YOUTH4N - Youth for Nature - FMP-E/1901/1.1/040 | Podpora zachovania prírodných pokladov,
enviromentálne programy pre mládež.
Výmenný program 1 – N Á V R H | 5.-6. august 2021
Vyšné Valice (SK) | Rodinná Agrofarma Kalaš
1. deň program – 5. august (štvrtok)
09:30 – 09:50

Príchod do Vyšných Valíc, rodinná Agrofarma Kalaš / Adresa: Vyšné Valice 181
Prezenrácia Cérovej vrchoviny ohľadom prírodovedných hodnôt vo Valickej doline
(geológia, botanika, zoológia).

10:00 – 14:00

Túra na Deškov hrad, návšteva Deravej skaly (ukážky vulkanizmu)
– potrebné vybavenie: nutná pevná pro šmyková obuv, pokrývka hlavy a dostatok teku n
Alterna va – v prípade zlého počasia - prehliadka Gemesko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote

14:00 – 15:00

Obed na rodinnej Agrofarme Kalaš

15:00 – 17:00

Návšteva bývalých viníc severovýchodne od obce Vyšné Valice (pozorovanie vtáctva a iného
živočíšstva ) – nutná pevná pro šmyková obuv, pokrývka hlavy a dostatok teku n
Alterna vna ak vita - návšteva Stromu roka 2019 – Laponskej oskoruše

18:00 – 19:00

Večera na rodinnej farme

19:00 – 20:00

„Po stopách pas erov” (2012) - premietanie lmu (predstavuje tradície Gemeru, získal hlavnú
cenu v katergórií Eco lm)

2. deň programu – 6. august (piatok)
08:00 – 09:00

Raňajky na rodinnej farme Kalaš

09:00 – 09:30

Prehliadka reformovaného kostola vo Vyšných Valiciach,

9:30 – 10:30

Odchod a presun autobusom do Rimavskej Soboty

10:30 – 12:00

Návšteva družstva GEMERPRODUKT VALICE OVD, Okružná 3771, Rimavská Sobota,–pestovateľa a
spracovateľa ovocia vo Valickej doline: jabĺk, hrušiek, čerešní, višní, marhúľ, broskýň a hrozna.
Prezentácia družstva a výroby predsedom družstva Ing. Fran škom Tóthom, PhD.

12:00 – 13:00

Prehliadka centra mesta Rimavskej Soboty so sprievodkyňou (námes e a okolie)

13:30 – 14:15

Obed v Salaš pod Maginhradom | 980 51 Veľké Teriakovce

14:30 – 15:30

Návšteva ČOV Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42, prevádzkovaná Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s.
prehliadka a opis služieb čis arne odpadových vôdčDSTUP

16:15 – 19:00

Návšteva a prehliadka areálu Prírodných jódových kúpeľov Číž a.s., 980 43 Číž –
výklad k jediným svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v Európe
Kúpele Číž nie sú len pre pohybovo chorých pacientov, ale sú poskytované aj pre verejnosť. V kúpeľoch Číž sa nachádza aj kúpalisko, v ktorom je niekoľko bazénov s vodnými
atrakciami pre najmenších (vodné šmýkačky). 38 °C horúca voda, relaxačné bazény,
bazény s vodnými tryskami, plavecký bazén a iné. V kúpeľoch Číž sa môžu liečiť aj de aj
dospelí. De môžu kúpele Číž navštevovať vo veku od 3 do 15 rokov.
Ochutnávka liečivej slanej jódobrómovej so značnou mineralizáciou.

19:00

Odchod do Szikszó
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ww.vysnevalice.sk
Ján Záhorský starosta, obecvysnevalice@azet.sk

