Zpráva z akce
Za projekty obcí úspěšných v soutěži
Vesnice roku – Oranžová stuha
Termín a čas konání akce: 4. 4. 2017 od 7:50 do 17:00
Místo konání akce: Olomouc, Tučín, Kateřinice, Hošťálková

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje zorganizovala v úterý 4. dubna 2017 seminář spojený
s exkurzí pod názvem „Za projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku – Oranžová stuha“.
Záměrem akce bylo především seznámení účastníků s přínosy soutěže Vesnice roku, s podmínkami
získání ocenění Oranžová stuha a v neposlední řadě rovněž s realizovanými projekty PRV v těchto
obcích. Především pak přiblížit přítomným vazby mezi aktivitami v oblasti obnovy venkova,
realizace projektů a účastí v soutěži Vesnice roku a oceněním Oranžová stuha.
Seminář zahájila Ing. Kateřina Mračková – ředitelka RO SZIF Olomouc. Představila přítomným
aktuální informace v Programu rozvoje venkova, aktuální a plánované novinky v oblasti obnovy
venkova s vazbou na vhodné dotační tituly a motivovala přítomné k účasti v soutěži Vesnice roku.
Zároveň také seznámila přítomné s oceněním Oranžová stuha, jehož garantem je Ministerstvo
zemědělství. Slova se následně ujal pan Jiří Řezníček a krátce představil obec Tučín, která je
držitelem ocenění Vesnice roku 2009, vyzdvihl hlavní přínosy úspěchu v soutěži a motivoval
k aktivní účasti v letošním roce. Pozval přítomné k prohlídce obce a projektů PRV realizovaných
na tomto území.
Po prohlídce obce a projektů následovala krátká diskuze a přejezd do obce Kateřinice. Přítomné
zde přivítal starosta obce – Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. a představil obec Kateřinice, která je
držitelem ocenění Vesnice roku 2014. Zároveň poukázal na přínosy, které tento úspěch přinesl
občanům obce. Závěrem svého výstupu představil projekty PRV realizované na území obce.
Po obědě se slova ujal opět starosta obce Tučín, pan Řezníček a spolu s panem Zubíčkem podrobně
představili ocenění Oranžová stuha a podmínky získání tohoto ocenění. Ve své prezentaci
poukázali, na co se hodnotitelská komise při návštěvě obce zaměřuje, jak probíhá hodnocení a
také, že toto ocenění přesahuje pouhý běžný vztah mezi obcí a zemědělským podnikem. Ve svém
výkladu zdůraznili přínos řemesel, zaměření zemědělců na chov a pěstování původních druhů,
ekologické podmínky chovu, obnovitelné zdroje energie nebo mimoprodukční přínosy vazeb mezi
obcí a zemědělcem. Na závěr přednášky krátká diskuze, po které následoval přejezd do obce
Hošťálková.
Obec Hošťálková, kde návštěvníky přivítal starosta obce, pan Petr Laštovica, se v roce 2014 stala
držitelem ocenění Oranžová stuha v celostátním kole soutěže. Pan starosta přiblížil přítomným, jak
těchto úspěchů dosáhli a jaké přínosy ocenění přineslo. V závěru svého výstupu představil
spolupráci se zemědělci v obci a projekty realizované na tomto území. Seminář byl ukončen
závěrečným poděkováním všem přítomným za účast a přáním hodně štěstí v letošním kole
soutěže.
V Olomouci, dne 30. 5. 2017
Zpracoval: Ing. Markéta Bezoušková, krajský koordinátor CSV

