Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj
a MAS Hranicko
si Vás dovolují pozvat
v rámci prováděcího plánu akcí Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji
na dvoudenní exkurzi za příklady dobré praxe

Putování po obcích
úspěšných v soutěži Vesnice roku
středa 28. května – čtvrtek 29. května 2014
Program:
28.5.2014 7.00 odjezd Olomouc, zastávka před Hotelem Clarion
7.30 zastávka Prostějov

Jámy (VYS)

kostel sv. Martina, kruhová náves, pomník padlým,
opravená hasičská zbrojnice, mateřská škola, koňská
stříkačka, alej ad.

Kondrac (SČ)

2. místo Vesnice roku 2007

oběd, románský kostel z 12. století, ubytovna u Blanických
rytířů, farní muzeum, geologická expozice a naučná stezka
na úpatí hory Blaník

Ratměřice (SČ)

zámek, sportovní areál, umělecké aktivity, bohatý spolkový
život, náves

Yacht Club Radava

večeře a nocleh v areálu na břehu Orlíku
ubytování v apartmánech po 3 osobách
večerní posezení s dvojitým překvapením

Kovářov (SČ)

fara s Centrem lidových tradic, archeoskanzen, základní a
mateřská škola, dětské hřiště a DPS, hala na tenis, fotbalový
areál s naučnou stezkou, cyklotrasa z Týna až na Onen Svět,
židovský hřbitov, zastávka a výstup na rozhlednu na Onom
Světě

Petrovice u Sedlčan (SČ)

oběd, farma Petrovice s bioplynovou stanicí, rybníky Jakuba
Vágnera, kozí farma, obecní kompostárna, sběrný dvůr
s ČOV, škola a navazující sportovní areál, ZD Krásná Hora ad.

14.00

Tábor

krátká procházka centrem města – vhodné typy prezentace
zajímavostí z malých obcí v regionálně významném městě

18.00

Rudka (JM)

ukázka spolupráce obce s firmami Zemědělská společnost
Devět křížů, a.s. a farmou Blažek, spolkový život,
rekonstruovaný obecní úřad

9.30

Vesnice Vysočiny 2013
12.00

16.00

Vesnice roku ČR 2010
19.00

www.ycr.cz

29.5.2014 9.00

Vesnice roku ČR 2004

11.30

Vesnice Středočeského kraje 2002
Vesnice Středočeského kraje 2008
2. místo Oranžová stuha ČR 2012

Oranžová stuha ČR 2012
21.00 příjezd Prostějov, Olomouc

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

Na všech zastávkách budou zajištěni místní průvodci a výklad, budou prezentovány i úspěšné
projekty podpořené z Programu rozvoje venkova.
Trasa v mapě:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zy9rtVzvamjw.kQQWzybw94nQ

Závazné přihlášení na exkurzi probíhá vyplněním formuláře na adrese:
http://1url.cz/xa8O
Další informace podá:
Mgr. František Kopecký
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
Tel: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Na odbornou exkurzi Vás zvou:

Kateřina Mračková
ředitelka KAZV Olomoucký kraj

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

Jiří Řezníček
předseda SPOV Olomouckého kraje

