
 

   

 

POZVÁNKA 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, 

Školou vesnice Modrá a Spolkem pro obnovu venkova ČR Zlínského kraje 

 

si Vás dovolují pozvat na seminář spojený s exkurzí 

„Projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku“ 

 

Místo konání: Třanovice (vítěz Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2014)   

 Hošťálková (vítěz Oranžové stuhy ČR 2014) 

Termín:  14. dubna 2015 v době od 9:30 do 17:00 hodin  

Program:  

1. Třanovice (9:30 – 12:30 hod.) 

9:30 – 9:45  registrace účastníků (obecní úřad Třanovice), zahájení semináře 

9:45 – 11:45 prohlídka obce Třanovice - projekty realizované v PRV (Bc. Jan Tomiczek, starosta) 

  komplexní pozemkové úpravy – „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – 

I. Etapa“  

  veřejná prostranství – „Veřejná prostranství v centru obce Třanovice“ 

  venkovská průmyslová zóna, včetně diskuse k realizovaným projektům PRV 2007-2013 

11:45 (Šenk u Splavu, Třanovice)– 12:30 oběd  

2. Hošťálková (14:00 – 17:00 hod.)  

14:00 – 15:30  prohlídka obce Hošťálková - návštěva úspěšných projektů PRV (Petr Laštovica, starosta) 

  představení úspěšných projektů PRV (žadatelé z řad místních farmářů, chovatelů ovcí, včelařů, 

zahrádkářů a dalších subjektů); příležitost k navázání kontaktů pro budoucí spolupráci 

  ukázky spolupráce se zemědělskými subjekty (farmářské pasení ovcí pomocí psů, dančí obora) 

  revitalizace zeleně 

  energeticky úsporné objekty 

  porovnání s příklady špatné praxe (Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá) 

15:30 – 16:30  informační seminář k tématu jak prezentovat obec v soutěži Vesnice roku (sokolovna obce Hošťálková) 

  Vítěz Vesnice roku 2014, obec Kateřinice (Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta) 

  Vítěz Oranžové stuhy v ČR 2014, obec Hošťálková (Petr Laštovica, starosta) 

  Vítěz Zelené stuhy v ČR 2014, obec Modrá (Miroslav Kovářík, starosta) 

  Vítěz Knihovny roku 2014, obec Horní Lideč (Josef Tkadlec, starosta) 

  Soutěž Vesnice roku 2015 (Ing. Miroslava Tichá, MMR, tajemnice soutěže) 

  Celostátní síť pro venkov ve Zlínském kraji, realizované akce v roce 2014, připravované změny a 

plánované aktivity v roce 2015 (Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc) 

16:30 – 17:00  diskuze účastníků k prezentovaným tématům 

17:00   závěr 

Pro zájemce zajištěna přeprava autobusem - nástupní místa a časy: Uherské Hradiště 6:45 hod., Zlín 7:20 hod., Vsetín 8:00 

hod. Předpokládaný návrat Vsetín 17:20 hod., Zlín 18:00 hod., Uherské Hradiště 18:40 hod. 

 
Vaši účast potvrďte prosím na e-mail: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz, případně na tel.: 577 043 831 do 1. 4. 2015, 

včetně místa nástupu a počtu účastníků z Vaší obce.  

 

Na akci srdečně zvou 

 

Ing. Kateřina Mračková 

ředitelka RO SZIF Olomouc 

Ing. Mgr. Ivica Rusko 

koordinátor CSV 

Ing. Ivan Mařák 

náměstek hejtmana Zlínského kraje 
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