
Zápis z pracovního jednání 29.7.2014 

 
Místních akčních skupin (MAS) se Správou CHKO Bílé Karpaty i slovenských MAS partnerů v Bílých 
Karpatech. 
 
Přítomní : viz prezenční listina 
 
Program: 

 Představení aktivit MAS a jejich strategických záměrů 2014 – 20 

 Představení aktivit S CHKO a VIS Bílé Karpaty a jejich plánu péče. 

 Diskuse nad společnými tématy spolupráce: péče o krajinu - USES, boj proti erozi a suchu, 
zadržování vody v krajině, zvyšování biodiversity, ekovýchova, malozemědělci, šetrná 
turistika, BRO – využití… 

 
Zápis:  
Po představení aktivit a cílů partnerů byly diskutovány jednotlivé témata spolupráce ve vztahu k našim 
strategiím ISU vázané v akčních plánech na OP EU a  respektující PP CHKO: 
 

 péče o krajinu – posilovat aktivity obcí, škol, podnikatelů i spolků, blíže viz další body 

 SES (systém ekologické stability v územním plánu obcí)– společně motivovat obce a 
podpořit projekty obcí pro tvorbu KPU a JPU, interakční prvky SES tvořit ve vztahu k VKP, u 
vodotečí vymezit obecní plochy pro možnost revitalizaci toku    

 boj proti erozi a suchu – uspořádat vzdělávací aktivity na toto téma, pracovat na společné 
koncepci; podpořit obce, mikroregiony, aby si nechali zpracovat studii na toto téma a  
motivovat velkozemědělce aby dbali na toto nebezpečí a zmenšovali půdní bloky 

 zadržování vody v krajině - uspořádat vzdělávací aktivity na toto téma ve vztahu k tématu 
socha a eroze, pracovat na společné koncepci; podpořit obce, mikroregiony, aby si nechali 
zpracovat studii na toto téma a  motivovat velkozemědělce aby takto předcházeli možným 
lokálním záplavám, motivovat občany . k jednoduchým aktivitám zadržování vody na svém 
pozemku - ze střech, zpevněných ploch a využívat vodu pro užitkové učely. 

 zvyšování biodiversity – podpořit aktivity SCHKO v rámci vzdělávání starostů apod. (např. 
projekt LIFE – motýli v Bílých Karpatech),  

 ekovýchova – systém ekovýchova je v CHKO BK na dobré úrovni, více zapojit místní školy a 
NNO, aktivity koordinuje VIS BK (informační bod v rámci CHKO ČR),   

 malozemědělci – potřeba vytvořit společný plán spolupráce a podpory malozemědělství  
v CHKO BK - průzkum zájmu i možnosti realizace (kde možná pastva, kde kosení v CHKO), 
vytvořit příručku pro malozemědělce; 

 šetrná turistika –  VIS BK má koncepci turistiky – Interpretační plán v CHKO, v osvětě 
navázat na předchozí téma, možnosti školení a vzdělávání obyvatel aby se zapojili; dobré by 
bylo vytvořit koncepci tábořišť pro dětské tábory v CHKO a zapojit seniory do aktivit šetrného 
turismu, možný je i širší rozvoj hypostezek (dle příkladu ze slovenské MAS) 

 využití biologicky rozložitelný odpad (BRO) – možnost využití větví z lesa po těžbě, 
náletových křovin, travní hmoty z obecních ploch případně z chráněných ploch pro 
energetické využití v obcích, vytvořit společnou koncepci v této oblasti, další postup vhodné 
projednat s energetickou agenturou (M.Knotková), problematické jsou aktivity SUS v kácení 
alejí u silnic 

 
Závěrem bylo dohodnuto že S CHKO a MAS vytvoří pracovní tým cca 5 lidí z obou stran), který bude 
témata dále rozpracovávat. MAS připraví podle návrhů S CHKO společnou exkursi za příklady dobré 
praxe na podzim tohoto roku a S CHKO pozve zástupce MAS na jednání S CHKO s obcemi a na 
jednání k projektu LIFE se zemědělci v listopadu 2014. 
 

Termín dalšího setkání prac skupiny : 9.2014 (MAS  mají návrhy našich ISU k projednání)  
 

 zapsal :Vít Hrdoušek, MAS Strážnicko 
 

 ověřil: Pavel Rada, MAS Východní Slovácko¨ 
 

 ověřila: Jiřina Gaťáková, S CHKO BK 

 
 



 


