PROGRAM studijní cesty s tématem semináře
„Dedina ako malovaná“ - příklady dobré praxe ze slovenského venkova“
18. - 21. července 2018
►1. den 18. července (středa) – odjezd z Třanovic v cca 6 hod (přes Ostravu, podle
přihlášených zájemců)
►►►- OBEC MIKLUŠOVCE (okres Prešov) - v soutěţi DR 2017 titul „Dedina
jako malovaná“
Kontakty: starostka Mgr. Marika Čuchtová, místopředsedkyně Spolku pre obnovu dediny SR
12:00-16:00 hod, domácí tradiční oběd v sále kulturního domu, prohlídka obce, prezentace
obce a OZ Sapia, Rozprávkový chodník

►►► ŠARIŠ PARK (restaurace, penzión, salaš, dřevěnice), Veĺký Šariš: ubytování,
bazén v Relax centru, večeře.
► 2. den – 19. července (čtvrtek):
Inspirace: : - Příklad udrţitelné péče o kulturní krajinu
- Ochrana národního, historického, kulturního a duchovního dědictví
- Agroturistika, záţitkové pobyty, bylinkářství

►►► SPIŠSKÝ HRAD – památka UNESCO
►►►OBEC ŢEHRA – památka UNESCO
►►►EKOFARMA ODORICA pri Levoči – 680 m n.m. v trojúhelníku mezi
obcemi Levočské Lúky – Levoča – Spišský Hrhov na úpatí Mädvedích vrchov při prameni
Odorice. Rozvoj usedlosti z doby uherských grófů po návratu jednoho z původních majitelů,
prohlídka ekofarmy, oběd, pěstování a prodej bylin a bylinných přípravků, ekotábory,
zážitkové pobyty.

►►►Spišská Kapitula a Spišské Podhradie – prohlídky památkové zóny, v
katastru se nachází také Sivá Brada – národní přírodní rezervace, travertinová
kopa s vývěrem minerálních vod.
Návrat do Šariš Parku, bazén v Relax centru, večeře.

► 3. den – 20. července (pátek):
►►►- Mikroregión Čierna Hora, ZRCR ČH - Zdruţenie rozvoja cestovného
ruchu Čierna hora (členové: Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, Ľubovec, Radatice,
Janov, Bzenov, Rokycany, Breţany, Kvačany, Bajerov, Ţipov, Ovčie a Víťaz), setkání se
zástupci, prezentace aktivit (setkání rodáků, folklórní festival Čierna Hora, akce Čiernohorská
haluška, atd.)

Prohlídka zajímavostí v jednotlivých obcích: Breţany /dřevený kostelík/, Ruské
Pekľany /rodiště P.P. Gojdiča/, Klenov /dřevěná zvonice/ - památky dávné
historie – potenciál ekonomického rozvoje venkova.
►►► LEVOČA – oběd kaţdý dle svého, prohlídka památkové zóny a
baziliky sv. Jakuba (dřevěný oltář Mistra Pavla z Levoče – památka UNESCO),
dále volná prohlídka, moţnost výstupu na Mariánskou horu, nejstarší a jedno z
nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku, výhled na Levoču a okolí.
►►► VEĹKÝ ŠARIŠ – pozdní odpoledne návrat do ubytování, moţnost
procházky ke zřícenině Šarišského hradu s krásnou vyhlídkou aţ na Vysoké
Tatry, večeře
► 4. den – 21. července (sobota):

►►► BARDEJOV – historické centrum a komplex staveb ţidovského
suburbia od r. 2000 v seznamu UNESCO, Bardejovské kúpele - návštěva lázní
s 10 prameny minerální vody a skanzenu lidové architektury. Oběd kaţdý dle
svého, rozloučení s hostiteli a cesta zpět, návrat do Třanovic v cca 18 hod.
PODMÍNKY ÚČASTI: K závaznému přihlášení na akci pouţijte
přihlašovacího formuláře na
http://sov.tranovice.org/sov-konference[1451]-[cz]-prihlaska-na-akci

Nezapomeňte vyplnit Poznámky 1-3 v přihlašovacím formuláři.
Předpokládaná výše účastnického poplatku cca 5 700,- Kč, faktura bude zaslána
mailem do 15. 6. 2018. V poplatku bude zahrnuto: 3 x nocleh se snídaní, 3 x
večeře, 2 x oběd, doprava, 2- 3 vstupy (farma, památky UNESCO), organizační
náklady. Cestovní pojištění si zajistí účastník.
Případné dotazy adresujte na organizátora: Jana Liberdová, tel. 777 549 286

