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Konference Venkov 2012 
 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory se i v letošním roce účastnila Konference Venkov 2012 
s mottem „Venkov na hranici“. Třídenní konference se tentokrát konala v malebném jihočeském 
prostředí obce Nové hrady, kde se jednotlivé části programu odehrávaly buď v prostorách 
empírového zámku z počátku devatenáctého století, nebo v kulturním domě Máj. 
 
První den programu promluvili zástupci Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova, Národní sítě 
MAS ČR, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva pro místní rozvoj. Hned poté následovalo pět 
paralelních workshopů na téma Příroda a krajina ve venkovském prostoru, Komunitní život na 
venkově, Kulturní dědictví venkova, Lidské zdroje na venkově nebo Podnikání na venkově. Večerním 
programem v pondělí byl kulturní program přímo v zámku, kde byly připraveny reprezentativní 
prostory pro setkání všech účastníků konference. 
 
Druhý den od rána následovalo pět exkurzí k workshopům. Jako MAS KJH jsme se účastnili 
workshopu a exkurze Komunitní život na venkově. V rámci exkurze jsme navštívili obec Sv. Ján nad 
Malší a komunitní aktivity – mateřské centrum, galerii a výstavu místní speciality – vltavínů. Odtud 
následovala cesta do Borovan, kde byla k vidění chráněná dílna, další mateřské centrum (vůbec jedno 
z nejaktivnějších v regionu) a obnovená prelatura kláštera – budova stávající Zámku. Odpoledne se 
všichni vrátili zpět do Nových hradů a zástupci MAS se účastnili Mimořádné Valné hromady. Večer 
hrála v nově obnoveném kulturním domě „Statky“ hudba k poslechu i tanci a došlo i na ochutnávku 
místních specialit. 
 
Na poslední den bylo připraveno shrnutí výstupů z jednotlivých tematických skupin a další přednášky. 
Ty nejdůležitější se týkaly postupu při tvorbě Integrovaných strategií rozvoje území nebo hodnocení 
MAS – Místní agendy 21. 
 
Jihočeské Nové hrady nabídly Konferenci Venkov 2012 důstojné prostředí pro konání a poskytly 
možnost znovu se setkat s aktéry dění na venkově a ve venkovském prostoru z celé republiky, 
vyměnit si zkušenosti a vzájemně se ve své činnosti podpořit. 
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