddělení příjmu žádostí a LPIS, přímých plateb. Díky svým zkušenostem a odborným znalostem
mohli hned reagovat na dotazy zúčastněných a zapojili se také aktivně do závěrečné diskuze.
V závěrečné části vystoupili s krátkou prezentací zástupci Oddělení inspekční služby, kteří poukázali na
nejčastější pochybení z prováděných kontrol díky statistickým údajům o kontrolách v terénu za rok
2018. Semináře k příjmu Jednotné žádosti (JŽ) přinášejí již tradičně rychlou orientaci v problematice
administrace JŽ díky přehlednému shrnutí nejdůležitějších povinných údajů a změn v aktuálním roce.
Proto jsou hodnoceny účastníky jako velmi užitečné a přínosné.

Venkov nás spojuje – PRV podporuje rozvoj venkova na Slovensku - 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 CSV našeho
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. V rámci
programu jsme navštívili hospodářskou usedlost Gazdovský Dvor v Turej Lúke, Penzion Samuel
a ovocný sad Uhliská, Pálenici Brestovec, Ovosad Myjava, Agropenzion Adam, Biofarmu Charolais se
zpracovnou ovoce a zeleniny v Podkylavě a Farmu Etelka.

Učíme se navzájem 4: Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy“ voda, půda a krajina, těmito oblastmi se zabývala konference s kulatými stoly na výměnu zkušeností
mezi aktéry působícími v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje pořádaná v rámci cyklu „Učíme
se navzájem“. Příhodný název dvoudenní konference, jejíž součástí byla i terénní exkurze, přilákal
velký počet účastníků. Spolupracujícím partnerem CSV se stala Místní akční skupina MAS Opavsko z. s.
Přednášky i exkurze byly tematicky zaměřeny především na aktuální činnosti týkající se podpory
stability krajiny a její rozmanitosti. Na konferenci vystoupili v jednotlivých programových blocích
pečlivě vybraní odborníci. Tuzemští, jako například přední český klimatolog Jan Hollan, nebo Alena
Malíková zastupující Nadaci pro půdu. Pořadatelé hostili také zahraniční přednášející, kde nejsilnější
skupinu hostí tvořili odborníci ze Slovenska. Mezi nejzajímavější vystoupení patřily přednášky Jána
Šlínského, který prezentoval svůj inovativní přístup k obhospodařování rodinné farmy nazvaný
„Agrokruh“ a Juraje Grňa, který se zabýval konkrétními opatřeními vedoucími k zadržování vody
v krajině. Tzv. „Kulaté stoly“ se tematicky věnovaly charakteru zdravé slezské krajiny a tradičnímu
bylinkaření. Terénní část exkurze nás zavedla do „Aleje k Lipám“ v blízkosti obce Dobroslavice, do
mokřadů a ptačího ráje s názvem „Kozmické ptačí louky“ a do obce Vřesina, kde jsme si měli možnost
prohlédnout zajímavý suchý poldr. Atmosféra na konferenci byla velmi přívětivá. Přesto docházelo
k občasným názorovým střetům, vždy v přátelském a kreativním duchu.

Moderní minulost 2 – akce zaměřená na provázání tradic s moderním životním stylem nám
tentokráte představila malebnou obec Bystřici. Na pozvání MAS Jablunkovsko jsme zavítali do
atraktivního prostředí informačního centra MUZ-ic Bystřice, kde nás znovu v nádherném kroji přivítala
její manažerka Aneta Koňaříková. Starosta obce Roman Wróbel nám ji představil díky výstižné videoprojekci a poutavému doprovodnému slovu. Na svou úspěšnou loňskou přednášku navázal zemědělský
podnikatel a bývalý starosta Hrčavy Petr Staňo. Díky realizovanému projektu bylo pořízeno veškeré
vybavení sýrárny. S ohledem na obrovský zájem zákazníků nyní pořizuje další doplňky, jako jsou různé
formy, nástroje a podobně. V současné době také otevřel vedle sýrárny svůj obchůdek, kde nabízí
k prodeji nejen své sýry, ale také jiné regionální produkty. Svou šnečí farmu nám včetně ochutnávky
představil další zemědělský podnikatel Pavel Karch. Netradiční podnikání se úspěšně rozrůstá, o jeho
výrobky je oprávněný zájem. Oba podnikatelé se zúčastnili i lidového jarmarku, který na seminář
navazoval a kde se prezentovala se svým stánkem také CSV, PRV a MAS Jablunkovsko. Tradice
a zvyklosti, regionální výrobky, ukázky řemeslné výroby a folklórní vystoupení dětí a mládeže přilákaly
mnoho návštěvníků.
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