
 

   

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje 
si Vás dovolujeme pozvat na  

 
Exkurzi po projektech PRV 

 

  
Termín: 7. – 8. 6. 2017 (středa, čtvrtek) 

 

 

Odjezd: 7. 6. v 7 hod. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava 

 
Příjezd: 8. 6. v cca 17hod. Opava (totéž místo jako odjezd) 
 
 

  
 

Exkurze po úspěšně zrealizovaných projektech proběhne ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví.  
Cílem exkurze je představit především studentům, potenciálním mladým začínajícím 
zemědělcům, činnost aktérů venkova. Díky prohlídce míst, kde byly úspěšně realizovány projekty 
PRV, budou sdíleny zkušenosti, poskytovány informace, diskutovány příklady dobré praxe. Pestrý 
program nabízí návštěvu lokalit v Olomouckém kraji. 
 
 
 
Předběžný program exkurze: 
 

1. den - 7. června 
 
  9:00 hod.  Levandulový statek – Bezděkov u Úsova 

 návštěva statku, na jehož ploše se nachází levandulové políčko s cca 2500 hlavami 
levandule 

 v rámci modernizace realizován projekt na pořízení malotraktoru s příslušenstvím 
 

 
12:00 hod. Oběd 
 
14:00 hod.  Dubická zemědělská a.s. – Dubicko 

 zaměření na pěstování obilovin, olejnin, cukrovky, výrobu mléka a vepřového masa 

 investice a nová technologie do vybavení výrobny masných výrobků  

 

 
 



 

   

16:00 hod. Ovčí statek Brníčko 
 čerstvé sýry z nepasterovaného mléka, tvaroh a zrající sýry, suroviny z vlastního 

chovu krav a ovcí 
 rozvoj vybavení a zázemí pro výrobu ovčích a kravských sýrů  

 
18:00 hod.  Ubytování 
 
19:00 hod.  Večeře a večerní program (představení CSV, diskuze o PRV) 
 
 

2. den – 8. června 
 
  9:30 hod. PRO-BIO – Staré Město 

 bio mlýn upravený na zpracování mouky v bio kvalitě, zpracování alternativních 
plodin – pohanka, špalda, dvouzrnka 

 zpracování produktů bezlepkové výroby – rekonstrukce prostor a vybavení 
manipulačními kontejnery a skladovacími regály 

 
12:00 hod. Oběd 
 
13:30 hod. Agrisen – Seninka 

 farma s chovem ovcí plemene Valaška, která odchovala stovky jehňat  

 přístavba stáje pro chov ovcí  

 

 
 
17:00 hod.  Předpokládaný příjezd 
 
 
Z CSV bude hrazena doprava, ubytování, vstupy na projekty PRV a občerstvení během celé exkurze. 
Veškerý program, který nesouvisí s PRV, si budou hradit účastníci sami. 
 
 
Rezervace účastníků:    Ing. Jan Tesarčík, honza.tesarcik@seznam.cz,  
      608 970 753 
 
Kontaktní osoba pro případné dotazy:  Ing. Hana Olejníková, olejnikova@hornipomoravi.eu,  

725 940 340 

 

 

Za organizátory Vás srdečně zve  
 

Ing. Vanda Myšáková 
Krajský koordinátor CSV pro Moravskoslezský kraj 
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