Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského
kraje a obcí Čejetice si Vás dovolují pozvat
na motivační seminář s názvem

„Vesnice roku 2022 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou“,
který se uskuteční dne 24. března 2022
v hostinci U Balounů, Mladějovice 44, 386 01 Strakonice – okres Strakonice
Program:
08:30 – 09:00 hod.: Prezence účastníků a coffee break
09:00 – 09:15 hod.: Zahájení, představení hostů a vyhlašovatelů soutěže
Kamila Havel Kupcová, koordinátor Celostátní sítě pro venkov
09:15 – 09:30 hod.: Prezentace hostitelské obce
Ivana Zelenková, starostka Obce Čejetice
09:30 – 10:00 hod.: Prezentace soutěže Vesnice roku a zkušeností z minulých ročníků
Jaroslav Havel, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) ČR
10:00 – 10:15 hod.: Soutěž Vesnice roku z pohledu Jihočeského kraje
Pavel Hroch, radní Jihočeského kraje
10:15 – 11:00 hod.: Cesta za stuhou: Prezentace obce, které uspěla v minulých ročnících soutěže,
Zlatá stuha. Porovnání krajského a celostátního kola soutěže
Pavel Hroch, starosta Obce Kovářov, vítězná obec Zlaté stuhy v krajském i celostátním kole soutěže
11:00 – 11:15 hod.: Prezentace a představení Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku
Kamila Havel Kupcová, koordinátor Celostátní sítě pro venkov
11:15 – 12:00 hod.: Cesta za stuhou: Prezentace obce, která uspěla v minulých ročnících soutěže,
Oranžová stuha. Porovnání krajské x celostátní kolo soutěže
Ivana Zelenková, starostka obce Čejetice, vítězná obec Oranžové stuhy v krajském i celostátním kole soutěže
12:00 – 12:30 hod.: Oběd
12:30 – 13:15 hod.: Prezentace a představení Zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice roku
zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
13:15 – 14:00 hod.: Cesta za stuhou: Prezentace obce, která uspěla v minulých ročnících soutěže,
Zelená stuha. Porovnání krajského a celostátního kola soutěže
Luboš Peterka, starosta Obce Radomyšl, vítězná obec Zelené stuhy v krajském kole soutěže
14:00 – 15:30 hod.: Komentovaná prohlídka obce Mladějovice
15:30 hod.: Závěr
Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno.
Přihlášky účastníků potvrďte ZDE nebo zasílejte na e-mail: kamila.kupcova@szif.cz do 20. 3. 2022
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