Zpráva z akce
„Exkurze po vybraných projektech financovaných PRV“
10. – 12. listopadu 2016
Území MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. (Zlínský kraj)

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov byla v listopadu 2016 ve spolupráci s Místní akční
skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. uspořádána programově bohatá exkurze do Zlínského kraje
na zájmové území místní akční skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.. Pro účastníky akce byly
připraveny prohlídky a ukázky s odborným výkladem nejen na ekofarmě a v rodinném vinařství,
ale i v penzionu zaměřeném na agroturistiku, v kostele, v ekocentru a v archeologickém muzeu.
Velká část navštívených míst byla úspěšně podpořena z finančních zdrojů Evropské unie
prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013. Svým zaměřením a rozmanitostí
program inspirativní exkurze zaujal všechny zúčastněné zástupce subjektů zabývající se
zemědělstvím nebo zpracováním zemědělských produktů, zástupce obcí a spolků i všechny
ostatní účastníky.

10. listopadu 2016
Ostrožská Nová Ves – Slovácký dvůr
Kemp a penzion Slovácký dvůr poskytuje širokou
nabídku ubytování, stravování, sportu a relaxace.
V areálu je koupaliště, hřiště, adventure golf, hřiště i
půjčovna sportovního vybavení.

Blatnice pod Svatým Antonínkem - Vinařství Jan Cícha
Rodinná vinařská firma Vinařství Jan Cícha byla založena v roce 1990. Rodina se vinohradnictví
věnuje již od roku 1938. Vinařství je zaměřeno především na výrobu kvalitních přívlastkových
vín výhradně z hroznů z vlastních vinic. Firma obhospodařuje šest hektarů mladých vinic
v katastru známé vinařské obce Blatnice pod svatým Antonínkem. Technologické vybavení pro
výrobu vína bylo spolufinancováno z prostředků poskytovaných prostřednictvím Programu
rozvoje venkova.

Blatnička – Ing. Tomáš Staněk
V obci Blatnička v podhůří Bílých Karpat byl panem Ing. Tomášem Staňkem nově vybudován
Penzion Blatnička. Vybavení penzionu bylo spolufinancováno z opatření podporujícího rozvoj
agroturistiky Programu rozvoje venkova. V prostorech penzionu je poskytováno ubytování
v sedmi pokojích a apartmánech. Součástí zařízení je moderně vybavená restaurace, bar, letní
terasa a především půjčovna kol, elektrokol, holí pro nordic walking a úschovna kol.

11. listopadu 2016
Ostrožská Lhota – Archeologické muzeum
Archeologické muzeum je umístěno ve
víceúčelovém domku zahrádkářů, který byl
zrekonstruován prostřednictvím Programu
rozvoje venkova, ve vesničce Ostrožská
Lhota. Ve třech výstavních sálech jsou
umístěné chronologicky
řazené
cenné
exponáty, které návštěvníka provedou
dějinami na území obce. Prohlídka začíná u
modelu obce z roku 1827 a postupně končí
jeskyní s fosilními nálezy kostry mladé ženy,
které mohou pocházet z doby třicet až
padesát tisíc let před naším letopočtem.
V podkroví je aktuálně umístěna expozice
s názvem „V lesku bronzu“, která byla
zapůjčena ze Slováckého muzea.

Hrubá Vrbka – Horňácká farma s.r.o.
Horňácká farma s.r.o. v Hrubé Vrbce je zaměřena na ekologické zemědělství. V areálu farmy
jsou k vidění koně, ovce, kozy, skot, prasata domácí i divoká, osel, běžec indický, slepice a husy.
Všechna zvířata jsou krmena výhradně vlastním krmivem vypěstovaným farmou a mají možnost
volného pohybu. Ekofarma nabízí exkurze s možností blízkého kontaktu se zvířaty. Společnost
získala z Programu rozvoje venkova finanční podporu na pořízení čelního nakladače s kleštěmi
na balíky.

Kuželov – Restaurace a penzion U MLÝNA
Penzion s restaurací byl spolufinancován
prostřednictvím Programu rozvoje venkova
z dotačního
titulu
III.1.3.b)
Podpora
cestovního ruchu. V areálu penzionu je mimo
jiné stálá expozice mlynářství a života na
Horňácku.

Nová Lhota – kostel sv. Matouše
Barokní kostel sv. Matouše je dominantou obce Nová Lhota. V roce 1995 byl zrekonstruován.
Následně proběhla o několik let později se spoluúčastí finančních prostředků z Programu rozvoje
venkova sanace vlhkosti kostela.

Nová Lhota – Ekocentrum Karpaty
V nově zrekonstruované budově v obci Nová Lhota jsme
navštívili Ekocentrum Karpaty, které vzniklo v roce
2011 v rámci projektu „Za poznáním přírody“
prostřednictvím Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR-SR. V objektu s kapacitou pro čtyřicet
osob jsou vybavené učebny, klubovny i přednáškový sál
pro výuku, hraní, pracovní setkání i přednášky se
zaměřením environmentální výchovu a vzdělávání.
Výukové programy jsou zaměřeny nejen na děti z
mateřských a základních škol, ale i pro dospělé
návštěvníky.

12. listopadu 2016
Modrá – Archeoskanzen Modrá
Nedaleko Velehradu v obci Modrá se nachází Archeoskanzen Modrá. V opevněném
velkomoravském hradišti probíhají naučná představení, zemědělská výroba, výroba keramiky a
v neposlední řadě neustále prováděný archeologický výzkum.
Modrá – Živá voda
Botanická a sladkovodní expozice Živá voda se nachází v obci Modrá v těsném sousedství
Archeoskanzenu. Část vodní plochy slouží jako expoziční jezero s organizmy a druhy ryb
typickými pro region. Druhou částí vodní plochy je přírodní koupaliště s brouzdalištěm.
Ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy je sladkovodní podvodní tunel, jehož
prostřednictvím si účastníci prohlédli různé druhy ryb.

Návštěvníkům byly v průběhu exkurze představeny úspěšně zrealizované projekty, které byly
spolufinancovány z prostředků Programu rozvoje venkova 2007-2013 prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu a místní akční skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko z.s..
informace o projektech byly na místě poskytnuty vždy nejen žadatelem, ale také manažerkou
MAS paní Janou Bujákovou a asistentkou MAS paní Bc. Olgou Slivkovou. Paní Jana Bujáková
přednesla podrobně účastníkům také informace o dvou projektech mezinárodní spolupráce též
v rámci Programu rozvoje venkova, které MAS úspěšně zrealizovala ve spolupráci s partnerskou
místní akční skupinou na slovenské straně.
Akce s názvem „Exkurze po vybraných projektech PRV“ připravená v rámci aktivit Celostátní sítě
pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. byla účastníky
hodnocena velmi kladně po stránce programové i organizační.

Zpracovala: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 20. 11. 2016

