Zpráva z akce “Představení projektů Programu rozvoje
venkova v rámci semináře Projekty obcí úspěšných v soutěži
Vesnice roku - Oranžová stuha – za spolupráci obce
a zemědělského subjektu“
Termín: 31. března 2016
Místo konání: Obce Haňovice a Tištín v Olomouckém kraji

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova
Olomouckého kraje uspořádaly setkání zástupců obcí Olomouckého kraje z řad MAS, starostů
a jiných subjektů zaměřené na výměnu zkušeností s realizovanými projekty v rámci soutěže
Vesnice roku – oranžová stuha a s čerpáním finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.
Seminář se konal dne 31. 3. 2016 na území Olomouckého kraje ve vítězných obcích této soutěže
z minulých ročníků – v obci Haňovice a v obci Tištín.
V první části exkurze účastníky přivítal a setkání zahájil Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice.
Obec Haňovice získala v náročné konkurenci v roce 2015 oranžovou stuhu v Olomouckém kraji
a v celostátní soutěži se umístila na 3. místě. Byla připravena prezentace, která přítomným
přiblížila navštívenou obec, ukázala aktivity z jejího společenského života a nastínila zásadní
zkušenosti a přínosy ze soutěže Vesnice roku. Soutěž Vesnice roku, resp. Oranžovou stuhu
v podrobné prezentaci účastníkům semináře s exkurzí přiblížil Jiří Řezníček, předseda Spolku pro
obnovu venkova Olomouckého kraje, který rovněž po celou dobu trvání akce odpovídal na dotazy
ohledně soutěže i na otázky směřované na aktuality PRV. Účastníky přišel pozdravit a povzbudit
předseda ZD Haňovice Ing. Václav Kuba.
Součástí prezentace obce byla i vlastní prohlídka obce a návštěva některých významných staveb
v obci (KD Haňovice, hřiště TJ Doubrava, myslivecká chata, požární zbrojnice apod.). V průběhu
prohlídky bylo možno se seznámit s řadou realizovaných projektů podpořených z PRV.
Starostové obcí, kteří v soutěži Vesnice roku byli také úspěšní a získali některé z ocenění, taktéž
informovali v rámci svých vystoupení v průběhu semináře o zkušenostech s čerpáním financí
z dotačních titulů, mj. i z Programu rozvoje venkova. V rámci prezentace týkající se teoretických
informací k soutěži Vesnice roku bylo zdůrazněno ocenění Oranžová stuha, které je udělováno za
příkladnou spolupráci zemědělce a obce. Účastníci se shodli, že tato spolupráce je oboustranně
prospěšná.
Byly prezentovány i aktivity Celostátní síť pro venkov a příklady úspěšně realizovaných projektů
z Programu rozvoje venkova. Byla podána informace o aktuálních změnách v rámci CSV a účastníci
byli informováni o tom, že mohou případné náměty na akce, které by bylo možno podpořit
z prostředků Sítě, zasílat paní Ivice Rusko, která je koordinátorkou pro NUTS II Střední Morava.
Účastníci semináře získali teoretické i praktické informace týkající se nejen soutěže Vesnice roku,
ale i řadu inspirativních nápadů, jak vylepšit život ve své obci.
Obec Haňovice zaujala především dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce v duchu
myšlenek Programu obnovy venkova, výbornou spoluprací se ZD, pestrou spolkovou činností,
ekumenickým soužitím obyvatel obce, péčí o krajinu, úctou k tradicím, neutuchajícími aktivitami
občanů a jedinečnou spoluprací s podnikatelskými subjekty.

Exkurze dále pokračovala do obce Tištín, kam se přesunuli její účastníci autobusem, případně
soukromými automobily a kde byli přivítání starostkou Alenou Wágnerovou a předsedou
Agrodružstva Tištín Josefem Horákem. Obec Tištín získala v roce 2009 oranžovou stuhu
a zúčastněné zaujala hlavně prohlídka kozí farmy mladé zemědělkyně Lenky Kubíkové. I v této
části exkurze byla zajištěna prohlídka obce, kde se bylo možno seznámit s řadou inspirativních
podnětů a s realizovanými projekty z PRV.
V průběhu setkání v rámci seminární části k účastníkům promluvil i starosta obce Nová Hradečná
Ing. Tomáš Müller. Jeho obec se pyšní titulem "Vesnice roku Olomouckého kraje 2014" a pan
starosta názorně ukázal, jak se jim podařilo v obci povzbudit občanskou aktivitu a zapojení
v průběhu soutěže. Vřele doporučil všem zúčastněným, aby si vyzkoušeli účast v této soutěži.
Zpracoval: Ing. Mgr. Ivica Rusko, krajský koordinátor CSV, RO Olomouc
Dne: 7. 9. 2016

