
 

  

 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás  
srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář spojený s 

exkurzí 
 

 „Představení projektů Programu rozvoje venkova 
v rámci semináře Projekty obcí úspěšných 

v soutěži Vesnice roku 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a 

zemědělského subjektu“ 
 
 

Místo konání: Haňovice (Oranžová stuha Vesnice roku Olomouckého kraje 2015)   
   Tištín (Oranžová stuha Vesnice roku Olomouckého kraje 2009) 
 
 

Termín:   31. března 2016 od 8:00 do 17:15 hod.  
 
 

Program:  
 

 
1. Haňovice (8:00 – 12:00 hod.) 
 
8:00 – 8:30           Registrace účastníků (Kulturní dům Haňovice), zahájení semináře  
 
8:30 – 9:30          Prezentace podmínek přihlášení do soutěže Vesnice roku – podmínky pro                        
                               oranžovou stuhu (Jiří Řezníček, starosta obce Tučín) 
 
9:30 – 12:00          Prohlídka obce Haňovice (Arnošt Vogel, Jiří Řezníček) 
                                    

 Spolupráce obce s MAS Moravská cesta (Julie Zendulková) 
 Spolupráce se zemědělským subjektem včetně myslivců a rybářů 
 Projekt – Modernizace technologie pro skot, wellfare v chovu skotu 
 Projekty spolupráce MAS – fasáda KD Haňovice, zavlažování hřiště TJ Doubrava,  
      oprava myslivecké chaty, oprava požární zbrojnice 
 Rekonstrukce provozu plasty Mladeč 

 

 
 
 



 

  

 
 
  2. Tištín (12:50 – 17:15 hod.) 
 
 

  12:50 – 13:30 Oběd Agrodružstvo Tištín 
 
  13:30 – 16:00 Prohlídka obce Tištín (Alena Wagnerová, Jiří Řezníček) 
 

 Ukázky spolupráce se zemědělskými subjekty (Agrodružstvo Tištín, MS, jezdecký klub) 
 Bioplynová stanice 
 Spolupráce obce s MAS Hanácký venkov: rekonstrukce objektu lihovaru na víceúčelové 

zařízení, technické vybavení pro MŠ Tištín, školní zahrada „Na výsluní“, obnova víceúčelové 
plochy v Tištíně 

 Kozí farma (Kubíková Lenka) 
 Vítěz Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje 2009, obec Tištín  
 Představení CSV a plánované aktivity v roce 2016 (Kateřina Mračková, RO SZIF Olomouc) 

 

  16:00 – 17:00 Jak prezentovat obec v soutěži Vesnice roku – příprava pro oranžovou stuhu  
                               (Jiří Řezníček, Alena Wagnerová) 
                               Diskuze účastníků k prezentovaným tématům 
 

  17:15   Závěr 
 

Pro zájemce zajištěna přeprava autobusem – nástupní místa a časy: Přerov 6:55 hod 
(Denisova ul. naproti Hypernovy), Olomouc 7:35 hod (zastávka autobusu – Tř. Kosmonautů,                             

u Alberta). Předpokládaný návrat do Olomouce 18:00 hod., do Přerova 18:30 hod. 
 

Vaši účast včetně místa nástupu a počtu účastníků z Vaší obce potvrďte prosím na e-mail: 
starosta.tucin@seznam.cz, případně na tel.: 732 876 307 do 24. 3. 2016. 

 
 

Na akci srdečně zvou 
 

 
   Ing. Kateřina Mračková 
   ředitelka RO SZIF Olomouc 

 
                                                        Ing. Mgr. Ivica Rusko 
                                                        koordinátor CSV 
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