Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál, z.s
Vás srdečně zvou na akci

Zdravá půda a prosperující zemědělství
výměna zkušeností v Rakousku
12. – 13. listopadu 2018
Místo odjezdu: 8.00 Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice
(zóna žlutá - http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani
Cílem dvoudenní zahraniční exkurze je sdílení jiných postupů a typů aktivit dobrého
zemědělství, motivovat k novým možnostem uplatnění Programu rozvoje venkova pro rozvoj
regionů a aktivizaci lidí venkovských oblastí.
Program:
12. listopadu 2018
10.00 Příjezd do obce Eschenau, přivítání panem starostou (Alois Kaiser) a zástupcem
Zemského úřadu Dolní Rakouskou Dr. Erwinem Szlezákem.
Prohlídka výtopny na biomasu v Rotheau, alternativní zdroje energie (štěpky,
biomasa, prosperující zemědělství).
12.00 Oběd v Kaiserkogel – horská chata.
14.00 Prohlídka podniku FuXsteiner KG a ochutnávka místních produktů.
Dřínové údolí, ochrana půdy proti větrné erozi; zpracování ovoce – prosperující
zemědělství, regionální produkt, místní trhy; 1. manufaktura a regionální produkt
destilace dřínů /Kirchberg an der Pielach.
16.30 Návštěva vyhlídky SKYWALK / u kostela Kirchberg.
17.30 Příjezd a ubytování v hotelu Naturhotel Steinschalerhof / 3203 Rabenstein, Warth 20.
18.00 Večeře v hotelu Steinschalerhof.
20.00 Povídání u krbu s panem starostou Antonem Gonausem (Kirchberg/Pielach)
a zástupci regionu LEADER Mostviertel Mitte.

13. listopadu 2018
7.30 Snídaně v hotelu Steinschalerhof.
10.00 Kompostárna Vídeň-Lobau, kořenová aréna, Urban Gardening, zpracování
kompostu (příklad dobré praxe + inovace).
11.30 Oběd v Uferhaus Staudigl, Lobaustraße 85, 2301 Großenzersdorf.
13.00 Bio Forschung Austria, Essling: Wurzelarena.
Zahrada rozmanitostí, ozeleňovací pokusy, „kořenová aréna“; biopásy – prezentace
možností v návaznosti na ochranu půdy.

Konec programu 15.00
Návrat do ČR v 16.00 Brno, OC Olympie.
Změna programu vyhrazena.
Doprava: autobus po celé trase.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava,
ubytování včetně snídaně, oběd, večeře a ochutnávky místních pokrmů, průvodci.
Účastníci exkurze si sami hradí oběd dne 13. listopadu a vstup na vyhlídku SKYWALK
u kostela Kirchberg v celkové výši 30 EUR/osobu.

Bližší informace poskytne Ing. Lucia Mátlová.
Registrace zájemců: matlova@mas-lva.cz v termínu do 6. 11. 2018 do 12.00 hodin

Za organizátory Vás srdečně zvou
Mgr. Darina Danielová
manažer MAS
MAS Lednicko-valtický areál z.s.
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koordinátor CSV
RO SZIF Brno

