Mediální partner akce

Pozvánka na vzdělávací akci
Šetrné zemědělské a lesnické hospodaření v územích NATURA 2000 na
území Jihomoravského kraje

Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině
a územích soustavy NATURA 2000
Datum:
Místo :

5. – 6. září 2013
přednášky v objektu ATC Strážnice (za zámkem), Bzenecká
1533, 696 62 Strážnice; exkurse do krajiny Bílých Karpat

5.9.2013 Program (8.00 - 16.00 h):
1) Rozvoj regionu s ohledem na omezení a s možnostmi využití potenciálů území
NATURA 2000 – úvod do problematiky, dotační tituly v oblasti péče o krajinu a lesnictví
z PRV Mze;
- přednášející Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko
2) Ochrana lesů a krajiny v území Natura 2000 v CHKO a biosferické rezervaci Bílé
Karpaty - možnosti péče o krajinu a šetrné hospodaření v lesích v území NATURA 2000,
v CHKO včetně ukázky modelových příkladů;
- přednášející ing. Bohumil Jagoš, Správa CHKO Bílé Karpaty
3) Péče o les v území NATURA 2000 - šetrná těžba, probírky ne holoseče, zmlazování a péče
o mladé porosty;
- přednášející ing. Petr Kvapil , lesní hospodář v obecních lesích NATURA 2000 v CHKO
Bílé Karpaty
4) Šetrná turistika a regionální produkty v území NATURA 2000 – poznávací turistika
s průvodce, využití dřeva, lesních a lučních bylin a plodů jako regionálních produktů;
- přednášející Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

TENTO PROJEKT
„Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí

Oběd v restauraci ATC
Odpoledne od 15.00 návštěva vátých písků v Bzenecké dúbravě, skanzenu Vesnice Moravy a
unikátního vinařským areálem Plže v Petrově s ochutnávkou burčáků a oskoruší.

6.9 Program (8.00 - 14.00 h):
1) 8.00 Exkurze - sraz ve Tvarožné Lhotě u Muzea oskoruší (náves pod pekárnou) s
ochutnávkou
2) 9.00 Komentovaná exkurse do jádrového lesního území Natura 2000 – NRBC Travičná
3) 11.00 Řezbářská expozice na Salaši Travičná s občerstvením regionálními produkty
z krajiny NATURA 2000
4) 12.00 Vojšické louky – dědictví předků, šetrná údržba mozaikové krajiny
5) 14.30 oběd v rekreační oblasti Lučina
- přednášející ing. Petr Kvapil, vedoucí exkurze Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu Venkovské
tradice v krajině
Další informace:
Ubytování: ATC Strážnice - Bzenecká 1533, Strážnice tel: 518 33 20 37, www.camp-straznice.cz

Ubytování v chatkách a zděných budovách, minigolf, půjčovna kol, restaurace, bar.
Účastníkům mimo Jihomoravský kraj bude zajištěno a hrazeno ubytování z pátku na sobotu.
Vzdělávací akce a exkurze je bezplatná s výjimkou oběda ve čtvrtek a pátek. Oběd bude
zajištěn. Účastníci obdrží zdarma CD, tištěné studijní materiály, informační materiály a občerstvení
(káva, čaj, nealko nápoje). Ve čt večer od 19.00 pro zájemce možné neformální posezení ve
sklepě v areálu Plže v Petrově.
Na akci je nutné se závazně přihlásit nejpozději 7 dnů před konáním !
Kontakty: Mgr.Vít Hrdoušek MAS
Strážnicko
hrdousek.v@straznicko.cz ,724162265
www.straznicko.cz
Mapka exkurse a semináře
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Sraz u Muzea oskoruší
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