
 

  

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

Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) srdečně zvou na seminář  
 
 
 
 

 „Vesnice roku 2022 - cesta za stuhou“ 
 
 
 

16. března 2022, od 8:30 do 14:30 hodin 
 

 ZD Unčovice, středisko Příkazy, 783 33 Příkazy 
(zasedací místnost v areálu zemědělského družstva) 

GPS 49.6436589N, 17.1539894E 
 
 
 

Program: 
 
08:30 – Prezence 
 
09:00 – Úvod, přivítání a aktuální informace Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)  
   Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc 

  Jiří Řezníček, předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje  
    Ing. Milada Měsícová, předsedkyně představenstva ZD Unčovice 
    Ing. Jaroslav Sívek, starosta obce Příkazy 
 
09:15 – Vesnice roku 2022 – představení soutěže a podmínek pro rok 2022 

  Ing. Miroslava Tichá, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj  
 

09:45 – Jak úspěšně prezentovat obec – workshop zaměřený na techniky vyvolání zájmu,  
   atraktivní úvod, zvyšování motivace publika, sebevědomou komunikaci, příběh –  
   nejúčinnější nástroj v komunikaci. 

  Václav Strnadel, Azteka, s. r. o.    

11:45 – Bělotín – vesnice roku 2019 Olomouckého kraje – představení obce a sdílení 
  poznatků z účasti v soutěži 

   Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín 
 
12:00 – Ocenění Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – podmínky 
            získání ocenění, inspirace a příklady spolupráce se zemědělskými subjekty, sdílení 
             poznatků z účasti v hodnotitelské komisi soutěže 
             Jiří Řezníček, dlouholetý člen hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku  
   
   V průběhu dopoledne bude podáváno drobné občerstvení z regionálních produktů. 
 



 

  

 
12:30 – Oběd 
 
13:00 – ZD Unčovice – spolupráce zemědělských subjektů a obce – představení  
   podniku, prezentace a prohlídka realizovaných projektů PRV přímo v areálu 
    Ing. Milada Měsícová, předsedkyně představenstva ZD Unčovice 
 
14:30 – Zhodnocení a ukončení semináře  
 
 

Seminář je financován z prostředků CSV a účast na semináři je pro zájemce bezplatná. 
Registrace do 10. 3. 2022, ZDE. Kapacita semináře je omezená. 

Bližší info na e-mailu starosta.tucin@seznam.cz  
 
 

Parkování v areálu ZD Unčovice dle značení nebo pokynů. 
 

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v 
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2022. 

Podmínkou účasti je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální 
epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky. 

   

   

Na akci srdečně zvou 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2dwCz0xxu-1NuD5HY8SKPlZUNUE1UjFBQ08yRFJOUFIzUEhSUDQyS1dCOC4u
mailto:starosta.tucin@seznam.cz

