
 

   

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Vás zvou na seminář  
 

Inspirativní pestrá krajina – kde je vůle, 
tam je i cesta 

dne 30. března 2022 od 8.30 do 14.30 hod. 

Hotel YURA (bývalý hotel PROSPER) 
Čeladná 246, 739 12 Čeladná 

  

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 

 Podpora biodiverzity v podmínkách Těšínského Slezska;  
Ing. Marek Daňhel, zemědělský podnikatel, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu 
Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2020 

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 

 Příběh zemědělské farmy v krajině;  
Miroslav Herot, zemědělský podnikatel, majitel místní rodinné farmy  

  

12.00 – 12.45  

 Oběd 

12.45 – 14.30 

 Agrolesnictví – nový směr péče o krajinu;  
Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel, partner CSV a aktivní člen mnoha 
významných zemědělských sdružení, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu 
Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2021 

 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 21. 3. 2022, kapacita omezena.    

     
 
 

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 
 

 
     Ing. Zuzana Pavlisková                      Ing. Vanda Myšáková 

              MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.                    SZIF RO Opava           
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