
 

   

 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství,  

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Zlínský kraj 
 

Vás co nejsrdečněji zvou na  

Setkání starostů a zástupců obcí  

ve "Vesnici roku 2014" 
 
Místo konání:   Obec Kateřinice 242 (sál kulturního domu) 

 

Termín:  31. října 2014, odjezd autobusem ze sběrných míst - Uherské Hradiště 7:15 hod., 

Otrokovice-Kvítkovice 7:45 hod., Zlín 8:05 hod., Vsetín 8:45 hod.  
                               
Program:  

8:30 - 9:30 hod 

- prezence, příjezd hostů 

 

9:30 – 12:30 hod 

- zahájení semináře, přivítání přítomných, aktuální informace o aktivitách CSV ve Zlínském kraji  

  (Ing. Stanislav Skála - Mze KAZV Zlín, Ing. Ivan Mařák -náměstek hejtmana Zlínského kraje) 
- soutěž Vesnice roku z pohledu Krajského úřadu Zlínského kraje – (Ing. Jana Koldová, vedoucí absorpční 

kapacity odboru strategického rozvoje Zlínského kraje) 
- Spolek pro obnovu venkova – aktuální informace o činnosti (Ing. Vojtěch Ryza, Lidečko) 
- zemědělské družstvo Mír Ratiboř - podpora a spolupráce s obcemi (Ing. Zdeněk Adámek, předseda) 
- občerstvení + vystoupení souboru "Kateřinický Valášek" 

- jak prezentovat obec v soutěži Vesnice roku 

 Oranžová stuha ve Zlínském kraji a ČR 2014 (Petr Laštovica, Hošťálková) 
 Modrá stuha ve Zlínském kraji 2014 (Mgr. Zbyněk Král, Bánov) 
 Zelená stuha ve Zlínském kraji 2014 a ČR 2014 (Miroslav Kovařík, Modrá) 
 Zlatá stuha ve Zlínském kraji 2014 a vítěz ČR (Vojtěch Zubíček, Kateřinice) 

- slovo tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché, zástupkyně MMR  

 

12:30 – 13:15 hod  

- oběd 

 

13:15 - 15:30 hod 

- prohlídka obce Kateřinice, včetně návštěv zajímavých projektů  
- přesun na farmu ZD Mír Ratiboř - farma Pržno 

 

15:30 - 17:00 hod 

- prohlídka ZD Mír Ratiboř (farma Pržno) - příklady čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2007-2013 

(Ing. Zdeněk Adámek, předseda) 
    

Vaši účast prosím potvrďte na e-mail: alena.nemcova@mze.cz , případně telefonicky (577 653 309) do 

29. 10. 2014 do 10:00 hod, včetně místa nástupu a počtu účastníků z Vaší obce (počet účastníků je omezen 

na max. dva účastníky z jedné obce). 

Předpokládaný návrat: Vsetín 17:20 hod., Zlín 18:00 hod., Otrokovice-Kvítkovice 18:20 hod., Uherské 

Hradiště 19:00 hod. 

 

Na setkání s Vámi se těší 

        

       Ing. Stanislav Skála 

            ředitel KAZV Zlínský kraj 
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