
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce „Budoucnost zemědělství“ 

Termín: 30. září 2016 
Místo konání: obec Větřkovice v Moravskoslezském kraji 

 

 

Dne 30. září 2016 Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci se 

Zemědělským a obchodním družstvem SLEZSKÁ DUBINA uspořádala exkurzi s názvem 

„Budoucnost zemědělství“. 

Cílem exkurze bylo přiblížit zemědělský podnik a atraktivitu zemědělství mladé generaci, 

konkrétně žákům devátých ročníků základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím 

povolání. 

Exkurzi zahájil předseda Zemědělského a obchodního družstva SLEZSKÁ DUBINA, 

Ing. František Hellebrand, který přivítal všechny přítomné, podal informace o podstatě 

zemědělské činnosti, o živočišné a rostlinné výrobě a o možnosti diverzifikace. Následně seznámil 

účastníky s navštíveným družstvem. Zúčastněné také přivítal pan Miroslav Černoch, starosta 

obce Větřkovice, jenž ve zkratce představil obec Větřkovice a pochlubil se letošním oceněním 

Oranžové stuhy, které obec získala za příkladnou spolupráci se zemědělským družstvem 

SLEZSKÁ DUBINA. Ing. Veronika Vavrečková prezentovala činnost Celostátní sítě pro venkov  

a informovala o dotačních možnostech pro mladé začínající zemědělce.  V průběhu teoretické 

části exkurze byl pro žáky připraven obtížný avšak naučný zemědělský kvíz, který sklidil velký 

úspěch. Účastníci si mohli prověřit také své sluchové vnímání, kdy měli možnost hádat 

zemědělské plodiny podle zvuku. 

Zlatým hřebem exkurze byla pro žáky samotná prohlídka areálu zemědělského družstva. 

K vidění byla nejen hospodářská zvířata a moderní zemědělská technika, ale i úspěšně 

zrealizované projekty z Programu rozvoje venkova např. termosklad brambor, krmný vůz, mycí 

linka na zemědělské stroje apod.  Účastníky exkurze zaujal rovněž poutavý výklad k zařízení 

bioplynové stanice, jež slouží k výrobě elektrické a tepelné energie z biomasy. Bioplynová 

stanice vyvolala u žáků mnoho otázek, které byly na místě zodpovězeny. 

         

Zemědělské družstvo si připravilo z vlastní iniciativy pro účastníky exkurze dárky, např. mák 

a řadu propagačních předmětů a materiálů se zemědělskou tématikou. Jak vyplynulo 

z evaluačních listů, účastníci byli s exkurzí spokojeni. 

Na závěr bych si dovolila poděkovat panu Ing. Hellebrandovi za výtečnou spolupráci při 

organizování exkurze. 

 

   Zpracovala: Veronika Vavrečková, koordinátor CSV NUTS 2 Moravskoslezsko 

   Dne: 11. 10. 2016 


