
   

 

 

P o z v á n k a 

 
Celostátní síť pro venkov si Vás v rámci plánovaných aktivit dovoluje pozvat 

na exkurzi spojenou se setkáním s partnery zahraniční Sítě 

 

„Potenciál rozvoje hospodářství a zaměstnanosti na venkově  

- příklady dobré praxe ze slovenské soutěže Dedina roka“  

 

 

Odborná exkurze se uskuteční ve dnech  16. – 18. září 2015 
 

Odjezd:  Třanovice  16.9.2015     6:00 hod. 

Příjezd:  Třanovice  18.9.2015     22:00 hod. 

 
Odbornou exkurzi organizuje ŠOV Třanovice, o. p. s. a je určena členům Celostátní sítě pro 

venkov, zemědělským a dalším venkovským podnikatelům, členům SPOV 

Moravskoslezského kraje, starostům, členům MAS a aktérům regionálního rozvoje 

z moravskoslezského venkova. Program pomohl připravit Spolok pre obnovu dediny 

(SPOD) Slovenské republiky. Cílem je navštívit obce na Slovensku za účelem poznání 

příkladů dobré praxe a výměny zkušeností v obnově místního hospodářství, s důrazem na 

zemědělské aktivity, péče o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

V navštívených obcích se program zaměřil na výměnu zkušeností a příklady naplňující 

ocenění „Oranžová stuha“ v soutěži Vesnice roku. 

 

 

Program odborné exkurze: 

 

1. den – 16. září (středa): odjezd z Třanovic v cca 6 hod přes Ostravu a Opavu, odtud 

směr Lidečko (trasa nabírání účastníků bude určena podle přihlášených zájemců). V 10 hodin 

je plánováno setkání účastníků cesty a průvodců ze SR v obci Pruské. 

 

OBEC PRUSKÉ Iĺava (okres) 

9:30 – 11:30 Přivítání hostů z ČR na Slovensku: František Ďurčenka a Mgr. Marika 

Čuchtová za SPOD. 

   Prohlídka místa  

 Faktory dynamického rozvoje obce s vizí moderní obce 21. století 

 Návštěva střední zemědělské školy sídlící v místním zámečku, 

vzdělávání v netradičních oborech, spolupráce subjektu s obcí 

 Památky dávné historie – potenciál ekonomického rozvoje venkova 

 
 

 

 

 



   

 

 

OBEC JABLONKA (okres Myjava) 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 15:00 Prohlídka místa  

 Obec jako hospodář, oceněná v soutěži Dedina roka 2013 

 Kopaničiarska  – místní podnikatelé a zemědělci ve spolupráci jako 

hnací síla života ve 26 osadách obce 

 Podnikání obce a hospodaření s obecními aktivy 

 Záhrada starých materí – návrat k bylinkářství, pálenice 

 
 

OBEC VAĎOVCE (okres Nové Město nad Váhom)  

16:30 – 18:00 Prohlídka místa 

 Zateplení obecní budovy a kulturního domu (projekt PRV) 

 Muzeum místních tradic a venkovského života 

 

VEĽKÝ MEDER  

18:00 – 19:00 Večeře za účasti aktérů místního regionálního rozvoje 

20:00   Ubytování 

 

 

2. den – 17. září (čtvrtek): 

 

OBEC DVORY nad ŽITAVOU (okres Nové Zámky) 

10:00 – 12:00 Prohlídka místa 

 Příklad fungujícího zemědělského dvora – inovace pro zemědělství, 

Gazdovský dvor Branovo – farma pěstuje rostliny a chová zvířata 

způsobem příznivým k životnímu prostředí, jehož cílem je trvale 

udržitelný rozvoj 

 Využití místního přírodního bohatství – minerální prameny (lázně) 
 

                 

OBEC ŠAROVCE (okres Levice)    

12:30 – 13:30 Oběd      

13:30 – 15:30 Prohlídka místa 

 Činnost moderního komunitního centra  

 Farma Kissová, Želiezovce – hospodaří na 630 ha, přednostně 

produkce rajčat, ale posléze, vlivem nepříznivého vývoje situace na 

trhu, se dokázala přeorientovat i na jiné druhy zeleniny. Produkci 

distribuuje do vlastních obchodů, na trhy V4 a v rámci Slovenska 

mimo velkoobchody i do jednoho obchodního řetězce. V sezóně



   

 

 

patří farma k největším místním zaměstnavatelům. Farma obdržela 

mnoho cen a diplomů za činnost ve prospěch slovenského 

zemědělství. 
           

 

OBEC PRENČOV (okres Banská Štiavnica) 

16:30 – 18:30 Prohlídka místa 

 Příklad udržitelné péče o kulturní krajinu  

 Využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Ochrana národního, historického, kulturního a duchovního dědictví 
 

 

OBEC Svätý Anton (okres Krupina)  

od 19:00  Ubytování 

19:00 – 21:00 Večeře s diskuzí s místními aktéry regionálního rozvoje 

 

 

3. den – 18. září (pátek): 

 

OBEC Svätý Anton (okres Krupina)  

08:30 – 10:30 Prohlídka místa 

 Prohlídka kaštiela v Svätom Antone (národní kulturní památka - 

největší umělecko-historická myslivecká expozice na Slovensku)  

 Seznámení s tradicí Celoslovenských mysliveckých dnů ve sv. 

Antonu 

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA  
10:45 – 13:00 Prohlídka místa zapsaného spolu s okolím na seznam UNESCO 

 Architektonické klenoty v městské památkové rezervaci 

 Báňský vodohospodářský systém – aktuální využití původních 

vodních nádrží ve Štiavnických vrších 

 

OBEC  ŠPANIA DOLINA (okres Banská Bystrica) 
14:00 – 17:00 Prohlídka místa  

 Hornická minulost – překážky i potenciál rozvoje tradičního 

venkovského života  

 Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin 

 Občerstvení za účasti aktérů místního regionálního rozvoje 

 

22:00 Příjezd do Třanovic 

 

 

 



   

 

 

 

Koordinátor akce: Ing. Jana Liberdová, manažerka ŠOV Třanovice, o.p.s., Třanovice č. 1,  

739 53 Třanovice, mob.: 777 549 286;  sov@tranovice.org 

 

 

 

Přihláška na akci: http://sov.tranovice.org, pod nabídkou Aktuality se rozbalí Přihláška 

na akci.  

 

 

 

 

Za organizátory srdečně zve 

 

Ing. Jana Liberdová            Mgr. Markéta Bubíková 

koordinátor za ČR                                               koordinátor Celostátní sítě pro venkov 

                          Moravskoslezský kraj - zástup 
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