
                                                                              

   

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

 

„Vesnice roku 2023 – Cesta za stuhou“, 
 

který se uskuteční dne 16. března 2023 
na Farmě u lesa, Sudoměřice u Bechyně 6, 391 72 Sudoměřice u Bechyně 

 

Program: 
 

08:30 – 09:00 hod.    Prezence účastníků a coffee break  
 

09:00 – 09:10 hod.  Zahájení, představení hostů a vyhlašovatelů soutěže. 
Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov (CSV) 

 

09:10 – 09:30 hod.  Prezentace hostitelské obce.  
Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně 

 

09:30 – 09:50 hod.  Pravidla soutěže Vesnice roku, ocenění a příprava přihlášky do soutěže. 
Jaroslav Havel, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) ČR 

 

09:50 – 10:10 hod.  Soutěž Vesnice roku z pohledu Jihočeského kraje.  
Pavel Hroch, radní Jihočeského kraje 

 

10:10 – 10:40 hod.  Cesta za Zlatou stuhou. Porovnání krajského a celostátního kola soutěže. 
Jaroslav Havel, člen hodnotitelské komise celostátního kola soutěže  

 

10:40 – 11:00 hod.  Prezentace a představení Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku. 
Kamila Havel Kupcová, členka krajské hodnotitelské komise za Ministerstvo Zemědělství 

 

11:00 – 11:45 hod.  Cesta za Oranžovou stuhou: Prezentace vítězné obce z roku 2022.  
          Porovnání krajského a celostátního kola soutěže. 

Jan Kubíček, starosta obce Mažice, oceněné Oranžovou stuhou v krajském kole a vítěz celostátního kola 
soutěže 

 

11:45 – 12:05 hod.  Prezentace a představení Zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice roku.  
Martin Charvát člen krajské hodnotitelské komise za Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 

 

12:05 – 12:30 hod.  Cesta za Zelenou stuhou: Prezentace vítězné obce z roku 2022.  
          Porovnání krajského a celostátního kola soutěže.   

  Zdeněk Šmíd, starosta obce Doudleby, oceněné Zelenou stuhou v krajském kole v roce 2022 
 

12:30 – 13:10 hod.  Oběd 
 

13:10 – 13:30 hod.  Cesta za Modrou stuhou: Prezentace vítězné obce z roku 2022. 
Václav Vokáč, starosta obce Drahonice, oceněné Modrou stuhou v krajském kole soutěže 

 

13:30 – 13:50 hod.  Cesta za Bílou stuhou: Prezentace vítězné obce z roku 2022. 
Barbora Poláčková, starostka obce Čepřovice, oceněné Bílou stuhou v krajském kole soutěže 

 

14:00 – 15:30 hod.  Odchod na komentovanou prohlídku obce Sudoměřice u Bechyně. 
 

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 10. března 2023 

 
Za organizátory srdečně zvou:  

 
Kamila Havel Kupcová                         Luboš Peterka                           Stanislav Houdek 
krajský koordinátor CSV                předseda SPOV JK                    starosta obce Sudoměřice u Bechyně 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2ZG_Qvh0y89Bg4EeZXbeXDFUQ1hQWUhCTVVFWk9KV00zVFpHNFRaRFJOMi4u

