
                 
 
 
 

 

Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Liběšicích, Obec Liběšice ve spolupráci se 

Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje vás srdečně zve na 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ŠKOL OBNOVY VENKOVA 

LIBĚŠICE 2010  

7.-  8.  ř í jna 2010,  Liběšice na Litoměřicku 

 

Téma setkání:   diverzifikace zemědělských činností, uplatnění zemědělských produktů na 

místních a regionálních trzích, podíl zemědělců na péči o krajinu. 

Všeobecný cíl projektu: podpora a rozvoj venkova s využitím výměny zkušeností se vzděláváním, 

přípravou a realizací projektů zaměřených na venkovské oblasti ČR. 

Cílová skupina projektu: 

• představitelé jednotlivých škol obnovy venkova 

• zástupci místních samospráv 

• nadregionální tisk, rozhlas a televize 

• další aktéři vzdělávání ve venkovském prostoru 

• podnikatelé v zemědělství 
 

 

Podpora financování akce je zajištěna z Programu obnovy venkova MMR 2010 

 

 

 

 

 

 



1. den - 7.10.2010 

9:00 - 9:30  - registrace účastníků (příjezd účastníků na Obecní úřad 

  Liběšice, č. p. 6, okr. Litoměřice (GPS: 50°34'7.098"N,  

  14°17'23.317"E) 

9:30 - 12:00  - zahájení setkání 

• Přivítání starostkou obce,  SPOV ÚK 

• Přivítání hejtmankou Ústeckého kraje, paní Janou Vaňhovou,  
Terberem, předsedou výboru pro zemědělství a venkov ÚK 

• Vystoupení Ing. arch. Jana Floriana, člen předsednictva SPOV ČR 

• Přivítání hostitelské ŠOV 
 

12:00 -13:00  - oběd, restaurace v Liběšicích 

13:00 - 15:00  - přednáškový blok I. 

• 13:00 - 13:30 - Diverzifikace zemědělských činností - Ing. Popelka - 
centrála SZIF  

• 13:30 - 14:00 - uplatnění výrobků a produktů zemědělců na místních a 
regionálních trzích  

• 14:00 - 14:30 - soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje 2010 - 
Ing. Loudát - KAK ÚK 

• 14:30 - 15:00 - podíl zemědělců na péči o krajinu - Mgr. Hejna 
(případně Ing. Mrázová) - AZV Litoměřice 

15.00 - 18:00  - exkurze  

• Ovocnářství Soběnice - sklady ovoce 

• Kozí farma Držovice - prohlídka + ochutnávka výrobků + prodej 
(http://farma.drzovice.info/)   
 

18:00 - 18:30  - ubytování - hotel Racek Úštěk, Levínská 2   

 (www.racekhotel.cz)  

18:30 - 19:30  - večeře 

19:30 - 23:00  - společenský večer  

• Představení města Úštěka a uvítání na jeho území - Ing. Jasanský 

• Degustace regionálních vín s možností nákupu, presentace tradičního 
řemesel – ražení mincí, presentace pěstitele a prodejce bylinných 
výrobků 

• Prezentace vybraných ŠOV, obcí, projektů (diskuse) 

• Kulturní program: živá hudba, noční překvapení 
 
 
 
 



 

2. den - 8.10.2010 

7:30 - 8:30  -  snídaně  

8:30 - 9:15  - Křížová cesta – obec Ostré  - procházka za výkladu paní Mgr. 

Hlaváčkové, zástupkyně Spolku pro obnovu památek Úštěcka, 

o. s.  

9:45 - 11:00  - skanzen Zubrnice - muzeum lidové architektury 

11:00 - 12:00  - přednáškový blok II.  (návrat do hotelu v Úštěku) 

• 12:00 - 12:30 - prezentace LAG Verein zur Entwicklung der 
Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land (Německo) – p. 
Hofmeister  

• 12:30 – 12:45 -  představení MAS České středohoří 

• 12:45 – 13:15 - prezentace obce Horní Podluží (okr. Děčín) a 
Hrušovany (okr. Chomutov),  

 

13:15 - 14:00  - oběd - hotel Racek 

14:00 - 15:00   - prohlídka města Úštěk 

15:00   - zakončení setkání 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Těšíme se na Vás! 

Přihláška 

 

Jméno a příjmení účastníka:  ……………………………………………………………………………………… 

Email:     ……….……………………………………………………………………………. 

Název organizace:    ……….……………………………………………………………………………. 

Sídlo:      ……….……………………………………………………………………………. 

Nocleh     ����  ANO  

     ����  NE 

Způsob úhrady poplatku:   ����  v hotovosti na místě při presenci 

����  převodem na účet: 210110128/0300 (k přihlášce 

připojte důkaz o zaplacení, např. výpis, výpis 

z elektronického bankovnictví. Prosíme uveďte v příkazu 

informaci pro příjemce - název organizace, počet osob.  

����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Registrace na akci: 

pro přihlášení na akci je nutné se registrovat vyplněním přihlášky. Účastnický 

poplatek je 950,- Kč na jednu osobu (poplatek zahrnuje ubytování, 

stravování, dopravu po celou dobu akce, zajištění společenského večera 

apod.). Účastnický poplatek bude možné zaplatit v hotovosti při prezenci. 

Termín přihlášení: přihlášky zasílejte do 30. září 2010 na snydlova@rra.cz 

 


