
                             

                        

 

 

 

 

Škola vesnice Modrá ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR 
 a  

pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
 

vás srdečně zvou na odborný seminář  
 

„Vým ěna zkušeností hodnotitelů krajských komisí, prezentace kritérií  
a hodnocení v rámci soutěže  

Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova“ 
 

7. - 8. března 2013, Obec Modrá, Hotel U Skanzenu 
 

 

PROGRAM   Čtvrtek 7. března 2013 

13:00 – 14:30 hod.  prezence, ubytování  

14:30 – 14:45 hod.  Přivítání účastníků 

� Miroslav Kovářík – starosta obce Modrá 

Zahájení semináře 

� Ing. Jiří Vačkář – vrchní ředitel sekce regionální politiky, MMR  
� Mgr. Eduard Kavala – předseda, SPOV ČR 

 

14:45 – 15:00 hod. Zhodnocení uplynulého ročníku soutěže (Vesnice roku 2012) 
 – klady, zápory, nedostatky, návrhy na zlepšení, zkušenosti, způsoby hodnocení 

� Miroslav Kovářík – starosta obce Modrá 

� Mgr. Viktor Liška – starosta obce Ratměřice  

� Karel Navrátil – starosta obce Komňa   

 

15:00 – 15:15 hod.  Seznámení s organizací soutěže pro rok 2013 

� Ing. Miroslava Tichá – tajemnice soutěže, MMR  

  Financování v rámci soutěže  

� Kateřina kapková – tajemnice, SPOV ČR 

 

15:15 – 15:30 hod.  Představení a sjednocení názoru na udělování jednotlivých ocenění –  
stuh - seznámení s podmínkami jejich udílení 

� Knihovna, přirozené centrum informací - SKIP  
� Cena naděje pro živý venkov – SMS ČR 
� Putovní pohár FoS ČR – FoS ČR  

15:30 – 16:00 hod.  Přestávka  

� Hodnocení společenského života obce – Stanislav Rampas 
� Oranžová stuha - MZe 
� Zelená stuha - SZKT  

 



                             

                        

 

 

 

 

16:30 – 16:45 hod.  Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky, zeleň v obci a péče o krajinu, využití účasti v soutěži 
Vesnice roku pro další život vesnice a mikroregionu - zkušenosti  z evropského kola Entente Florale 

� Ing. Petr Šiřina  

 
16:45 – 17:15  Program obnovy venkova 

� Miroslav Kovářík, Stanislav Rampas, Viktor Liška 
 
17:30 – 18:00 hod.  Přestávka  

18:00 – 19:00 hod.  Panelová diskuze I. 
19:00 hod.   individuální prohlídka nového areálu „Živá voda“   
20:00 hod.   Večeře, panelová diskuze II., ochutnávka místních specialit    

 

Pátek 8. března 2013 
 

07:30 – 09:00 hod.  Snídaně  

09:00 – 10:00 hod.  Představení zahraničních soutěží  

� Geneze slovenské soutěže „Dědina roka“ - Ing. arch. Anna Kršáková – předsedkyně, 
Spolek pre obnovu dědiny 

� Podmínky a pravidla soutěže „Dědina roka“ - Ing. Martin Lakanda – Slovenská agentura 
životního prostředí 

� Zkušenosti a podněty z evropské soutěže - Ivona Cimmermanová, Viktor Liška, Jiří 
Řezníček  

10:00 – 10:30 hod.  Přestávka  

10:30 – 11:00 hod.  Péče o stavební fond a obraz vesnice, Zlatá cihla v Programu obnovy venkova   

� PhDr. Pavel Bureš, Miroslav Kovářík   

11:00 – 12:00 hod.  Zhodnocení semináře  

� Diskuze 

� Ing. Jiří Vačkář – vrchní ředitel sekce regionální politiky, MMR 

� Miroslav Kovářík – starosta obce Modrá 

  Závěr semináře  

� Miroslav Kovařík – starosta obce Modrá  

12: 00 hod.   Oběd 


