Foto: obecní úřad v Libovicích, č. p. 1
Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje, Sdružení místních
samospráv Středočeského kraje a Svaz měst a obcí ČR si Vás dovolují pozvat
na motivační seminář k soutěži

AKCE ZRUŠENA!!!
Vesnice roku 2020
CESTA ZA STUHOU
Akce se uskuteční dne 24. března 2020
v sále Libovické hospůdky (adresa: Libovice 20, 273 79 Tuřany u Slaného).
Zahájení semináře v 10:00 hodin
Seminář je určen starostům, zastupitelům obcí a dalším příznivcům této inspirující soutěže.
Budou představeny úspěšné obce a jejich zkušenosti z minulých ročníků soutěže Vesnice roku.
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jarmila Smotlachová
předsedkyně SPOV SK

Mgr. Petr Halada
předseda SMS ČR SK

Mgr. Pavel Drahovzal
místopředseda SMO ČR

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO Praha SZIF

Program motivačního semináře
9:30 – 10:00

Prezence

10:00 – 10:15

Zahájení a představení hostů a hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku
Středočeského kraje 2020
Moderuje Ing. Jarmila Smotlachová – Spolek pro obnovu venkova SK

10:15 – 10:30

Vystoupení zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže

10:30 – 10:45

Prezentace soutěže Vesnice roku
Ing. Miroslava Tichá – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

10:45 – 11:15

Představení hostitelské obce (Zlatá stuha 2019)
Petr Ibl – starosta obce Libovice

11:15 – 11:30

Představení Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku
Ing. Martina Petržilková, MBA – Státní zemědělský intervenční fond

11:30 – 12:15

Cesta za stuhou – prezentace úspěšných obcí
Vratislav Rubeš – starosta obce Žižice (Oranžová stuha 2019)
Jitka Ryšavá – starostka obce Řisuty (Modrá stuha 2019)
Miluše Čančíková – starostka obce Jinočany (Bílá stuha 2019)
Milan Kazda – starosta obce Kněžice (Zelená stuha)

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 13:30

Pohled na práci hodnotitelské komise
Markéta Balková – předsedkyně komise 2019, starostka obce Hvožďany
Ing. Marie Kulhánková Havelková - místopředsedkyně komise
místostarostka obce Cítov

13:30 – 13:45

Zkušenosti a zážitky z celostátního kola soutěže
PhDr. Pavel Bureš – Národní památkový ústav

13:45 – 14:15

Diskuze se zástupci vyhlašovatelů, obcí a členy hodnotitelské komise

14:15 – 15:00

Prohlídka obce Libovice zaměřená na realizované projekty
Petr Ibl – starosta obce Libovice

15:00

Předpokládaný konec semináře

2019,

Účast na semináři je BEZPLATNÁ.
Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov. Káva, čaj, voda a drobné občerstvení
pro účastníky bude k dispozici v průběhu celého motivačního semináře.
Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do 20. března 2020 na e-mailové adrese:
spov.sk@seznam.cz
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.

