Národní konference venkov 2015, Velehrad
Letošní Národní konference venkov se ve dnech 12. a 13. listopadu uskuteční ve Velehradě,
ve Zlínském kraji. „Konference je každoročně pořádána na podporu udržitelného a
soběstačného venkova. Setkávají se zde zástupci veřejného a neziskového sektoru,
podnikatelé i zájemci ze široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laicky
zabývají rozvojem venkova,“ popisuje zacílení konference Eduard Kavala, předseda Spolku
pro obnovu venkova České republiky, který je hlavním pořadatelem.
Hlavním tématem letošní konference je půda. „Současná klimatická a environmentální situace
nás vedla k zacílení letošního setkání právě na půdu, která je jednou základní podmínek pro
život nejen na venkově,“ vysvětluje Miroslav Kovářík, ředitel letošní konference, který je
starostou obce Modrá, dlouhodobě se zaměřující na udržitelnost života ve venkovské krajině.
„Téma půdy bude na konferenci rozpracováváno ze čtyř pohledů – půda jako dar života,
obživy, žití a poznání,“ doplňuje Kovářík.
Program konference začne ve čtvrtek dopoledne plenárním setkáním za účasti představitelů
ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva pro životní prostředí a
Zlínského kraje. Po společném jednání rozpracovávající jednotlivá témata následují odpolední
odborné exkurze do vybraných lokalit Zlínského kraje. „Účastníci konference budou mít
možnost přímé zkušenosti s aktivitami obcí, neziskového sektoru i podnikatelů vztahujících se
k udržitelnému rozvoji zemědělství, ochrany přírody či regionální kultury,“ zdůrazňuje jednu
z praktických stránek konference Kavala.
Páteční dopoledne je ve Velehradě vyhrazeno odborným seminářům věnovaným zmíněným
čtyřem tématům o půdě. „Bude se diskutovat například péče o vodu v krajině, současný vývoj
zemědělství ve vztahu k charakteru jednotlivých regionů, obnova hmotného i nehmotného
kulturního dědictví v návaznosti na krajinu nebo také kvalita a dostupnost služeb cestovního
ruchu na venkově,“ popisuje náplň seminářů Kovářík. Odbornost jednotlivých seminářů je
garantována jak vědeckými pracovníky, tak zkušenými odborníky státní a veřejné správy i
zástupci úspěšných podnikatelských subjektů, kteří jednotlivé semináře povedou.
Dvoudenní konference bude v páteční poledne zakončena ve velehradské bazilice
shromážděním všech účastníků a formulací společných závěrů k tématu půdy.
Národní konference venkov 2015 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, kteří na konferenci přislíbili účast, stejně jako
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Hlavními partnery jsou
Celostátní síť pro venkov a Národní sít Místních akčních skupin ČR.
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