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10. Národní konference Venkov 2018 aneb žijeme venkov
Ve dnech 19. – 21. září se uskutečnila tradiční akce Národní konference Venkov 2018,
letos již 10. ročník, kterou hostilo kulturní centrum moravského Slovácka město Strážnice. I
v letošním roce umožnilo toto setkání diskuse mezi hlavními aktéry rozvoje našeho venkova.
Hlavním organizátorem jubilejního ročníku konference byl Spolek pro obnovu venkova za
finanční podpory Celostátní sítě pro venkov, vlastní organizaci akce pak zaštítila MAS
Strážnicko a TA Slovácko. Motto letošní akce znělo: „Žijeme venkov“, které se naplnilo díky
připravenému programu.
MAS Regionu Poodří. se aktivně zúčastnila zajímavých přednášek, exkurzí a workshopů,
které konference nabízela. V plenárním
zasedání začal Mons. Jan Graubner dopolední
program přednáškou na téma Rodina a obecní
pospolitost. Následovala témata Obnova
center malých měst v Dolním Rakousku – Dr.
Erwin Pröll (hejtman Dolního Rakouska
v letech 1992 – 2017), Aktuální problémy
rozvoje venkova a společné zemědělské
politiky – Ing Pavel Sekáč, Ph.D. (náměstek
ministra zemědělství), Strategické řízení
venkova a jeho nástroje – Ing. David Koppitz
(náměstek ministryně pro místní rozvoj).
Pokračovaly
přednášky
na
aktuální
environmentální témata Voda a stromy v krajině, 20 let zkušeností s Programem obnovy
dědiny na Slovensku – voda a zeleň na venkově, Projekt „Klimagrün/Klimatická zeleň“
(INTERREG – A ATCZ 142) nebo Milion stromů pro krajinu.
Odpoledne se neslo v duchu exkurzí po realizovaných projektech v okolí. Organizátoři
nabídli celkem 4 trasy: Strážnicko, Hodonínsko, Horňácko – Ostrožsko a Kyjovské Slovácko.
Zástupci naší MAS se zúčastnila trasy po Hodonínsku, kde navštívili v obci Čejkovice firmu
Sonnentor s.r.o., která realizovala projekt s názvem Technologie zpracování a balení léčivých
rostlin a koření včetně nezbytných stavebních úprav. Společnost podporuje sociální podnikání
a zaměřuje se na zpracování léčivých rostlin a bylin v nejvyšší bio kvalitě. Dále byl k vidění
v Čejkovicích projekt Technologie zpracování hroznů a výroby vína, jejichž realizátorem byla
společnost Víno Sýkora s.r.o. Po přesunu do obce Lužice mohli účastnicí exkurze zhlédnout
venkovské muzeum spolku Starý kvartýr, který zrealizoval projekt s názvem Památka
lidového stavitelství, expozice bydlení z přelomu 19. a 20. století, s rozsáhlou sbírkou
zemědělských nástrojů a předmětů. Poslední zastavení proběhlo v obci Mikuklčice, kde jsme
navštívili ZP Mikulčice a.s., kde byly uskutečněny projekty na rekonstrukcí skleníků a
folióvníků a zpracování rajčat. Společnost se zabývá pěstování ovoce a zeleniny, jejich
prodejem a také v menší produkci jejich zpracováním do polotovaru nebo finálního produktu.
V pozdních odpoledních hodinách probíhal ve Strážnici jarmark regionálních výrobců,
kteří nabízeli různorodé výrobky, ale také tradiční jídla a nápoje. V podvečer byl zasazen
pamětní strom za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, který taktéž
pronesl pár slov ke slavnostnímu přípitku.
Druhý den konference probíhaly další workshopy na témata: Voda a stromy v krajině,
Obnova center malých měst, Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika a

Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavení obcí. Na každém
workshopu bylo představeno několik zrealizovaných projektů a byl dán prostor pro diskuzi
tak, aby všichni účastnící měli možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice. Závěrem
každého workshopu byla formulace bodů s největšími problémy. Následovně v plenárním
zasedání bylo hlasováno a byly od každého tématu vybrány tři vítězné body s nejzávažnějšími
problémy či potřebami, které by pomohly v otázce řešení rozvoje venkovského prostoru.
Výsledky ankety aneb vytýčení 12 problémů českého venkova
Workshop č. 1 - Voda a stromy v krajině:
1. Změnit systém zemědělských dotací – více podporovat zemědělce „z místa“
a přispívajících k tradici.
2. Zvýšit dotace na zelenou strukturu krajiny i jiným příjemcům, než jen zemědělcům.
3. Zapojení dětí i dospělých do výchovy k udržitelnému rozvoji.
Workshop č. 2 - Obnova center malých měst:
1. V dohodě o partnerství 2020+ razantně zvýšit objem financí pro CLLD včetně měst do
25 tisíc obyvatel (území MAS zaujímá 89 % území ČR s 56 % jejího obyvatelstva).
2. Podpora života, podnikání a bydlení v centrech malých měst.
3. Podpora financování objektů, které přispívají k místní identitě.
Workshop č. 3 - Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika:
1. Provázanost rostlinné a živočišné produkce pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody
v půdě.
2. Využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti ČR v živočišných
a speciálních rostlinných produktech.
3. Legislativní a dotační podpora pro zbudování technologii pro zadržování dešťové
a povrchové vody v zemědělských areálech.
Workshop č. 4 - Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) při řešení
vybaveností obcí:
1. Reflexe potřeb území definována strategiemi MAS.
2. Procesní a administrativní zjednodušení (administrace) implementace programů,
možnost tvorby vlastních preferenčních kritérií MAS.
3. Větší podíl alokací pro CLLD (např. 25 % všechny fondy EU, 30 % ostatní – krajské.
Před závěrem konference ještě přednesl Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán
PRV, pohled do budoucnosti politiky rozvoje venkova a změny, které se v PRV jako takovém
odehrají. K závěrečnému shrnutí konference, poděkování a rozloučení se ujala slova opět
předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Ing. Veronika Vrecionová, jakožto zástupce
hlavního organizátora akce. Akce, jako byla 10. Národní konference Venkov, je vždy
přínosná, nejen díky novým poznatků, ale také
vzájemné spolupráci a výměně zkušeností, která
zde probíhá mezi aktéry působící v oblasti rozvoje
venkova. Nezapomeňme, že „ŽIJEME VENKOV“
každý den.
Bc. Sandra Genčiová
pracovník animace SCLLD a OPŽP

