
 

   

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje 
si Vás spolu s Místní akční skupinou Hranicko dovolujeme pozvat na exkurzi 

 
Učíme se v jiných krajích 

 

  
Termín: 21. listopadu 2017  

 

Odjezd:             Trasa autobusu umožňuje nástup účastníkům exkurze na třech místech. 
 

 6:30 hod. Opava, parkoviště před vlakovým nádražím Opava - východ 

 7:20 hod. Ostrava, parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava - Svinov 

 8:10 hod. Nový Jičín, autobusové nádraží, nástup u supermarketu LIDL 
 
 
Příjezd:             Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu. 
 

 17:20 hod. předpokládaný příjezd do Nového Jičína 

 18:10 hod. předpokládaný příjezd do Ostravy - Svinova 

 19:00 hod. předpokládaný příjezd do Opavy 
 
 

Pestrý program exkurze nabízí návštěvu lokalit v Olomouckém kraji, v regionu Hranicko. 
V průběhu prohlídky realizovaných projektů Programu rozvoje venkova („PRV“) bude možno 

vyměňovat zkušenosti s administrací projektů, sdílet aktuální informace k PRV 2014-2020  
a diskutovat příklady dobré praxe čerpání dotací.  

 
 

Program exkurze: 
 
 
  8:30 hod.  Farma Zdeňka – Poruba u Hustopečí nad Bečvou 
 

 návštěva farmy s velmi úspěšnou sýrárnou a novou technologií dojení, držitel 
značky „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 

 prohlídka výrobních prostorů farmy – realizované projekty zaměřené na pořízení 
technologií a strojů na zpracování mléka a výrobu sýrů, másla a podmáslí 

 
  9:45 hod. Zámek Hustopeče nad Bečvou 
 

 návštěva Řeznického muzea (historická prodejna místního výrobce uzenin) 
 návštěva Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko 

 



 

   

11:00 hod.  Zemědělské družstvo Partutovice 
 

 prohlídka zemědělského družstva (největší zaměstnavatel na Potštátsku) – kromě 
prvovýroby jsou v podniku vyráběny bramborové bábovky a cukroví. Některé 
výrobky nesou značku „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 

 realizace projektů rekonstrukce a zateplení skladovací haly pro celoroční skladování 
brambor, pořízení traktorového návěsu, modernizace technologie dojírny 

 

12:30 hod. Oběd v Zemědělském družstvu Partutovice 
 
13:30 hod. Moštárna a sušárna Lučice 
 

 rozšíření výroby z pouhého pěstování jablek na úspěšnou výrobu moštů, křížal 
a  dalších. Některé produkty nesou značku „MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt®“ 

 investice do technologie krájení a sušení jablek a nezbytné stavební úpravy 

 
15:00 hod.  Muzeum zemědělské techniky Bělotín 
 
15:40 hod.  Coffee break a setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV) Olomouckého  

a Moravskoslezského kraje.  
 

 možné podpory krátkých dodavatelských řetězců, aktuality v PRV 2014-2020, 
prezentace projektového záměru Místní akční skupiny Hranicko, možné formy 
spolupráce partnerů v rámci CSV 

 
17:00 hod. Odjezd z Bělotína po stejné trase zpět 
 
19:00 hod. Předpokládaný příjezd do Opavy 
 
 
Z finančních prostředků CSV bude hrazena doprava, občerstvení, vstupy na realizované projekty 
(včetně odborného výkladu), pronájem a organizace akce. Ostatní náklady si budou účastníci hradit 
individuálně. 
 
 
Rezervace účastníků:    Ing. Vanda Myšáková, vanda.mysakova@szif.cz,  
      601 393 906 
Kontaktní osoba pro případné dotazy:  Ing. František Kopecký, f.kopecky@regionhranicko.cz,  

773 583 020 

 

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 
 

Mgr. František Kopecký     Ing. Vanda Myšáková  
vedoucí manažer pro realizaci SCLLD            krajský koordinátor CSV  
               MAS Hranicko z. s.            pro Moravskoslezský kraj 
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