
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci MAS kraje Vysočina o.p.s. 
Vás srdečně zvou na exkurzi  

 

Učíme se od sousedů 
21. – 23. listopadu 2018 

na území Královéhradeckého kraje 
 
Akce je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků MAS kraje Vysočina, o. p. s., a MAS 
z Královehradeckého kraje a dále na představení úspěšně zrealizovaných projektů, a to zejména finančně 
podpořených z Programu rozvoje venkova. V rámci diskuze budou dále předávány informace jednotlivých 
MAS, prezentovány další úspěšné projekty MAS a budou diskutovány možnosti spolupráce. 
 

Program: 
 
První den exkurze – středa 21. listopadu 2018 

08:00 – 09:00 hod. Individuální odjezd jednotlivých účastníků vlastními dopravními prostředky 

11:00 – 11:30 hod. Setkání se zástupci Místní akční skupiny POHODA venkova, z. s. 
   Hotel Rajská zahrada, Komenského 70, 549 01 Nové Město nad Metují  

Oběd (účastníci si hradí sami) 

12:30 – 17:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů: 

 Muzejní informační stánek s expozicí (Město Nové Město nad Metují) 

 Kvalitní osivo – základ úspěchu (LABRIS, s.r.o., obec Dobré) 

 Výroba kvalitního a zdravého oleje ze semen zemědělských plodin (LABRIS, s.r.o., 
obec Dobré) 

 Modernizace technologie uskladnění zrnin za účelem zavedení výroby mořeného 
osiva (LABRIS, s.r.o., obec Dobré) 

 Balení sypkých zemědělských komodit pro potravinářské účely (LABRIS, s.r.o., obec 
Dobré) 

 Radličkový kypřič (LABRIS, s.r.o., obec Dobré) 

 Nechceme skákat přes kaluže (Městys Nový Hrádek) 

 Zajištění bezbariérovosti – výtah do ZŠ (Městys Nový Hrádek) 

 Mateřská škola Nový Hrádek – Příměstský tábor (Městys Nový Hrádek) 

17:30 – 19:30 hod. Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS kraje Vysočina, o. p. s.,  
a MAS POHODA venkova, z. s. / diskuze 
Horská bouda Čihalka, č. p. 223, 517 83 Olešnice v Orlických horách  

19:30 hod.   Večeře 

20:30 hod.  Konec programu prvního dne, volná diskuze 
 
Druhý den exkurze – čtvrtek 22. listopadu 2018 

07:00 – 08:30 hod. Snídaně 

09:00 – 11:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů: 

 Nákup ochranných sítí a časoměrného zařízení (SKI Olešnice v Orlických horách) 

 Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí 
a mládeže (Obec Olešnice v Orlických horách) 



 

   

 Gastrovybavení nejen pro krizové situace (SDH Olešnice v Orlických horách) 

13:00 – 13:30 hod. Setkání se zástupci MAS Sdružení Splav, z. s. 
   Lupenice 63, 517 41 Lupenice 
                      Oběd (účastníci si hradí sami) 

13:30 – 16:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů: 

 Ovocnářská stezka (Obec Synkov-Slemeno) 

 Nosné konstrukce ovocných sadů (Ovocné sady Synkov, s. r. o.) 

 Tradiční chlebová pec (Na Venkově, z. s.) 

16:00 – 18:00 hod. Terapeutická zahrada a zámek v Doudlebách nad Orlicí (účastníci si hradí sami) 

18:00 – 19:30 hod. Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS kraje Vysočina, o. p. s.,  
a MAS Sdružení SPLAV, z. s. / diskuze 

   Penzion Pod Rozhlednou, Vrbice 32, 517 41 Vrbice  

19:30 hod.  Večeře 

20:30 hod.  Konec programu druhého dne, volná diskuze 
 
Třetí den exkurze – pátek 23. listopadu 2018 

07:00 – 08:30 hod. Snídaně 

09:00 – 11:00 hod.  Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů: 

 Mobilní stroj pro zemědělskou výrobu – přepravník hospodářských zvířat  
(D-agro, s. r. o.) 

 Pořízení smykového nakladače do ŽV (Farma Orlicko) 

 Zvýšení společenského potenciálu lesoparku v Rokytnici v OH (Město Rokytnice  
v Orlických horách) 
 

11:30 – 12:30 hod. Dobrovolný oběd v Rokytnici v Orlických horách (účastníci si hradí sami)  

13:00 hod.  Oficiální ukončení exkurze a odjezd účastníků vlastními dopravními prostředky 
 
 

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor pro diskuzi, ubytování včetně snídaně,  
2x večeře. Účastníci se po celou dobu exkurze dopravují vlastními dopravními prostředky. Kapacita akce je 

omezena. 
Přihlášku zasílejte na kralovska-stezka@centrum.cz, nebo volejte na tel: 774 489 322, 

kontaktní osoba Gustav Charouzek. 
 
 

Za organizátory srdečně zvou: 
 
 
      Mgr. Gustav Charouzek                               Ing. Lucie Sýsová 
                                   ředitel                                            koordinátor CSV 
                    MAS kraje Vysočina, o. p. s.                                                     RO SZIF Brno 
 
 
 
 
 

 


