Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Opavsko Vás zvou na konferenci

Učíme se navzájem 4:
„Změnili jsme klima, teď změňme sebe,
ještě je čas sázet stromy“
13. - 14. června 2019
Mlýn u Vodníka Slámy, Háj ve Slezsku – Lhota, K Mlýnu 1, 747 92
Program konference:
13. června 2019 – 1. konferenční den
8:00 - 8:45
8:45 - 9:00

Registrace účastníků
Zahájení konference, úvodní slovo k programu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9:00 - 10:15
1. BLOK PŮDA
Ing. Ján Šlínský (soukromý pěstitel zeleniny)
 Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroKruh.
Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)
 Agro v Toskánsku - aktuální přístupy k ochraně půdy.
 Vnímání eroze českou společností – sociologický průzkum.
pan Sławomir Gacka (podnikatel v zemědělské oblasti, Polsko)
 Použití probiotik - nové možnosti v podpoře zdraví půdy.
Ing. Alena Malíková (Nadace pro půdu, Bioinstitut)
 Je vlastník půdy bezbranný? Město Příbor – nový princip nájmů pozemků vedoucí
ke zkvalitňování půdy.
10:15 - 10:30 Moderovaná diskuse s přednášejícími bloku PŮDA
10:30 - 11:00 Přestávka s „dobrokávou“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11:00 - 12:15
2. BLOK VODA
Mgr. Juraj Grňo (spolek Silezika Jesenicko)
 Tůň jako metoda zadržování vody v krajině - aktuální řešení sucha.
Ing. Václav Jílek (AB Plast, s.r.o.)
 Sucho a obec - možnosti nakládání s odpadními vodami na obecní úrovni.
RNDr. Jan Hollan, PhD. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)
 Klimatický rozvrat, kde se vzal a co už přinesl – jaké počasí nás čeká a co z toho
bude vyplývat pro naše chování v krajině.

12:15 - 12:30 Moderovaná diskuse s přednášejícími bloku VODA
12:30 - 13:30 Oběd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 - 15:00
3. BLOK KRAJINA
Ing. Kamil Lisal (spolumajitel firmy Semix, spol. s r.o.)
 Firemní kultura a krajina – příklad dobré praxe v tvorbě krajinné stability
Ing. Jiří Michalisko (soukromý zemědělec)
 Agrolesnictví - Inovace nebo návrat k opuštěnému?
Ing. Lubomír Smrček (konzultant a poradce v oblasti nakládání s půdou)
 Hospodářská krajina - jak lze úspěšně hospodařit a minimalizovat erozní procesy
Marcela Nováková (PR projektu Krásné sady Mlýnica, Slovensko)
 Krásné sady Mlýnica – bydlení budoucnosti? Příklad ekologické sídelní struktury
jako udržitelného způsobu života na venkově v regionu Tater
15:00 - 15:30 Moderovaná diskuse s přednášejícími bloku KRAJINA
15:30 - 16:00 Přestávka s „dobrokávou“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16:00 - 17:30
4. BLOK KULATÉ STOLY NA TÉMA:
„Člověk v krajině“ s krajinným architektem Ing. Lubomírem Rychtárem
nebo
„Krajina v člověku“ s bylinkovou průvodkyní Hankou Rádkovou
18:00 – 22:00 Večeře a volný program
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. června 2019 – 2. exkurzní den
9:00 - 9:20
9:20 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

Přesun autobusem Lhota – Dobroslavice
Dobrovolník v krajině (ukázka dobrovolnických projektů)
Přesun autobusem Dobroslavice – Kozmice spojený s malým občerstvením
Firma v krajině (ukázka firemních projektů)
Přesun Dobroslavice – Vřesina
Obec v krajině (ukázka obecního projektu)
Přesun autobusem Vřesina - Lhota

13:00 - 14:00

Oběd a ukončení konference

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z finančních prostředků CSV bude hrazeno občerstvení, pronájem prostor, zajištění
fotodokumentace a videoprojekce, organizace akce, doprava autobusem v exkurzní části.
Ubytování si zajišťují a hradí účastníci sami.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků na uvedeném webovém odkazu:
https://www.conbri.com/event/konference-voda-puda-krajina

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Mgr. Renáta Veselská
veselska@masopavsko.cz
+420 725 658 004
Registrace účastníků do 7. 6. 2019, kapacita omezena.
„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Mgr. Renáta Veselská
MAS Opavsko

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

