Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
ve 2. polovině roku 2021 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí

Druhá část roku 2021 nám díky uvolnění opatření, vzhledem k probíhající epidemiologické situaci,
umožnila tzv. dohnat vše, co jsme v té první části museli oželet. Touha a chuť se opět osobně setkávat
způsobily, že jsme se pustili do přípravy téměř všech zbývajících akcí, které byly součástí plánu aktivit
Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť). Nahustit je termínově do kratšího časového úseku ovšem nebylo
úplně snadné. Nakonec se nám podařilo zrealizovat celkem 8 akcí, průřezově velmi pestrých. Zvláště
exkurze a semináře kombinované s exkurzemi a praktickými ukázkami byly velmi žádané a osvědčily
se. Zaujali jsme a potěšili zároveň spoustu účastníků. Jde o výsledek spolupráce s partnery Sítě,
kterých nám opět v našem kraji přibylo. A toho si velmi vážím. Věřím, že budeme v tomto duchu
pokračovat i v letošním roce a připravíme mnoho dalších zajímavých akcí.

koloMAS – i když se seminář uskutečnil v prázdninovém období, o účastníky neměl nouzi. Oslovilo je
téma „možnosti podpory cestovního ruchu se zaměřením na cyklo-dopravu a cykloturistiku v rámci PRV
2014-2020 (Programu rozvoje venkova), zejména s vazbou na článek 20, na základě iniciativy LEADER
– komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)“. Kromě teoretických přednášek měli zájemci
příležitost seznámit se fyzicky s elektro-koly a způsobem jejich nabíjení v praxi, informace byly
podávány hlavně ohledně zřizování související doprovodné infrastruktury na cyklostezkách
a cyklotrasách. V rámci akce byly představeny již zrealizované projekty za podpory čerpání z PRV
2014-2020 v obcích Hukvaldy, Horní Tošanovice a Nošovice. Spolupracující MAS Pobeskydí (místní
akční skupina), partner a organizátor akce, odvedl znovu výbornou práci.

Dožínková slavnost na Zámku Raduň - kromě výsledků místní zemědělské produkce a řemesel
nabízených a prezentovaných ve stáncích rozprostřených po celém zámeckém parku, byl pro účastníky
připraven pestrý doprovodný program. Návštěvníky potěšila výstava historické zemědělské techniky
instalovaná na panelech ve volném prostranství před budovou zámku, malá výstava drobného
domácího zvířectva, ukázky stříhání oveček a workshop zpracování vlny, ukázka mletí mouky
a povídání se skutečným mlynářem, projížďky na ponících, soutěže a kvízy z oblasti zemědělství nejen
pro děti, vystoupení folklórního souboru včetně ukázky z dožínkových slavností – slavnostního
dožínkového průvodu. Stánek CSV jsme sdíleli společně se zástupci Národního zemědělského muzea
v Ostravě, partnerem Sítě. Návštěvníci si mohli prohlédnout a vybrat dle svého zájmu tiskové
propagační a informační materiály o PRV 2014-2020, karty s projekty podpořené z PRV, nejrůznější
propagační předměty se zemědělskou tematikou.

Propagace PRV a CSV – dobrá myšlenka, nápaditá forma zpracování, zajímavé grafické ztvárnění
a nový propagační předmět byl na světě. Jde o dřevěný sázecí kolík vyrobený ze zbytkového materiálu,
s potiskem: „Zasaďte semínko, vyroste strom“. Jeho součástí je připevněný uzavíratelný igelitový sáček
se semínky vybraných jehličnatých a listnatých stromů spolu s edukačním leporelem. Cílem je iniciovat
veřejnost k uvědomění si tristní situace po kalamitách
způsobených kůrovcem a zároveň k nutnosti obnovy lesních
porostů. Texty a grafika letáku poukazují na nezbytnost
vysazování stromů také díky představení příkladu projektu
podpořeného z PRV 2014-2020 a realizovaného v rámci opatření
„Investice
do
rozvoje
lesních
oblastí
a
zlepšování
životaschopnosti lesů“.

Moderní minulost IV – místní rozvojová
strategie
a
příklady
úspěšné
praxe
v Ústeckém kraji – začátkem září jsme
konečně vyrazili na dlouho očekávanou exkurzi.
Připravili ji zástupci MAS Jablunkovsko. Na
pozvání MAS Český sever nám program exkurze
nabídl návštěvu Ústeckého kraje, především
v oblasti její působnosti. Byl zaměřen na CLLD,
inspiraci, podněty, které mohou přispět k širším
možnostem
čerpání
finančních
podpor
především z PRV, ale i dalších zdrojů. Ukázka
jiných postupů a typů aktivit připoutala
pozornost většiny účastníků. Trasa vedla
krásným územím Lužických hor a Českého
Švýcarska. Navštívili jsme obec Svor, Jiřetín pod
Jedlovou, Pivovar Kocour Varnsdorf, kde jsme
byli ubytováni a kde také proběhl workshop
a společenský večer se zástupci hostitelské
MAS, dále obec Růžovou, Mezní Louku, Srbskou
Kamenici a obec Lipovou. Všude jsme měli
možnost seznámit se s historií i současností
života občanů, většinou díky poutavému
výkladu jejich starostů. Byly nám prezentovány
projekty, kterými se chtěli především pochlubit
a ukázat, že i v tomto kraji se lidem daří
realizovat své sny. Exkurze byla velmi příjemná
a přínosná, hlavně díky zajímavému a pestrému
programu,
organizátorovi
akce
MAS
Jablunkovsko a také samotným účastníkům.
Učíme se navzájem V: „Splněné sny“ – úspěšný seminář na výměnu zkušeností mezi aktéry
působícími v oblasti CLLD byl zorganizován na základě potřeby daného mikroregionu – oblasti
působnosti MAS Hrubý Jeseník. Kladl důraz na lesnickou problematiku a údržbu krajiny, zvláště po
kůrovcové kalamitě, zároveň umožnil představení zajímavých projektů zrealizovaných díky podporám
z evropských i národních zdrojů. Za jedním z žadatelů, kdy se jeho životní sen stal skutečností, jsme se
zajeli podívat. Součástí semináře se tak stala i malá exkurze na Farmu u Stromovouse ve Staré Vodě.
Stanislav Zámečník nás provedl farmou a vyzval k procházce v rámci „Naučné stezky zdraví a přírody
v Jeseníkách“, odkud jsme došli až na jeho pastviny. Seznámili jsme se blíže s jejich chovem krav –
anglickým plemenem mléčné krávy Jersey a koz hnědých krátkosrstých, plemenem ryze českým. Pan
Zámečník nám odvyprávěl příběh rodinné farmy, který poté zakončil pozváním na ochutnávku
mléčných výrobků – kozích i kravských sýrů, tvarohu, jogurtů, kremáků apod. Díky poctivému přístupu
získala farma opakovaně ocenění „Regionální potravina roku“.

Z pole rovnou do kuchyně IV - velký zájem o účast na této cyklické akci vedl k pokračování,
tentokráte formou exkurze do míst lokálních pěstitelů, s cílem posílit konkurence-schopnost
prvovýrobců na trhu, a následným seminářem v novém sídle spolupracujícího Food Atelieru v Petřkovicích u Ostravy. Pod taktovkou Petra Piekara, manažera MAS Pobeskydí, probíhalo vše jako na
drátkách. Navštívili jsme 2 místa, kde hospodaří a podnikají zemědělci z mikroregionu Pobeskydí
a jejichž podnikání zcela podporuje rozvoj krátkých dodavatelských řetězců. Navíc si podnikatelé
vzájemně v regionu pomáhají. Prvním místem byla Farma Halata v Metylovicích, druhým pak Farma
Kublák a prodejna REGIO POTRAVINY ve Fryčovicích. Závěr patřil přednášce a praktické ukázce
zpracování zemědělských produktů v podání mistra kuchařského umění Davida Valíčka. Nejzajímavější
byla jeho práce s dodanými surovinami, kdy vyzdvihl jejich čerstvost a kvalitu a mohl diskutovat přímo
s dodavateli surovin, kteří byli mezi účastníky. Vhodně zvolená cílová skupina účastníků (zemědělští
producenti, zpracovatelé, prodejci a spotřebitelé) znovu zaručila vysokou efektivnost akce.

Obnovitelné zdroje a úspory energie v zemědělství a lesnictví – exkurze byla připravena ve
spolupráci s MAS Opavsko. Její téma přilákalo mnoho účastníků vzhledem k vysoké aktuálnosti tématu
a potřebě získat co nejvíce odborných informací. Navštívili jsme celkem 5 vybraných lokalit. Postupně
jsme se inspirovali zajímavými projekty na úsporu a obnovitelné zdroje energie v ZD Hraničář
Loděnice, v areálu zemědělského družstva CETA Kobeřice, v obci Mikolajice, Městě Budišov nad
Budišovkou a ve společnosti BENEKOV v Horní Benešově. Prioritou bylo ukázat, diskutovat a povzbudit
možnosti spolupráce mezi zemědělskými podniky, výrobci biopaliv, provozovateli bioplynových stanic
a jiných zdrojů obnovitelných energií, dalšími podnikateli, samosprávami i obyvateli venkovského
prostoru. V rámci exkurze byl maximálně využit i čas při přejezdech autobusem mezi jednotlivými
lokalitami. Perfektně připravení průvodci a přizvaní lektoři se střídali a s mikrofonem prováděli
účastníky zvolenými tématy po celou dobu akce.
CLLD 2020+ - i když prezenčně v omezeném počtu, vzhledem ke kulminující epidemiologické situaci
v našem kraji, uskutečnila se koncem listopadu minulého roku další akce z cyklu „Učíme se navzájem“.
Jejím obsahem byla zejména výměna zkušeností a aktuální problémy v oblasti komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD). Především zástupci místních akčních skupin Moravskoslezského kraje a jejich
hosté debatovali po celý den na semináři, který se uskutečnil v Malenovicích, v salonku Rajské boudy,
v malebném místě pod Lysou horou. Část účastníků byla bohužel nucena zvolit formu distanční. Přesto
se nám nakonec podařilo probrat všechny 4 tematické bloky. Zvláště díky pozvaným hostům z oddělení
rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj a centrálního a opavského pracoviště SZIF mohli
zúčastnění klást konkrétní dotazy a diskutovat potřebná témata. Především týkající se CLLD
a administrace projektů podporovaných díky opatření LEADER. Zajímavá přednáška zazněla na téma
podpora
podnikání
na
venkově
v Operačním
programu
Technologie
a
Aplikace
pro
konkurenceschopnost (tzv. OPTAK) pro období 2021-2027. Následně proběhla diskuse se zástupci SZIF
CP Praha o hledání hranice mezi projekty podporovanými v PRV a projekty OPTAK. Celý seminář
proběhl v příjemné atmosféře a spokojenosti všech zúčastněných.
Zpracovala: Ing. Vanda Myšáková
Dne: 28. ledna 2022

