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V rámci soutěže Vesnice roku oceň uJe
MZe obce za spolupráci se zemědělci
Soutěž Vesnice roku
v Programu obnovy
venkova pořádá
společně Spolek
pro obnovu venkova
(SPOV), Svaz měst
a obcí (SMO),
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (MMR) a od
roku 2007 i Ministerstvo
zemědělství ČR (MZe).
Cílem soutěže je snaha
povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti
na rozvoji obce, ve které
žijí. Obec je hodnocena
v různých oblastech,
například za aktivity
v rámci společenského
života, péče o zeleň
a okolní krajinu nebo
za spolupráci se
zemědělskými subjekty.
rvní ročník soutěže se uskutečnil v roce 1995. Prvru
Vesnici roku se stala obec Telnice zjihornoravského kraje. V té
době ještě nebylo vítězství spojeno s žádnou finanční odměnou, dotace je poskytována
úspěšným obcím teprve od roku 1997. V rámci soutěže jsou
symbolicky udělována ocenění
(stuhy) různých barev za určité
činnosti vedoucí ke zvelebování
obce. Od roku 1995 je udělová-
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na Zlatá a Modrá stuha. V roce
1996 se přidává ocenění Zelená
a Bílá stuha. V roce 2007 byla
soutěž rozšířena o Oranžovou
stuhu udčlovanou na základě
projektu příklaclnc spolupráce
obce a zemědělského subjektu.
Obce oceněné Oranžovou stuhou získají dotaci od MZe.
Organizace ocenění

Organizace soutěže probíhá na
dvou úrovních - krajské a celostátní. Vítězově krajských kol
získávají Zlatou stuhu a postupují do celostátního kola. Obce mohou získat ještě ocenění

Modrá stuha, Bílá stuha, Zelená stuha a Oranžová stuha.
U Oranžové a Zelené stuhy je
rovněž organizováno celostátní kolo.
Zlatou stuhu získá zpravidla obec, která nejvíce a jednoznačně osloví komisi a vyváženě obstojí ve všech posuzovaných oblastech, jako jsou prezentace společenského života,
aktivita občanů a podnikatelů,
celkový obraz vesnice, úsilí
o kvalitní občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráce obyvatel, péče o zeleň a veřejná prostranství, zájem o his-

Zelenou stuhou jsou odměněny obce za nadstandardní péči o zeleň a životní prostředí
v intravilánu i extravilánu obce.
Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené kraji.ny, např. výsadby tradičních
stromořadí a obnova druhové
skladby.
Oranžová stuha se udílí za
spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty, resp. se
zemědělským sektorem. Cílem
je vyhledávat, zveřejnit a ocenit
příklady
dobrých výsledků
partnerství obce a zemědělského nebo lesnického podniku,
popřípadě místní dobrovolné
organi.zace myslivců, včelařů,
rybářů při obnově a rozvoji
venkova, přičemž ze strany obce může být toto partnerstvi naplňováno také v rámci dobrovolného svazku nebo Místní
akční skupiny.

torii a okolí a nakonec i úroveň
zpracování koncepčních dokuKdo a jak může soutěžit
mentů obce.
Modrá stuha je ocenění za Soutěže se mohou zúčastnit
společenský život v obci. V rám- všechny obce venkovského
ci ocenění je důležitá péče o du- charakteru (vždy obec jako cechovní hodnoty obce, utužová- lek). Od roku 2008 připouštějí
ní venkovské komunity a ná- soutěžní podmínky i účast obcí
se statusem města. Přihlášky do
vaznost na tradice.
Bílá stuha se uděluje za mi- soutěže mohou obce zasílat tamořádnou činnost mládeže jemnici soutěže z MMR do kona práci s dětmi. Oceňovány jsou ce dubna. Vyhodnocování krajaktivity místních spolků v ob- ských kol probíhá během května a června. Vyhlášení vítěze celasti výchovy mladé generace,
práce s dětmi v knihovně či vy- lostátního kola Vesnice roku
2012 proběhne letos 15. září
tváření podmínek pro trávení
v luhačovicích, stejně jako
volného času.

v loňskem roce v rámci mezinárodního dětského íolklorního
festivalu ve spolupráci s Folklomím sdružením ČR. Slavnostní vyhlášení celorepublikového vítěze 6. ročníku ocenění
Oranžová stuha roku 2012 se
uskuteční na podzim v prostorách Senátu PČR v Praze.
Finanční ohodnocení

Financování ocenění zaštiťuje
MMR formou dotačních titulů
v rámci Programu obnovy venkova (POV). Cílem programu je
podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Realizace Programu je od roku 2003 v kompetenci krajů (regionální. program). letos získají krajští vitézové jeden milion korun
a celorepublikový vítěz pak ještě další milion korun.
Obce oceněné Oranžovou
stuhou získají dotaci od MZe
a mohou ji čerpat v rámci konkrétních projektů z Programu
obnovy venkova, který administruje MMR. Obec oceněná
v krajském kole Oranžové stuhy získá odměnu 600 000 Kč
(tzn. Oranžová stuha může být
udělena ve všech 13 krajích
ČR), z krajských vítězů pak vybere celostátní hodnotitelská
komiee vítěze Oranžové stuhy
ČR a tomu náleží odměna
800000 Kč (částky se nesčítají,
obec získá 600 000 Kč z krajského kola a 200 000 Kč navíc
za celostátní kolo).
(mze)

