
 

                                      

 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Spolkem pro 
obnovu venkova Olomouckého kraje Vás v rámci aktivit  

Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí 
 

Za projekty obcí úspěšných v soutěži  
Vesnice roku – Oranžová stuha 

 

Termín konání: 27. března 2018 od 7:50 do 17:30 hod 

Program:  

    7:50 Odjezd autobusu: Olomouc, (Autobusová zastávka Tř. Kosmonautů, u Alberta), 

8:25 Přerov (Denisova 11, naproti Albertu).  

 

  9:15 – 9:30 Obec Žlutava, Vesnice roku – Oranžová stuha 2017 

Přivítání účastníků, zahájení semináře a představení aktuálních novinek v Programu 

rozvoje venkova (PRV) - Ing. Kateřina Mračková, ředitelka SZIF RO Olomouc a Jiří 

Řezníček, starosta obce Tučín „Vesnice roku 2009“  
 

   9:30 – 10:30 Prezentace a ukázky dobré praxe realizovaných projektů PRV 

Představení obce a realizované projekty PRV v obci – Ing. Stanislav Kolář, starosta 

obce 

 

    10:30 – 10:45 Diskuze + cofee break 

 

    10:45 – 11:15 Obec Žlutava - vítěz Oranžové stuhy 2017 – vazba na projektové 

možnosti PRV a přínos obci – Ing. Stanislav Kolář, starosta obce Žlutavy 

 

    11:15 – 12:00 přejezd do Kašavy 

  

    12:00 – 13:00 Obec Kašava, Vesnice roku 2016. Prohlídka, představení obce       

      a realizace projektů PRV na tomto území, představení účasti v soutěži Vesnice roku  

      a pozitivní vliv na rozvoj obce – Josef Jarcovják, starosta obce.  

 

   13:00 – 13:30 Oběd   

 

  13:30 – 14:00 Spolupráce obce s MAS a se zemědělskými subjekty – Josef 

Jarcovják, starosta obce.  
 

  14:00 – 15:30 Soutěž Vesnice roku a ocenění Oranžová stuha. Představení 

podmínek soutěže, ocenění a fotografií z roku 2017, sdílení poznatků a zkušeností - 

Jiří Řezníček, starosta obce Tučín „Vesnice roku 2009“. 
 

 
 



 

                                      

 

  15:30 – 16:00 Diskuze, coffee break, závěr, shrnutí a vyhodnocení semináře a 

následný odjezd zpět do Olomouce. Předpokládaný příjezd okolo 17:30.   

 

 
Seminář je financován z prostředků CSV a účast na semináři je pro zájemce bezplatná. Počet míst je 

omezený a pro potvrzení účasti kontaktujte: Jiří Řezníček, předseda SPOV OK, starosta.tucin@seznam.cz, 

tel.: 732876307. 

 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
 

   Ing. Kateřina Mračková        Jiří Řezníček 
ředitelka Regionálního odboru Olomouc      předseda Spolku pro obnovu venkova 
Státní zemědělský intervenční fond       Olomouckého kraje 
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