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Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny Chytrý venkov a podnikání 

které se uskutečnilo 8. 9. 2020 od 15:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

1. Přivítání, představení jednotlivých členů pracovní skupiny 

Facilitátor Petr Piekar přivítal přítomné na jednání pracovní skupiny. 

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelem zápisu Petr 

Piekar. 

Petr Piekar představil činnost MAS a přípravné práce v tvorbě strategie rozvoje 

území pro období 2021+ a požádal přítomné o představení podnikatelské 

činnosti a dále vybídl k diskuzi o příležitostech a bariérách rozvoje podnikání 

v Pobeskydí. 

 

- Michal Madzia, Dominika Sáblová (Družstvo Raškovice) – zemědělci. 

Zemědělství je krajinotvorný prvek, chov krav patří do hor (Madzia), 

zkušenosti s krmivářstvím a stravou pro zvířata (Sáblová). 

- Václav Novák (zemědělský podnikatel) – chovatel ovcí, zkušenosti 

s nově otevřeným agropenzionem. 

- Jiří Polášek (podnikatel) - Řezbářství, krajinotvorba, spolupráce 

s mateřskými školami – předávat řemeslo dětem, zájem o regionální 

tématiku. 

- Přemysl Ondračka (Myslivecký spolek, Pálenice Žermanice) - 

myslivecké sdružení v Bruzovicích je aktivní ve výsadbě krajinných prvků 

(aleje, remízky), potřeba zachovávat spolkovou činnost na venkově a 

pomáhat udržení zemědělství na venkově.  

- Antonín Tulach (starosta obce Krásná) – účast v PS vnímá jako inspiraci 

pro nové poznatky v rozvoji obcí, potřeba a podpora podnikání cestovního 

ruchu, inspirace projektem „Po medvědích tlapkách“ – turistické stezky pro 

rodiny s dětmi 

- Jindřich Mackowski (podnikatel) – podniká v oblasti krmiv pro malá 

zvířata, zpracovává komodity od zemědělců, zastupitel obce Smilovice, 

provozovatel Sportcentra Smilovice (vazba na cestovní ruch, možnost 

propojit se stezkami), provozovatel obchodu ve Smilovicích, pěstitel 

vánočních stromků, vnímá zájem o ubytování (cestovní ruch) a zvažuje o 

vlastní aktivitu v oblasti ubytování (cestovní ruch). 

- David Kula (místostarosta Palkovic) - zájem o oblast podpory podnikání, 

lokální ekonomiky, působí na Ostravské univerzitě v projektu chytré 

technologie ve městech a na obcích. Zájem o problematiku chytrého 

venkova. 

- Karel Poncza (zemědělský podnikatel) – smíšená zemědělská výroba, 

zájem o podporu remízků, řešení svažitých pozemků, výsadba stromků. 

- Ondřej Novák (ASZ Těšínské Slezsko) - zájem o technologie a inovace 
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v zemědělství, jako zemědělec se věnuje i diverzifikaci svých činností – 

lesnictví, zpracování dřeva a výkopové práce. 

- Marian Jochymek (Třanovice služby o.p.s) - organizace spravující místní 

infrastrukturu, lesy, objekty, zájem o využívání objektu podnikatelského 

centra a rozvoj spolupráce mezi podnikateli.  

- Lukasz Niemiec, Radovan Klimsza (Albrechtický pivovar) - pivní osvěta 

a kultura, odpad – mláto problém s odbytem. Až 800 kg mláta týdně. 

Zájem o tématiku cirkulární ekonomiky, robotizace a digitalizace MSP.  

Příhodná doba pro cestovní ruch, potřeba stezek, propojení 

podnikatelských pointů a místních krás  

 

2. Trendy rozvoje Pobeskydí 

Piekar seznámil s trendy v oblastech demografie, hospodářství, nezaměstnanosti, 

využití půdy, více viz prezentace. Byly představeny nové priority EU ve vztahu 

k období 2021+, zejména ozeleňování ekonomiky a digitalizace a robotizace MSP. 

 

Diskuse k agrolesnictví:  

- problém s legislativou a využitím orné půdy (zkušenost hospodařícího na 

orné půdě vysoké kvality). 

- problém s majiteli pozemků, povolení a peníze na výsadbu, bude 

preferováno na svažitých pozemcích (názor zemědělce). 

- na bývalých mezích lze vysazovat dřeviny, agrolesnictví – orná půda musí 

být znovu použitelná pro sadbu – nároky na mechanizaci (zkušenost 

myslivců). 

 

3. Očekávané oblasti podpory 

 

Petr Piekar představil priority EU a koncept chytrého venkova. Více viz prezentace 

- Chytrý venkov 

https://www.youtube.com/watch?v=EAv1zBu1zmM&feature=emb_title 

- Společná zemědělská politika 2021-2027 

- Příprava operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost 

2021-2027 

- Operační program Životní prostředí 2021-2027 

 

Diskuse 

- Témata jsou různorodá. Mezi přítomnými jsou zástupci různých organizací 

(obce, spolky, zpracovatelský průmysl, maloobchod, zemědělství). Každý 

ze sektorů čelí jiným příležitostem a hrozbám.  

- Výhody a možnosti prodeje vlastních výrobků a služeb konečným 

spotřebitelům (např. domácí bourárny) 

- Chytrý venkov začíná u chytrých lidi. Místní lidé jsou základním motorem 

pro aplikaci chytrých řešení. Pokud není vůle na úrovni komunity, řešení 

nedávají smysl.  

- Důležité je vyrábět produkty s přidanou hodnotou (zemědělci, drobní 

podnikatelé) 
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- Vytvořit atraktivní nabídku místních produktů. 

- Zkušenost s maloobchodním prodejem – vítány jsou místní produkty, 

potřeba zdůraznit marketingově, pro některé malé výrobce je neefektivní 

zavážet výrobky do obchodu dvakrát týdně => problém s distribuci 

(ekonomika), kultura prodeje => možná řešení: komunity společně 

nakupují; kdo má zájem lze využít e-shop či jiné formy (příklady 

z koronavirové karantény) – problém je že běžný podnikatel nemá na tyto 

záležitosti čas. 

- Problém se závozem. 

- Cílová skupina místních podnikatelů (hospodských). Je potřeba místním 

odběratelům (např. hospodští) vysvětlovat pozitiva spolupráce 

s regionálními maloproducenty.  

- Podpořit zájem lidí o místní výrobky. 

- Místní produkty je vhodné snoubit s regionální tématikou (příběhy, 

pohádky) => prodává příběh. 

- Inspirace lokálními měnami.  

- Úloha MASky – ukazovat příklady dobré praxe z jiných regionu; setkávání 

místních podnikatelů. 

- Osvěta na obcích je slabá => spolupráce s podnikateli a se spolky chybí. 

- Vytvořit podhoubí pro přípravu exkurzi – tematicky zaměřené akce, např s 

Asociací českého tradičního trhu. 

- Exkurze jsou náročné a podnikatelé nemají čas, řešení může být 

v přivedení příkladů dobré praxe do území (inspirativní videa). 

- Aplikace – mapa pro turisty, propojení místních podnikatelů s mapy.cz 

(problém je placeno) = hledat prostor pro sdílení (diskuze o TripAdvisor) 

 

Témata a úkoly pro MAS: 

 

- Uchopit informace o místech v Pobeskydí – podnikatelé, místní kulturní a 

přírodní zajímavosti. 

- Předávání příkladů dobré praxe – exkurze nebo raději workshopy 

s reportážemi z exkurzí. 

- Lokální měna na Jablunkovsku – výsledky výzkumu (David Kula) 

- Uvažovat o problematice propojování – dovážka výrobků, odpadního 

materiálu pro další zpracování (cirkulární ekonomika) 

 

4. Diskuse a ukončení jednání 

 

Další jednání: 10. 11. od 15 hod. Zařadit na program informace k lokálním 

měnám (Jablunkovsko, Křižánky) 

 

Přílohy: Prezentace, prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

 

Ověřil: Petr Piekar 


