
                                  
                                                      

        

 
 

                                                                 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:    
 Evropa investuje do venkovských oblastí.   

Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji 
Ve spolupráci s MAS Hranicko, 

 
si Vás dovolují pozvat na jednodenní exkurzi 

 

„Realizované projekty z PRV na Hranicku“ 
 

v úterý 30. 9. 2014 

Program: 

7:00 Olomouc 
(U Hradiska 4, 779 00 
Olomouc-škola) 

Odjezd autobusu. 

7:30 Přerov 
(Osmek 47, 751 52 Přerov-
škola) 

Odjezd autobusu. 

8:10 – 8:40 Bělotín – Výstavní síň 
ThDr. Jaroslava 
Studeného 
(Bělotín 1, 753 64 Bělotín) 

Muzejní expozice komunisty vězněného a papežem 
Janem Pavlem II. oceněného kněze. 
(http://www.regionhranicko.cz/muzea/Pametni-
sin-ThDr-Jaroslava-Studeneho-Belotin) 

8:40 – 9:40 Bělotín – Zewl House 
(Bělotín 213, 753 64 
Bělotín) 

Volnočasové centrum pro mládež – posilovna, 
stolní fotbálek, hudební zkušebna, odpočinková 
zóna s projekcí. 
(http://www.regionhranicko.cz/podporene-
projekty/42) 

10:10 – 11:30 ZD Partutovice 
(Partutovice 105, 753 01 
Partutovice) 

Ukázka vyspělé rostlinné a živočišné výroby – 
mléko, sladovnický ječmen, brambory, obilí atd. 
(http://www.zdpartutovice.cz/) 

11:30 – 12:00 Oběd v ZD Partutovice Oběd v místní jídelně. 

12:40 – 13:30 Poruba – Farma 
Zdeňka 
(Poruba 46, 753 66 
Hustopeče nad Bečvou) 

Ukázka chovu dobytka pro vlastní produkci, 
zpracování a výroba mléčných výrobků. 
Ochutnávka. (http://www.farmazdenka.cz/) 

13:45 – 14:30 Hustopeče nad Bečvou 
– Lapidárium a 
řeznické muzeum ad. 
(Náměstí míru 21, 753 66 
Hustopeče nad Bečvou) 

Expozice soch a arkád s projekcí na zámku. Vývoj 
řemesla a tradice místní řeznické firmy. Chystané 
hudební muzeum a představení projektu Mobilní 
vybavení pro kulturní akce. 
(http://www.regionhranicko.cz/muzea/Lapidarium-
a-reznicke-muzeum-Hustopece-nad-Becvou) 
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15:10 Přerov 
(Osmek 47, 751 52 Přerov - 
škola) 

Ukončení exkurze 

15:40 Olomouc 
(U Hradiska 4, 779 00 
Olomouc - škola) 

Ukončení exkurze 

Pozn.: časy jednotlivých exkurzí se mohou podle vývoje situace drobně změnit, čas příjezdu by však neměl být 
překročen. 

 

Na všech zastávkách budou zajištěni místní průvodci a výklad k tématu či expozici. 

Trasa v mapě: 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zuiGeBKxzYYw.kg6lS7p9spnw 
 

 

Cílem této akce bude zvýšení informovanosti mladé generace o přínosech čerpání finančních 
prostředků z PRV, umožnit navázání kontaktů s úspěšnými žadateli z PRV a umožnit 
účastníkům akce nahlédnout do administrace a praktického fungování projektů. 

Akce je realizována s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov. 

Bližší informace podá: 
Bc. Tomáš Václavík 
MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 
Tel: +420 581 601 716, e-mail: tomas.vaclavik11@gmail.com  
 
 
Na akci srdečně zve  
 
                   Ing. Kateřina Mračková 
            ředitelka KAZV Olomoucký kraj 
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