Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Frýdlantsko - Beskydy
Vás zvou na seminář

Boj se suchem – zadržování vody
v krajině
dne 6. října 2020 od 8.30 do 14:30 hod.
Rekreační středisko Budoucnost
Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Program:
08.30 – 09.00


Prezence účastníků

09.00 – 10.30


Zahájení, úvodní slovo organizátorů MAS Frýdlantsko - Beskydy a Celostátní sítě pro
venkov (CSV); Ing. Zuzana Pavlisková, Ing. Vanda Myšáková



Základní informace o místní akční skupině MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.;
Ing. Zuzana Pavlisková, MAS Frýdlantsko-Beskydy



Neproduktivní investice v lesích na příkladech realizovaných projektů z Programu
rozvoje venkova 2014–2020 (PRV): 19/002/19210/780/008/001226 - Lesní stezka
Vyhlídka ve Frýdlantu nad Ostravicí;
Mgr. David Pavliska, místostarosta města Frýdlantu nad Ostravicí



Půda – voda – ochrana rostlin;
Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské

10.30 – 11.00


Coffee break

11.00 – 12.00


Neproduktivní investice v lesích a Zavádění preventivních protipovodňových opatření
v lesích na příkladech realizovaných projektů z PRV:
19/002/19210/780/008/001237 - Vybudování označníků cest a turistických odpočívadel
na Ondřejníku;

19/002/19210/780/008/001240 - Rekonstrukce kamenné opěrné zdi podél toku Černá
Ostravice;
Jarmila Žídková, Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy


Zadržování vody v krajině - souvislosti v naší krajině od poválečného období do dneška
a varianty dalšího vývoje do budoucnosti. Možnosti tvorby mozaikovité krajiny pro
zvýšení její stability s ohledem na intenzivní produkci a ekonomiku;
Ing. Martin Václavík, Státní zemědělský intervenční fond

12.00 – 12.45


Oběd

12.45 – 14.30


Malé vodní stavby – zadržení vody v krajině;
Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel



Diskuze



Předpokládané ukončení akce

Podmínkou účasti na semináři je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění covid-19 na území České republiky.

Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní osoba pro rezervaci a případné dotazy:
Ing. Radana Maloušková, tel.: 736 242 410, e-mail: malouskova@masfb.cz.
Registrace účastníků do 30. 9. 2020, kapacita omezena.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Zuzana Pavlisková
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

