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Výroční zpráva o činnosti o.p.s. Venkovský prostor za rok 2001 
 

 

Činnost v rámci spolupráce s nadací Konrada Adenauera  Praha: 

Na začátku roku 2001, dne 28. 3. jsme připravili konferenci pro zemědělskou veřejnost a 

spolupracovníky zemědělské správy severočeského regionu – na téma: „Rozšíření EU, šance 

nebo riziko pro zemědělství“ aneb setkání rolníků z české a německé části ERN Nisa 

Tuto konference zařazujeme do plánu činnosti na základě velkého zájmu zemědělců každý 

rok a i v tomto roce nám potvrdilo úspěšnost 80 účastníků z řad zemědělců. Vzhledem 

k poměrně dramatickému vývoji situace v zemědělství – rozšíření BSE – vliv na produkci a 

odbyt hovězího masa, bylo nutno přizpůsobit témata konference současnému aktuálnímu 

běhu. Přesto jsme dosáhli hlavního cíle a setkání přispělo k odbourávání bariér a k přípravě 

společného soužití v rámci  Euroregionu Nisa-Neisse. 

 

Ve dnech 2. – 3. 11. jsme uspořádali mezinárodní setkání politiků z řad české čtyřkoalice 

(respektive severočeské KDU-ČSL pod vedením místopředsedkyně KDU-ČSL MUDr. 

Zuzany Roithové) a pracovní skupiny frakce CDU saského zemského sněmu pod vedením 

předsedy frakce Dr. Fritze Hähleho MdL. Toto setkání se konalo v Centru duchovní obnovy 

v Hejnicích.Hlavním bodem jednání bylo projednávání problémů a změn, souvisejících se 

vstupem ČR do EU. 

 

Činnost v rámci spolupráce s Agrární komorou Jablonec n./N. – Liberec: 

Protože těžiště naší činnosti představuje „ Venkovský prostor“, zaujímá zemědělská tématika 

také důležité místo v naší činnosti. Proto jsme se i nadále věnovali problematice zemědělství. 

To byla např.: odborná exkurse severočeských zemědělců, ve spolupráci s agrární komorou 

Jablonec n./N. – Liberec do mlékárny Alois Muller GmbH v Leppersdorfu dne 5. 12. 2001 



nebo odborný seminář pro české pěstitele drůbeže dne 22. 10. 2001 na téma:“ Vývojové 

tendence chovu drůbeže – způsoby odchovu, krmení, šlechtění atd.“ 

 

Činnost v rámci spolupráci s odbornými školami ve frýdlantském výběžku: 

Problematika vzdělávání a práce s mladými lidmi se týkala také našich dalších projektů. Byla 

to odborná praktika v saských školících centrech v Zugu, Kollitschi a Morgenrothe – 

Rautenkranz, kde by studenti odborných škol z regionu mohli vždy strávit jeden týden 

programu dalšího vzdělávání. Tato praktika mají sloužit především k rozšíření jejich znalostí, 

zacházení s novou technikou a technologiemi a tím vytvořit lepší startovací pozici pro jejich 

život, povolání – také pro pracovní nasazení na pracovním trhu Evropské Unie.  

 

Ve spolupráci se strojním družstvem „Venkovský prostor“ v Nové Vsi : 

Začátkem roku 7. 2. 2001 se konal tradiční „Den rolníků“ v Nové Vsi u Chrastavy, sídle 

Strojního družstva Venkovský prostor. Toto pravidelné setkání – tentokrát na téma „Využití 

bioplynu v zemědělství jako alternativa k běžným zdrojům energie „ – nalezlo velký zájem 

účastníků. Toto setkání nepředstavuje jen odborný obsah, nýbrž je také příležitostí ke 

schůzkám a výměně zkušeností zemědělců.  

 

Ostatní zaměření venkovského prostoru: 

- podpora přeshraniční spolupráce obzvlášť v zemědělství s ohledem na rozvíjení 

zemědělských podniků, které hospodaří v souladu se zásadami ochrany životního 

prostředí, včetně zpracování a realizace jejich produktů 

- projekty a záměry v přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, 

sociálních věcí a výměny mládeže 

- záměry v oblasti životního prostředí a ochrany prostředí, rozvoje venkova, jakož i 

péče o krajinu 


