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Pastevní areál Travičná - modernizace farmy Říha
17/001/19210/564/119/000845
19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Cíl projektu:
•

zemědělské využití ploch bývalých obecních pastvin v trati Podvčelíní v k. ú.
Tvarožná Lhota v CHKO Bílé Karpaty smíšenou pastvou hovězího dobytka
a ovcí na oplocených plochách

•

pravidelná údržba pozemků pastvou a odstraňování nedopasků

•

obnovit tradiční chov zvířat ve volné krajině a zatraktivnit tak území i pro
návštěvníky regionu a rozvinout potenciál pro agroturistiku.

Pastevní areál Travičná - modernizace farmy Říha
Technické řešení projektu:
•

doplocení pastevní plochy v lokalitě Podvčelíní, mobilní pastvinový přístřešek,
mobilní ohradní manipulační panel, napáječka nezámrzná pro dobytek.

•

ochrana 40ks převážně ovocných dřevin na pastvině, proti otloukání a okusu
dobytkem

Výsledky projektu:
•

rozmetadlo chlévské mrvy - nákupem rozmetadla chlévské mrvy bude zajištěno
hospodárné využití chlévské mrvy z chovů a ke zlepšení kvality
a udržitelnosti hospodaření na orné půdě farmy. Stroj je k dispozici i okolním
převážně malým zemědělcům a to formou služeb.

•

do provozu pastevního areálu, ale i celé farmy Říha, jsou zapojeni členové
Hipoklubu, z. s., který má téměř 20 členů, převážně dívek, pod vedením
kvalifikovaných vedoucích.

•

společenská akce Co umí kůň na vrchu Travičná každoročně koncem září.

Modernizace technologie Vinařství Klásek
18/003/19210/564/119/000791
19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Cílem projektu:
•

křemelinový filtr s CIP stanicí

•

poloautomatická elektrická etiketovačka

•

nerezové nádoby s plovoucím víkem na víno

Výsledky projektu:
•

zvýšila se kvalita vína

•

součástí filtru i CIP stanice, která usnadnila a zkvalitnila sanitaci nádob a při
plnění vína do lahví

•

poloautomatická etiketovačka zrychlila a usnadnila lepení etiket, nerezové
nádoby zvýšily kvalitu vína (lepší sanitovatelnost a nepředávají vínu žádné
příchutě)

Modernizace technologického vybavení vinařství Klásek
21/008/19210/564/119/001237
19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Cíl projektu:
•

mlýnkoodzrňovač, olivové čerpadlo, hydrolis a nerezové nádoby s plovoucím
víkem na víno.

Výsledky projektu:
•

nerezový mlýnkoodzrňovač má vysokou kvalitu oddělení bobulí od stopek, je
jednoduše sanitovatelný, zvýšila se hygiena při výrobě vína

•

olivové čerpadlo slouží k dopravě rmutu do lisu, nebo nakvášecích nádob,
snižuje se množství kalů a polyfenolů

•

hydrolis podstatně zrychlil lisování kalů a dá se 100% sanitovat

•

nerezové nádoby mají lepší sanitovatelnost a nepředávají vínu žádné příchutě
Vinařství Klásek je aktivní při organizování dobrovolnické činnosti.
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