
   

 

 

   
 

Celostátní síť pro venkov Pardubický kraj 

ve spolupráci s  

AGROVENKOV, o.p.s. 

 

si Vás dovolují pozvat 

 

na setkání starostek a starostů obcí Pardubického kraje s exkurzí  

 

„Návštěva obcí, které se úspěšně umístily v soutěži Vesnice roku“ 

 
Termín konání: dne 11. září 2014 

 

Okres Ústí nad Orlicí:   nástup do autobusu v 7:30 hod. na adrese 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Pardubický 

kraj, pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí 

nad Orlicí 

Okres Svitavy:     nástup do autobusu v 8:15 hod. na adrese 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Pardubický 

kraj, pracoviště Svitavy, Olomoucká 26, Svitavy 

 

Program:  

 

Prezentace obce Borová u Poličky      8:45 až 11:15 hod.    
Vesnice roku 2008, prezentace bude mimo představení obce zaměřena na realizované projekty 

LEADER, řešení třídění komunálního odpadu s prohlídkou kompostárny 

 

Oběd v restauraci U Kováře Matěje      11:45 až 12:45 hod. 

 

Prezentace obce Vysočina                        12:45 až 15.45 hod.                 
Oranžová stuha v roce 2013, Modrá stuha v roce 2014, po představení obce návštěva 

zemědělského a dřevozpracujícího podniku, prohlídka venkovského a zemědělského skanzenu 

na Veselém Kopci 

 

Počet účastníků je limitován kapacitou autobusu, a proto Vás žádáme o odeslání 

přiložené přihlášky nejpozději do 5. 9. 2014, přihlášky budou vyřizovány podle 

pořadí doručení. Oběd, občerstvení a vstup do skanzenu Veselý Kopec 

z prostředků CSV Pardubický kraj. 

  

   

Ing. Bohuslav Lapáček             Ing. Vladimír Šabata 

koordinátor CSV Pardubický kraj   ředitel AGROVENKOV, o.p.s. 

 

 



   

 

 

Přihláška na akci Celostátní sítě pro venkov Pardubický kraj: 

 

setkání starostek a starostů obcí s exkurzí  

„Návštěva obcí, které se úspěšně umístily v soutěži Vesnice roku“ 

Termín konání akce: 11. 9. 2014 

 

Jméno a příjmení:    …………………………………… 

 

Obec:     …………………………………… 

 

Telefon:    …………………………………… 

 

E-mail:    …………………………………… 

 

Místo nástupu do autobusu:    □ Ústí nad Orlicí     

     □ Svitavy             

      (Prosím zakřížkujte) 
 

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 5. 9. 2014  na adresu:  

 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Pardubický kraj, pracoviště Svitavy, 

Olomoucká 26, 568 02 Svitavy, 

  

nebo e-mail: bohuslav.lapacek@mze.cz, 

 

případně telefonicky: 461 578 153, 461 578 150. 
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