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 - příklady
spolupráce a dobré praxe
27. – 28. dubna 2022

Program 1. den exkurze:
9:00 hod.

Prezence účastníků
Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

9:15 hod.

Přivítání účastníků, úvodní slovo

9:30 hod.

Exkurze - Zámek Žďár nad Sázavou na témata:
 Poučení z praxe – průšvihy a nástroje obnovy lesa se zaměřením a s ukázkou spolupráce
soukromého, veřejného a neziskového sektoru
 Technika a technologie pro lesní hospodářství

12:00 hod.

Oběd, Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

14:00 hod.

Exkurze - Mléčná farma Hodice, Hodice 211, 589 01 Hodice:
 Rekonstrukce dojírny - mléčná farma Hodice
 Investice do zemědělských podniků - ZD "Roštýn"

15:15 hod.

Coffee break

15:30 hod.

Exkurze v obci Třeštice - vítěz Oranžové stuhy v roce 2019 v celostátním hodnocení:
 Představení obce, spolupráce s místními podnikateli a ukázka realizovaných projektů v obci
 Polní cesta U Pančáku
 Třeštice - obložení chodby v kulturním domě pro společenské účely

18:00 hod.

Ubytování účastníků a večeře, Třeštice 32, 588 56 Třeštice

20:00 hod.

Diskuze a volný program

Program 2. den exkurze:
8:00 hod.

Snídaně, Třeštice 32, 588 56 Třeštice

9:15 hod

Exkurze - Třeštický mlýn a rodinná farma Hofhanzlových, Třeštice 32, 588 56 Třeštice:
 Skladování sena
 Penzion Třeštický mlýn
 Chov masného skotu
 Vybavení penzionu
 Nákup techniky

12:00 hod.

Oběd, Třeštice 32, 588 56 Třeštice

13:00 hod.

Diskuze a informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

14:00 hod.

Oficiální ukončení dvoudenní exkurze

Registrace účastníků nejpozději do 22. 4. 2022 do 12:00 hod. – odkaz ZDE
Podmínkou účasti na exkurzi je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pohoštění (1x coffee break, 2x oběd, 1x večeře),
průvodci, ubytování vč. 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

