PROTOKOL
O VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE

VESNICE ROKU 2009 V OLOMOUCKÉM KRAJI
V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
1. Vyhlašovatelé soutěže jsou:


Spolek pro obnovu venkova



Svaz měst a obcí ČR



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Ministerstvo zemědělství ČR

2. Spolupracující úřady a organizace jsou:


Olomoucký kraj



Kancelář prezidenta ČR



Ministerstvo životního prostředí ČR



Ministerstvo kultury ČR



Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu



Svaz knihovníků a informačních pracovníků



Folklorní sdružení ČR



Sdružení místních samospráv

3. Hodnotící komise v Olomouckém kraji:


Miluše Stržínková, předsedkyně komise, starostka obce Rouské



Hana Rozsypalová, místopředsedkyně komise, starostka obce Těšetice



Jana Římská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Alena Velíčková, Spolek obnovy venkova, SMS



Jaroslav Mejstřík, Ministerstvo zemědělství ČR



Josef Londa, odbor strategického rozvoje KÚ Olomouckého kraje



Jaroslav Brzák, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Spolek pro obnovu venkova



Lenka Prucková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce

Pozorovatelé v krajské hodnotící komisi
Emil Flasca, předseda Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku
Václav Piecek, obecní úřad Gernik, Rumunsko
4. Průběh soutěže
15. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 33 obcí z pěti okresů v Olomouckém kraji.
Komise navštívila ve dnech 10.6.2009 – 19.6.2009 všechny přihlášené obce, které předaly
přihlášky na regionálním pracovišti MMR v Olomouci ve stanoveném termínu do 30. 4. 2009. Obce
byly o návštěvě komise předem písemně informovány. V průběhu prohlídek byla pořízena
fotodokumentace, která bude následně zpracována do prezentace. Každá obec měla k dispozici
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90 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty,
investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup
k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Organizace prezentace
byla v režii obce. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou
a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a vyhodnocení soutěže více
než 100 hodin.
5. Vyhodnocení krajského kola
Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 19. 6. 2009.

Zlatá stuha – vítěz krajského kola Olomouckého kraje: Obec Tučín
Vítěz krajského kola je oprávněn užívat titul „Vesnice Olomouckého kraje roku 2009“

2. místo v krajském kole
Obec Vikýřovice
Ocenění: Za vytváření podmínek pro spokojený život všech věkových skupin obyvatelstva
3. místo v krajském kole
Ocenění: Za vyvážený přístup k rozvoji obce

Modrá stuha za společenský život

Obec Horní Těšice

Obec Dlouhá Loučka

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Jezernice

Bílá stuha za činnost mládeže

Obec Pavlovice

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Obec Tištín

Speciální finanční ocenění Olomouckého kraje obcím:
Skorošice
Za dokumentování pamětí a událostí v obci
Císařov
Osobnost soutěže
Starostovi obce za citlivý a vyrovnaný přístup naplňování POV
Troubky
Za dynamický rozvoj a obnovu infrastruktury obce
Skalka
Za systémový přístup k rozvoji obce

Potštát
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Provodovice
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt realizovaný z fondů EU

Další speciální ocenění hodnotitelské komise:
Fulínova cena za nejlepší květinovou výzdobu obci Skalka
Komise dále ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a
přístup k obnově vesnice:
Kralice na Hané
Za péči o kulturní a historické dědictví obce
Hněvotín
Za systémový přístup k obnově technické infrastruktury a podporu místního školství
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Přáslavice
Za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s finanční pomocí EU
Bukovany
Za manažerský a inovativní přístup při řízení a hospodářské činnosti obce
Babice
Za aktivní přístup při řešení financování malých obcí
Písečná
Za programově vyvážený přístup při pasportizaci obecního majetku
Leština
Za vyvážený rozvoj obce a vytváření podmínek pro rozvoj cykloturistiky
Úsov
Za péči o historický odkaz
Mostkovice
Za a podporu a spolupráci obce a neziskových subjektů
Prostějovičky
Všem občanům za zapojení do kulturních a sportovních aktivit v obci
Hrdibořice
Starostce za dlouholetou snahu o rozvoj obce
Vlkoš
Za aktivní zapojení seniorů do kulturního a společenského života obce
Beňov
Za moderní přístup k vedení obecní kroniky
Domaželice
Za vytváření podmínek pro sportovní vyžití v obci
Dřevohostice
Za vytváření příjemného harmonického prostředí pro občany městyse
Bezuchov
Občanům obce za zapojení do společenského života
Malhotice
Občanům za péči o zeleň a okolní krajinu
Paršovice
Za vytváření příznivých podmínek pro kvalitní bydlení.
Soběchleby
Za realizaci projektů v oblasti životního prostředí
Radslavice
Za uchování a rozvoj kulturního dědictví
6. Závěr:
Přihlášky budou archivovány na reg. pracovišti MMR Olomouc. Všechna ocenění budou
předána zástupcům obcí na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 ve
vítězné obci Tučín. Hodnotitelská komise doporučuje Olomouckému kraji finančně ocenit
obec na 2. místě částkou 400.000 Kč a částkou 200.000 Kč obec na 3. místě a dále částkou
50 tis. Kč obce navržené ke speciálnímu finančnímu ohodnocení.
Vítězné obci Tučín komise doporučuje poskytnout 100.000 Kč na financování a výdaje
spojené s uspořádáním předání ocenění zúčastněným obcím v soutěži.
V Olomouci dne 19. 6. 2009
Podpisy členů hodnotitelské komise:
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