Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v roce 2020 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí
Rok 2020 nám díky celosvětové pandemii koronaviru připravil mnohá úskalí a překvapení, která se
odrazila také v činnosti Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť). Schválený regionální roční prováděcí plán
aktivit CSV mohl být realizován velmi omezeně. I když byla příprava některých akcí zcela ukončena,
k samotné realizaci už bohužel nedošlo. I v tomto limitovaném režimu se nám podařilo zorganizovat
několik akcí. V hojném počtu jsme se zúčastnili semináře k podpoře účasti obcí našeho kraje v soutěži
„Vesnice roku“. Seminář měl název Vesnice roku 2020 – Cesta za barevnou stuhou a uskutečnil se
v obci Sudice. Velmi zajímavý seminář se nám podařilo nakonec zorganizovat v Mostech u Jablunkova
v rámci cyklu Moderní minulost III. Tentokráte jsme se zaměřili na podporu pestrosti naší krajiny
v souvislosti s nepříznivými změnami životního prostředí. Za účelem propagace Programu rozvoje
venkova (PRV) a CSV jsme zajistili opakovanou výrobu propagačních předmětů – stojánků na
poznámkové kartičky s letáčky o PRV a kontakty koordinátora, dále dotisk brožury „Chytrý venkov“, na
základě projeveného zájmu Místních akčních skupin našeho kraje. Kromě plánovaných akcí CSV se
koordinátoři CSV celoplošně zaměřili více na publikačně-propagační činnost, konkrétně na přípravu
rozhovorů s vybranými zajímavými subjekty venkovského prostoru a psaní článků na vybrané téma.
Rozhovory byly zaslány partnerům Sítě a některé z nich i dále sdíleny a publikovány. Věřím, že i tato
práce přinesla nejen partnerům Sítě zajímavé informace a rozšířila obzory o potenciálu a úspěších
některých spoluobčanů našeho kraje.

Vesnice roku 2020 – Cesta za barevnou stuhou - ve spolupráci s partnerem SPOV MsK (Spolek pro
obnovu venkova Moravskoslezského kraje) připravila Celostátní síť pro venkov seminář s názvem
„Vesnice roku 2020 – Cesta za barevnou stuhou“. Do plánu aktivit CSV byl zařazen na základě zvýšené
poptávky a zájmu především starostů kraje za účelem získání přehledných informací o soutěži jak ze
strany hodnotitelů komise, tak již zúčastněných a oceněných obcí. Finálním cílem uskutečnění akce
byla podpora motivace k účasti v soutěži Vesnice roku (VR). Obsah první části semináře byl zaměřen
především na představení jednotlivých ocenění – barevných stuh, kdy si mohli hosté z úst hodnotitelů
vyslechnout zajímavé informace potřebné k přípravě co nejlepší prezentace obce v soutěži. Zkušenosti
hodnotitelské komise byly předávány velmi poutavě a s nadšením všech, kteří se o ně přijeli podělit.
Hodnotitelská komise se sešla téměř v plném počtu - 10 osob. Druhá část semináře umožnila
zástupcům vítězů různých kategorií soutěže, hlavně starostům obcí, aby prezentovali své dojmy,
zkušenosti a doporučení. Bylo velmi zajímavé poslechnout si oproti hodnotitelům jejich pohled na
soutěž VR včetně úskalí, kterými jak v etapě přípravy, tak při samotné soutěži procházeli. Diskuze byla
opravdu živá a také zábavná. Celý seminář probíhal ve velmi příjemné atmosféře, rozloučili jsme se
s přáním sejít se na podobné téma i v příštím roce.
Moderní minulost III – ve stylovém prostředí kulturního domu Kasowy v Mostech u Jablunkova se
sešli účastníci již třetího semináře, který ve spolupráci s CSV připravila MAS Jablunkovsko. Tentokráte
byl program zaměřen na oblast rozvoje lesního hospodářství, příklady úspěšné praxe podpořené z PRV,
podporu agro-environmentálních klimatických opatření, informace o připravovaných opatřeních
„Společné zemědělské politiky“ (SZP), zaměřené hlavně na biodiverzitu krajiny. Hosté si vyslechli mimo
jiné zajímavou přednášku o neproduktivních investicích v lesích na příkladech projektů z PRV z úst
starosty obce Hrádek – pana Roberta Borski, nový obor „agrolesnictví“ a dosavadní zkušenosti
s implementací tohoto směru na svém hospodářství představil zemědělský podnikatel Jiří Michalisko.
Václav Zámečník z české ornitologické společnosti hovořil o agro-environmentálních opatřeních
a potřebě tato opatření více podporovat a rozšiřovat. Velmi inspirativní přednášku prezentoval Marek
Daňhel – zástupce Asociace soukromých zemědělců Těšínského Slezska. Obsahem byly praktické
zkušenosti hospodaření zaměřené na podporu biodiverzity krajiny – tvorba mokřadů, aleje myslivců
a včelařů apod. Závěrečná diskuze moderovaná Jiřím Michaliskem na téma „Krajina a účelnost aktivit
v ní“ celý program uzavřela. Občerstvení připravené z regionálních produktů a ochutnávka výrobků
sýrárny Igora Staňa z Hrčavského gruntu opět přesvědčily zúčastněné o dokonalé pohostinnosti
organizátorů. Děkuji MAS Jablunkovsku za spolupráci a těším se na další.

Propagace PRV a CSV – na základě dosavadní pozitivní zkušenosti s využitím propagačněinformačního předmětu – stojánků na poznámkové kartičky a rovněž zájmu kolegů koordinátorů CSV
z Olomouckého a Zlínského kraje jsme se rozhodli vyrobit je opakovaně. Využití předpokládáme
především na různých typech vzdělávacích či informačních aktivit se zemědělskou tematikou, tj.
workshopech, seminářích, konferencích, veletrzích, setkáních. Budou vhodnou formou propagovat
podstatu fungování CSV hlavně ve smyslu marketingového nástroje Programu rozvoje venkova.
Navazující aktivitou propagace PRV byl na základě zájmu a požadavků některých MAS našeho kraje
dotisk brožury „Chytrý venkov“. Brožury se podařilo ve spolupráci s centrálním pracovištěm CSV SZIF
a na Ministerstvu zemědělství úspěšně vyrobit a distribuovat v požadovaném termínu.

Zpracovala: Ing. Vanda Myšáková
Dne: 25. listopadu 2020

