Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor
Brno a Spolek pro obnovu venkova Kraje Vysočina si Vás dovolují srdečně
pozvat na dvoudenní exkurzi s názvem

Venkov nás inspiruje II. - příklady
spolupráce a dobré praxe
23. – 24. listopadu 2022

Program 1. den exkurze:
9:15 hod.

Prezence účastníků
Obecní úřad, Rudka 66, 664 83 Rudka

9:30 hod.

Obec Rudka - sdílení zkušeností se soutěží Vesnice roku, představení projektů obce,
představení spolupráce se zemědělci, podnikateli, občany a aktivit obce
Prezentace projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV):
Lesy Rudka (obnovení lesního porostu v oblasti zasažené kalamitou a výsadba nových
dřevin)
Stezka pro zdraví (fitness prvky vhodné pro dospělé i seniory, balanční a šplhací prvky
vhodné i pro děti a mládež, sloupová lanovka, umístění laviček, odpadkových košů
a informačních cedulí k jednotlivým prvkům)

12:00 hod.

Oběd, Rudka 66, 664 83 Rudka. Oběd bude objednán a dovezen na OÚ.

14:00 hod.

Obec Morkůvky - Vesnice roku JMK 2019, představení projektů obce, představení
spolupráce se zemědělci, podnikateli, občany a aktivit obce

17:00 hod.

Exkurze Vinařství Židek, včetně projektu PRV:
Vinařství Rudolf Židek (nerezové nádoby, oběhové čerpadlo a vybavení prodejny
- dřevěné regály na víno)

18:30 hod.

Ubytování účastníků, Penzion Knápek, Pouzdřanská 340, 693 01 Strachotín
Penzion U Štupru, Sklepní č. ev. 5, 693 01 Strachotín

19:30 hod.

Večeře, Vinařství Židek, Sklepní 413, 691 27 Popice

20:00 hod.

Diskuze, volný program

Program 2. den exkurze:
8:00 hod.

Snídaně, Vinařství Židek, Sklepní 413, 691 27 Popice

9:15 hod.

Obec Strachotín - představení projektů obce a aktivity obce, představení spolupráce
s MAS Hustopečsko, z. s.

10:30 hod.

Exkurze v PPS AGRO, a. s., ve Strachotíně, včetně projektů PRV:
Pořízení technologie do vinařství a rekonstrukce (nerezové nádoby na víno,
pneumatický lis na víno, rekonstrukce vinařství)
Nákup strojů (mulčovač, rosič návěsný, úzkorozchodný traktor)
Obnova strojů do vinic

12:00 hod.

Oběd, Restaurace, Osvobození 350, 693 01 Strachotín

13:00 hod.

Diskuze a informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

14:00 hod.

Oficiální ukončení dvoudenní exkurze

Registrace účastníků nejpozději do 20. listopadu 2022 do 12:00 hod.
– odkaz ZDE
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pohoštění (1x coffee break, 2x oběd, 1x večeře),
ubytování včetně snídaně. Ostatní náklady si účastníci hradí sami. Účastníci se po celou dobu exkurze
dopravují vlastními dopravními prostředky.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz; ChadimovaPavla@seznam.cz
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Lucie Sýsová
koordinátorka CSV
RO SZIF Brno

Pavla Chadimová
předsedkyně
Spolek pro obnovu venkova Kraje Vysočina

