
 

          

P o z v á n k a 
 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z.s.  
si Vás dovolují pozvat na akci 

Exkurze po vybraných projektech financovaných z PRV 
uvedená třídenní exkurze do Zlínského kraje se koná  

 
ve dnech 10. - 12. listopadu 2016  

 

(odjezd z náměstí v České Skalici, okr. Náchod, dne 10. 11. 2016 v 6:00 hod.) 
 

a je zaměřena na příklady dobré praxe z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. 
 

Exkurze je vhodná pro zástupce zemědělských a potravinářských subjektů, zástupce partnerů CSV, MAS, DSO, 
zástupce obcí, neziskových a příspěvkových organizací, studenty a odbornou i laickou veřejnost. 
 
Čtvrtek 10. listopadu 2016 
 

Exkurze bude zahájena dne 10. listopadu 2016 na náměstí v České Skalici. V 06:00 hodin vyjede autobus směrem do 
Ostrožské Nové Vsi ve Zlínském kraji, kde v době od 11:00 do 12:00 hodin budou účastníkům představeny projekty 
mezinárodní spolupráce z PRV 2007 - 2013 MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s.: 

 Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě,  

 Chodníčky za poznáním moravsko-slovenského pomezí, 

 Výstavba umýváren a wellness klubu u Novoveských jezer.  
Po obědě následuje prezentace dalších projektů spolufinancovaných z PRV na místě realizace od 13:30 do 17:00 hodin: 

 Blatnice pod Svatým Antonínkem – Vinařství Ing. Václav Cícha - Technologie pro výrobu vína,  

 Blatnička – Ing. Tomáš Staněk - Vybavení ubytovacího zařízení v Blatničce. 
 
Pátek 11. listopadu 2016 
 

V době od 09:00 do 17:00 hodin účastníci vyjedou do terénu k představení dalších projektů spolufinancovaných 
z prostředků EU, včetně diskuze a výměny zkušeností:  

 Ostrožská Lhota- Archeologické muzeum a památkový domeček, 

 Hrubá Vrbka – Mgr. Iva Nováková Pavlíková – Nákup čelního nakladače s kleštěmi na balíky,  

 Nová Lhota – Sanace vlhkosti kostela sv. Matouše v nové Lhotě, návštěva ekocentra. 
 
Sobota 12. listopadu 2016 
 

V době od 10:00 do 15:00 hodin proběhne prohlídka obce Modrá zaměřená na veřejné prostranství, zeleň, krajinu, aleje, 
tradiční odrůdy ovocných stromů a návštěva Archeoskanzenu v areálu Živá voda. 
Odjezd zpět do České Skalice cca v 15:00 hodin. 
 

Z prostředků CSV bude hrazena doprava, stravování, organizace akce a 1x ubytování. 
Účastníci exkurze si sami hradí 1x ubytování.  

 
Registrace do 03. 11. 2016 na e-mailové adrese: hovorkova@masmum.cz, tel.: 606 636 640. 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 

Ing. Miroslava Stárková         Zdena Hovorková 
krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov             manažer 

RO SZIF Hradec Králové                 MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. 
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