Vážené chovatelky, vážení chovatelé,
chovatelství je v České
republice tradiční činnost obyvatel především
z venkova, které v posledních letech zaznamenalo značný vývoj
a z původně drobného
chovatelství pro zásobování rodiny se přeměnilo v rozsáhlou zájmovou
činnost, která představuje celou řadu odvětví.
Vztah člověka a zvířat se vyvíjel po tisíciletí
a v dnešní době se rozdělil do zhruba dvou rovin.
První, ekonomicky významnější, představuje chov
zvířat za účelem podnikání a produkce potravin. Druhou, spíše zájmovou rovinu představuje chov pestré
škály zvířat pro osobní potěšení a citové obohacení,
což napomáhá ke kulturní vyspělosti celé společnosti. Obě tyto roviny jsou důležité pro udržení širokého spektra plemen a předávání informací pro budoucí generace.
Jsem přesvědčen, že chovatelství má také příznivý
vliv na mládež, vede ji k pravidelné a zodpovědné činnosti a přináší ji hmatatelný výsledek jejich snažení.
Další velký význam chovatelství je v navazování dobrých mezilidských vztahů a zvyšování kvality života na
venkově.
Ministerstvo zemědělství v rámci svých daných možností finančně podporuje aktivity spojené s chovem
genetických zdrojů hospodářských zvířat a s vedením
plemenných knih, a také se významně podílí na činnostech spojených s Programem rozvoje venkova.
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Je mojí prioritou, abychom v této iniciativě a podpoře pokračovali i v budoucím programovacím období.
Nastavení Programu rozvoje venkova pro budoucí období se odvíjí od cíle a úkolu řešit reálné potřeby venkovských oblastí, s důrazem na povzbuzení konkurenceschopnosti, rozvíjení diverzifikace činností a s tím
související podporu udržení a tvorby pracovních míst,
ale i podpora zájmových činností, které mají pozitivní
dopad na zvýšení kvality života na venkově.
Bohužel, rozpočet na PRV pro budoucí období byl
navržen nižší, kromě toho bylo v únoru 2013 tehdejší vládou převedeno 300 mil. EUR do kohezní politiky.
Pracujeme tedy se zhruba dvoutřetinovou alokací v porovnání se současným obdobím. Proto se MZe musí
soustředit na co nejefektivnější směřování podpor.
Naštěstí není pro venkovský prostor ztraceno ani zmíněných 300 miliónů EUR, protože jsem ostatním ministrům z dotčených odvětví navrhl sepsání Memoranda
o spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, kde
bude jasně stanovena zodpovědnost jednotlivých resortů za investice do občanské vybavenosti, sociálních
služeb a sociálních podniků, vzdělávací infrastruktury a územních plánů ve venkovském prostoru a vodohospodářské infrastruktury. Jsem velmi rád, že podpis tohoto Memoranda bude uskutečněn v co nejbližší
době a venkov tak o své prostředky nepřijde.
Přeji vám tedy mnoho chovatelských úspěchů a slibuji, že vám ve vaší činnosti bude nápomocno nejen
ministerstvo zemědělství, ale i já jako ministr zemědělství, a těším se na společné setkání u příležitosti vaší
listopadové celostátní výstavy CHOVATEL 2013 v Lysé
nad Labem.
Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Z písemné práce mladého chovatele
Český strakatý pes
Pokora a chovatelský cit – Josef Obrtlík
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