
VESNICE ROKU 
2012

V OLOMOUCKÉM KRAJI
V  P R O G R A M U  O B N O V Y  V E N K O V A



VESNICE ROKU 
2012

V OLOMOUCKÉM KRAJI
V  P R O G R A M U  O B N O V Y  V E N K O V A

Obsah 

Úvodní slovo hejtmana Olomouckého kraje  ............................................ 3
Úvodní slovo náměstka hejtmana Olomouckého kraje  ........................... 4
Úvodní slovo předsedy 
Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje ..................................... 5
Soutěž Vesnice roku 2012  ....................................................................... 6
Výsledky v krajích  ..................................................................................... 9

Vesnice roku 2012
Zlatá stuha – Radslavice ........................................................................... 11
2. místo – Černá Voda  ............................................................................. 13
3. místo –  Náklo ....................................................................................... 15
Zelená stuha – Citov ................................................................................. 17
Oranžová stuha – Skalka .......................................................................... 19
Modrá stuha – Hradčany .......................................................................... 21
Bílá stuha – Dlouhá Loučka ...................................................................... 23
Vzorná knihovna – Uhelná ........................................................................ 25
Cena naděje pro živý venkov – Rouské  ................................................... 26
Diplom „Zlatá cihla“ kategorie A – Loučná nad Desnou ........................... 27
Diplom „Zlatá cihla“ kategorie C – Hradčany ............................................ 28
      
Speciálně finančně oceněné obce
Ruda nad Moravou ................................................................................... 29
Velká Kraš ................................................................................................. 30
Veselíčko ................................................................................................... 31

Další zúčastněné obce
Babice ...................................................................................................... 32
Císařov ...................................................................................................... 33
Mořice ....................................................................................................... 34
Kralice na Hané ........................................................................................ 35
Potštát ....................................................................................................... 36
Sušice ....................................................................................................... 37 
Všechovice ............................................................................................... 38



Vážení a milí čtenáři,

právě jste otevřeli knižního průvodce osmnáctým ročníkem 
soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Mám pocit, jakoby 
od loňského klání uběhlo teprve pár týdnů. Přesto už je to rok, 
co jsem nad smyslem a smysluplností soutěže v podobné bro-
žurce přemýšlel a můj názor se od té doby ani v nejmenším ne-
změnil. Stále mám za to, že Vesnice roku je pro obce ideální 
příležitostí, jak se představit lidem zvenčí, pochlubit novinkami, 
zapojit fantazii v přípravě zajímavé a pokaždé jiné prezentace, 
stmelit kolektiv místních a především zabojovat o prestižní titul 

se svými více či méně vzdálenými sousedy.
Nezávidím hodnotitelské komisi. Jsem přesvědčen, že úroveň obcí je čím 
dál vyšší a vybrat tu nejlepší musí být velmi těžké. Naštěstí jsou tady kromě 
Zlaté stuhy ještě i Modrá, Bílá, Oranžová a Zelená. Vítěz tedy není jeden je-
diný a hodnotící kritéria umožňují odměnit i obce s bohatým spolkovým ži-
votem, s aktivní a podporovanou mládeží, s příkladným vztahem k životní-
mu prostředí i s kontinuitou samosprávy a zemědělců. Všechny tyto jmeno-
vané aspekty k venkovu neodmyslitelně patří a je správné, že je jim věnová-
na taková pozornost. 
Olomoucký kraj soutěž plně podporuje. Nejen morálně, ale také finančně. 
I v letošním roce věnuje prvnímu, druhému a třetímu v pořadí šek na sto ti-
síc korun. Dalších padesát tisíc získává obec s nejlepší knihovnou a stejný-
mi částkami budou obdarovány ještě jiné tři vybrané obce, které komisi zau-
jaly něčím překvapivým, výjimečným a chvályhodným. 
Hluboce smekám před všemi, kteří tvoří venkov a tím nemyslím jen soutě-
žící. Nadšení, energie, dobrá vůle, obětavost a síla dosáhnout vytyčeného 
cíle jsou na vesnicích, které často hospodaří jen s velmi úspornými rozpoč-
ty, těmi pravými hybnými silami. Bez nich by to v obcích nevypadalo tak, jak 
si budete moci prohlédnout o pár stránek dále. Prolistujte si nyní venkov oči-
ma komise. Nakoukněte do jeho života a mějte přitom na paměti, že pro ty, 
kdo mají svou domovinu rádi, je právě jejich obec tou pravou a jedinečnou.

Ing. Martin Tesařík
Hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

měl jsem tu čest nahlédnout do práce hodnotitelské komise a na-
vštívit spolu s ní jednu ze soutěžících obcí. Jak rád jsem jen seděl, 
poslouchal a přihlížel. Je totiž logické, že všichni přihlášení touží 
po té nejvyšší metě. Ve výsledku to vypadá tak, že se snaží před-
vést a ukázat co nejvíce. Kdo je ale tím nejlepším z nejlepších? 
Obec, která si umí sehnat nejvíce peněz? Nebo ta, která umí hos-
podařit s málem a smysluplně investovat? Či snad vesnice plná 
obětavých a usměvavých lidí? Jsem přesvědčen, že právě ti jsou 
ze všeho nejdůležitější.
Soutěžní klání Vesnice roku by mělo zhodnotit všechny stránky venkovského 
života. Bez lidí by ale každá vesnice byla jen mrtvým skanzenem. Jak jsem 
tak seděl a přemýšlel, dospěl jsem k názoru, že titul by si ze všeho nejvíce 
zasloužili tam, kde to žije a dýchá. Kde si lidé sami vytvářejí kulturní a spor-
tovní kalendář akcí. Kde nemají stovky výmluv, když je potřeba přiložit ruku 
k dílu. Kde vedou své děti k tomu, aby svůj domov milovaly.
Mám venkov rád. Je oázou klidu a tím nejlepším místem k relaxaci. Když 
obce soutěží, která z nich je ta nejlepší, je to pro ně výborná motivace 
k tomu, aby ještě více vzkvétaly. Soutěživost je zdravá a v tomto případě na 
ní všichni jen získáváme. Venkované dobrý pocit z ocenění a městská veřej-
nost čím dál příjemnější prostor k oddechu a regeneraci. 
Já osobně se budu vždycky rád vydávat do těch míst, kde se cítím dobře a 
hodnocení kvalit venkova s radostí přenechám jiným. Jejich práce si vážím 
a do dalších ročníků jim přeji, aby se při svém rozhodování řídili rozumem i 
srdcem. Jinak to snad ani na venkově nejde. 

Ing. Pavel Horák
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Hodnotitelská komise 

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se v Olomouckém kraji přihlásilo 
20 obcí. Každá měla na svou prezentaci rovných devadesát minut. Bylo jen 
na ní, jakým způsobem je využije. Hodnotitelská komise se nebránila žád-
nému pojetí, byť bylo jakkoliv nezvyklé a nečekané. V Mořicích se projela na 
kolech, ve Skalce se nechala ošlehat větvemi při jízdě na valníku, v Radsla-
vicích se uvelebila na žebřiňáku a nechybělo mnoho – proletěla by se i hor-
kovzdušným balónem. 
Působnost v komisi Vesnice roku je jedinečnou zkušeností. Zkušeností po-
znat venkov se vším všudy. Nejen jeho rozvojové dokumenty, investiční zá-
měry, úspěšně zvládnuté projekty a smělé plány do budoucna, ale přede-
vším spolkový život, pracovitost a obrovské nasazení dobrovolníků při péči  
o zeleň, spolupráci se zemědělským sektorem a podobně. 

V letošním roce pracovala komise v tomto složení:
Jiří Řezníček předseda               obec Tučín  
Petra Kočnarová místopředseda obec Skalička
Ing. Ivana Šupová tajemnice CRR, (MMR)
Kateřina Kapková člen SPOV ČR, SMS ČR
Zdeněk Lév člen SMO ČR
Ing. Kateřina Mračková člen MZe
Ing. Barbora Janečková člen MŽP, SZKT
Mgr. Jiří Kaláb člen MK
RNDr. Lenka Prucková člen SKIP
Josef Londa člen Olomoucký kraj

Milí přátelé venkova, 

Vesnici roku v programu obnovy venkova už asi není nutné před-
stavovat. Přesto bych se v následujících řádcích rád zamyslel 
nad tím, co všechno tato soutěž obnáší. V prvé řadě je potře-
ba sebrat odvahu. Vždyť každý soudný člověk vidí, kolik je v jeho 
okolí krásných míst. A soupeřit s nimi, to chce skutečnou kuráž. 
Kdo překoná stud a potlačí pokoru, může začít s přípravami. Po-
psat nejpěknější zákoutí, nejzajímavější stavby a společenský ži-
vot v jeho nejvěrnější podobě, to je další oříšek, nemluvě o vý-
běru fotografií. Těch má každá obec nepočítaně, ale vybrat musí 

jen ty skutečně nej. 
Asi nejtěžší je ale příprava na návštěvu hodnotitelské komise. V Olomouc-
kém kraji má každá obec k dispozici půl druhé hodiny k tomu, aby jí před-
vedla své maximum. Fantazii se přitom meze nekladou. Je už zcela běž-
né, že se komisaři vozí různými dopravními prostředky, nahlížejí pod poklič-
ku místních společenských událostí a ještě jsou přitom zahrnováni kvantem 
informací. Pak už je po všem a nezbývá než pár dnů čekat, kdo bude letos 
tím šťastným. 
Bez nadsázky mohu říci, že důvod k oslavě mají všichni, kdo se soutěže zú-
častní. I když titul neobdrží, získají hodně cenných zkušeností a za rok mo-
hou zkusit štěstí znovu. Staré dobré přísloví praví: „Opakování je matkou 
moudrosti.“ Nevyšlo to letos, snad to vyjde příště. Všem těm, kterým ještě 
nevisí na zdi žádná ze stuh, bych rád do příštích ročníků popřál hodně dob-
rých nápadů a naději, že jednou to budou oni, kterým budou všichni blaho-
přát. A čím později to ocenění přijde, tím více si ho budou vážit, neboť bude 
tvrdě vybojované. Tak hodně štěstí! 

Leoš Hannig
Předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje
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Soutěž Vesnice roku je určena kterékoliv obci, městysi nebo městu s maxi-
málním počtem 6200 obyvatel. Pouze držitelé Zlatých stuh musejí několik let 
vynechat, než se znovu přihlásí. V případě krajských vítězů jsou to dva roky, 
celostátní výherci musejí počítat s pětiletou pauzou.
Vítězem se stává každá obec už v okamžiku, kdy se do soutěže přihlásí. Byť 
pak nezíská žádnou ze stuh, přece jen je hodna ocenění za svou odvahu, 
snahu a jedinečnost. Stejně jako v každé jiné soutěži, ani tady není důleži-
té vyhrát, ale zúčastnit se. Smyslem klání s názvem Vesnice roku je snaha 
povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozkvětu svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost projektů a programů obnovy vesnic a upo-
zornit širokou veřejnost na to, že role venkova je v naší republice významná 
a nezastupitelná. 

Přehled výsledků v soutěži VR od roku 2000

 

Zúčastněné obce
a jejich ocenění 2012 

Radslavice Přerov
Černá Voda Jeseník
Náklo Olomouc
Citov Přerov
Skalka Prostějov
Hradčany Přerov
Dlouhá Loučka Olomouc
Uhelná Jeseník
Rouské Přerov
Loučná nad Desnou Šumperk
Ruda nad Moravou Šumperk
Veselíčko Přerov
Velká Kraš Jeseník
Babice Olomouc
Císařov Přerov
Kralice na Hané Prostějov
Mořice Prostějov
Potštát Přerov
Sušice Přerov
Všechovice Přerov

Zlatá stuha
2. místo
3. místo
Zelená stuha
Oranžová stuha
Modrá stuha
Bílá stuha
Knihovna
Fulínova cena - letos neudělena
Cena naděje
Zlatá cihla

Sušice

Náklo

Radslavice

Citov

Černá Voda

Loučná nad Desnou

VšechoviceKralice na Hané Císařov

Skalka

Dlouhá Loučka

Mořice

Ruda nad Moravou

Velká Kraš

Rouské

Potštát

Uhelná

1. místo v celostátním kole 2. místo v celostátním kole 3. místo v celostátním kole

Rok Zlatá stuha           
I. místo

II. místo  v 
krajském 

kole

III.místo v 
krajském 

kole

Zelená 
stuha

Oranžová 
stuha Modrá stuha Bílá stuha Vzorná 

knihovna
Fulínova 

cena

Vzorné 
vedení 
kroniky

 Cena 
naděje pro 
živý venkov

Zlatá cihla Další mimořádná 
ocenění

2000 Nezamyslice - - Újezd - Radslavice Majetín Brodek u 
Přerova - - - - -

2001 Medlov - - Lipová - Černá Voda Ústí - - - - - -

2002 Bouzov - - Majetín - Rouské Těšetice Grygov - - - - -

2003 Ústí - - Horní Újezd - Velký Týnec Uhelná Radslavice - - - - -

2004 Mořice - - Dlouhá 
Loučka - Majetín Černotín Grygov - - - -

Císařov 
Jezernice 
Rouské

2005 Majetín - - Doloplazy 
(PV) - Leština Bezuchov Skrbeň Dlouhá 

Loučka Beňov - -

Malhotice 
Skorošice 
Skrbeň 
Vernířovice

2006 Střítež nad 
Ludinou - - Těšetice - Pivín Leština Radslavice Babice Police - -

Horní Újezd 
Písečná 
Žákovice

2007 Rouské - - Přáslavice Těšetice Tučín Písečná Všechovice Třeština - - -

Černá Voda 
Pavlovice u Přerova 
Skalka 
Třeština 
Všechovice

2008 Těšetice - - Mořice Partutovice Beňov Vikýřovice Pavlovice u 
Přerova Tučín - - -

Dl. Loučka 
Hrdibořice 
Písečná

2009 Tučín Vikýřovice Horní 
Těšice Jezernice Tištín Dlouhá Loučka Pavlovice u 

Přerova Potštát Skalka - - -

Císařov 
Provodovice 
Skorošice 
Troubky

2010 Vikýřovice Pavlovice u 
Přerova

Kralice na 
Hané Smržice Skalička Dřevohostice Skalka Skorošice Hradčany - Bezuchov -

Soběchleby 
Sudkov 
Paršovice

2011 Skalička Tištín Hradčany Císařov Pěnčín Písečná Hněvotín Libina Horní 
Újezd - Majetín Radslavice Nová Hradečná   

Sušice

2012 Radslavice Černá Voda Náklo Citov Skalka Hradčany Dlouhá 
Loučka Uhelná - - Rouské

Loučná nad 
Desnou 
Hradčany

Ruda nad Moravou 
Velká Kraš 
Veselíčko
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Název kraje Zlatá stuha                              
za vítězství v krajském kole

Modrá stuha 
za společenský život

Bílá stuha  
za činnost mládeže

Zelená stuha 
za péči o zeleň a životní 

prostředí

Oranžová stuha za 
spolupráci obce a 

zemědělského subjektu

Počet 
přihlášených 

obcí

Jihočeský Obec Řepice                            
(okres Strakonice)

Obec Pištín                                    
(okres České Budějovice)

Obec Tálín                              
(okres Písek)

Obec Kestřany                             
(okres Písek)

Obec Kučeř                                   
(okres Písek) 31

Jihomoravský Obec Tvarožná Lhota         
(okres Hodonín)

Obec Otnice                                 
(okres Vyškov)

Obec Tvrdonice                        
(okres Břeclav)

Obec Chvalovice                    
(okres Znojmo)

Obec Rudka                              
(okres Brno-venkov) 22

Karlovarský Obec Křižovatka                     
(okres Cheb)

Obec Dolní Rychnov                      
(okres Sokolov)

Obec Krásná                                
(okres Cheb)

Obec Dolní Žandov                
(okres Cheb)

Obec Abertamy                               
(okres Karlovy Vary) 19

Královéhradecký Obec Vrbice                                        
(okres Rychnov n. Kněžnou)

Obec Konecchlumí                         
(okres Jičín)

Obec Lovčice                        
(okres Hradec Králové

Obec Nahořany                         
(okres Náchod)

Obec Sovětice                          
(okres Hradec Králové 20

Liberecký Obec Studenec                       
(okres Semily)

Obec Mříčná                                  
(okres Semily)

Obec Nová Ves nad Nisou 
(okres Jablonec n. Nisou)

Obec Karlovice                       
(okres Semily)

Obec Všelibice                       
(okres Liberec) 15

Moravskoslezský Obec Řepiště                             
(okres Frýdek-Místek)

Obec Jeseník nad Odrou 
(okres Nový Jičín) *** Obec Rohov                              

(okres Opava)
Obec Otice                              

(okres Opava) 12

Olomoucký Obec Radslavice                     
(okres Přerov)

Obec Hradčany                            
(okres Přerov) 

Obec Dlouhá Loučka             
(okres Olomouc)

Obec Citov                                 
(okres Přerov)

Obec Skalka                              
(okres Prostějov) 20

Pardubický Obec České Heřmanice 
(okres Ústí nad Orlicí)

Obec Horní Ředice                    
(okres Pardubice)

Obec Pustá Kamenice 
(Okres Svitavy)

Obec Dobříkov                       
(okres Ústí nad Orlicí)

Obec Bořice                             
(okres Chrudim) 21

Plzeňský Město Strážov                               
(okres Klatovy)

Obec Soběkury                              
(okres Plzeň-jih)

Obec Kozojedy                              
(okres Plzeň-sever)

Obec Broumov                               
(okres Tachov)

Obec Bolešiny                             
(okres Klatovy) 25

Středočeský Obec Kamýk nad Vltavou 
(okres Příbram)

Obec Vlkaneč                              
(okres Kutná Hora)

Obec Teplýšovice                 
(okres Benešov)

Obec Dolní Břežany                
(okres Praha-západ)

Obec Petrovice                      
(okres Příbram) 21

Ústecký Obec Koštice                            
(okres Louny)

Obec Klapý                                   
(okres Litoměřice)

Obec Obrnice                          
(okres Most)

Obec Srbská Kamenice 
(okres Děčín)

Obec Mnetěš                           
(okres Litoměřice) 22

Vysočina Obec Křižánky                       
(okres Žďár nad Sázavou)

Obec Jakubov u 
Moravských Budějovic 

(okres Třebíč)

Obec Martínkov             
(okres Třebíč)

Obec Myslibořice                
(okres Třebíč)

Obec Rozsochatec              
(okres Havlíčkův Brod) 33

Zlínský Obec Žlutava                        
(okres Zlín)

Obec Lužná                                  
(okres Vsetín)

Obec Vysoké Pole                
(okres Zlín)

Obec Machová                         
(okres Zlín)

Obec Pitín                                   
(okres Uherské Hradiště) 17

celkem přihlášených obcí 278

Přehled ocenění udělených v rámci krajských kol 
(stuhy) v soutěži Vesnice roku 2012

 

Každý z nás projel v životě stovkami obcí, kochal se přitom pohledem z okna 
na ubíhající krajinu, tam ho zaujaly krásně kvetoucí růže, jinde zase vkusně 
zbarvená fasáda domu nebo čapí hnízdo na věži kostela. I kdybyste však 
projeli libovolnou vesnicí shora dolů, zprava doleva a ještě zepředu dozadu 
a zpět, nikdy nebude Váš obrázek o ní tak věrný, jako když Vám svou domo-
vinu představí místní, kterým na ní záleží. Soutěž Vesnice roku je ideální pří-
ležitostí k tomu, aby vísky nezůstávaly v anonymitě, ale předvedly se v tom 
nejlepším světle. 
V letošním roce jsme se rozhodli, že psané slovo plně nahradíme fotogra-
fiemi, které jsme pořídili během týdenního putování po obcích, které se do 
soutěže přihlásily. Jedna vedle druhé obstály před naší desítičlennou komisí 
na jedničku. Zalistujte v této brožurce a podívejte se, jak umí venkov žít, ra-
dovat se a neúnavně pracovat na svém rozkvětu.

VESNICE ROKU 
2012

V OLOMOUCKÉM KRAJI
V  P R O G R A M U  O B N O V Y  V E N K O V A
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Zlatá stuha 
– za vítězství v krajském kole

Zlatou stuhu získává každoročně obec, která na komisi nejlépe zapůsobí ve 
všech čtyřech posuzovaných oblastech (spolkový život, práce s mládeží, 
péče o zeleň a spolupráce se zemědělským subjektem). Kromě Zlaté stuhy, 
diplomu a milionového šeku získává absolutní krajský vítěz také finanční od-
měnu Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc korun. Postupuje pak do celostát-
ního kola a uchází se o titul Vesnice roku 2012.

RADSLAVICE

OBEC RADSLAVICE
okres Přerov
starosta: Stanislav Jemelík
nadmořská výška: 223 m n. m.
velikost katastru: 701 ha
počet obyvatel: 1105
www.radslavice.cz

11



OBEC ČERNÁ VODA
okres Jeseník
starosta: Pavel Horník
nadmořská výška: 340 m n. m.
velikost katastru: 997 ha
počet obyvatel: 606
www.obeccernavoda.cz

II. místo 
v krajském kole soutěže 
„Za obnovu a vytváření volnočasových aktivit“.

Olomoucký kraj prosadil, aby bylo v krajském kole soutěže vyhlášeno a oce-
něno druhé místo. Proto od roku 2009 odměňuje částkou 100 tisíc korun ty 
obce, které získaly pomyslnou stříbrnou medaili.

ČERNÁ VODA
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OBEC NÁKLO
okres Olomouc
starosta: Marek Ošťádal
nadmořská výška: 230 m n. m.
velikost katastru: 1146 ha
počet obyvatel: 1491
www.naklo.cz

III. místo 
v krajském kole soutěže  
„Za vynikající činnost kulturní komise 
a spolupráci spolků“.

Olomoucký kraj prosadil, aby bylo v krajském kole soutěže vyhlášeno a oce-
něno i třetí místo. Proto od roku 2009 odměňuje částkou 100 tisíc korun ty 
obce, které získaly pomyslnou bronzovou medaili.

NÁKLO
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Zelená stuha 
– za péči o zeleň a životní prostředí

Zelená stuha je udělována za nejlépe řešenou a udržovanou veřejnou ze-
leň v obci. Vhodně zvolená skladba stromů, udržované záhony trvalek a by-
lin, ekologická výchova dětí, mládeže i dospělých, revitalizace toků, výsad-
ba alejí či budování biokoridorů. Těmito i dalšími prostředky se dají nasbí-
rat body k získání Zelené stuhy. Její držitel je následně oprávněn čerpat do-
taci Ministerstva životního prostředí ve výši 400 tisíc korun a navíc postupu-
je do národního kola.

CITOV

OBEC CITOV
okres Přerov
starosta: Jaromír Otáhal
nadmořská výška: 201 m n. m.
velikost katastru: 378 ha
počet obyvatel: 553
www.obeccitov.cz
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Oranžová stuha 
– za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Zemědělství je nedílnou součástí venkovského prostoru. Proto je v soutěži 
Vesnice roku oceňována i dobrá spolupráce obce a zemědělských subjek-
tů. Oranžovou stuhu má šanci získat ta vesnice, která umí vytvořit a zachovat 
dobré podmínky pro „své“ pěstitele, lesní hospodáře, rybáře, včelaře či ze-
mědělské výrobce. Kromě finančního obnosu 600 tisíc korun získává držitel 
krajské Oranžové stuhy naději na vítězství v celostátním kole. 

SKALKA

OBEC SKALKA
okres Prostějov
starosta: Antonín Frgal
nadmořská výška: 218 m n. m.
velikost katastru: 176 ha
počet obyvatel: 253
www.obecskalka.cz
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Modrá stuha 
– za společenský život

Modrou stuhu zpravidla získává obec, na jejíž prezentaci nadšeně a přiro-
zeně spolupracuje více občanů. Pospolitost, ochota přiložit ruku k dílu, udr-
žování tradic i spousta nových nápadů a dobrá vůle i nálada – to vše je vel-
mi dobrým předpokladem k získání modře zbarvené stuhy, pokud soutěží-
cí vesnice dokáže tyto atributy komisi předvést. K této ceně se váže finanční 
odměna ve výši 600 tisíc korun. Do celostátního kola se nepostupuje. 

HRADČANY

OBEC HRADČANY
okres Přerov
starosta: Ondrej Koliba
nadmořská výška: 245 m n. m.
velikost katastru: 533 ha
počet obyvatel: 257
www.obechradcany.cz
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Bílá stuha 
– za činnost mládeže

Bílou stuhou oceňuje komise příkladnou pozornost obce vůči mládežnic-
kým aktivitám. Spolky aktivně pracují se svými nástupci, rodiče učí děti ge-
neračnímu soužití, škola z žáků vychovává patrioty, objevuje a podporuje je-
jich talenty. V tom případě má taková obec tu nejlepší dispozici k získání Bílé 
stuhy. Ta končí krajským kolem, ale jde ruku v ruce s finanční odměnou 600 
tisíc korun. 

Dlouhá Loučka

OBEC DLOUHÁ LOUČKA
okres Olomouc
starosta: Ladislav Koláček
nadmořská výška: 398 m n. m.
velikost katastru: 2662 ha
počet obyvatel: 1942
www.dlouhaloucka.cz
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OBEC UHELNÁ
okres Jeseník
starosta: Ludvík Juřík
nadmořská výška: 276 m n. m.
velikost katastru: 2250 ha
počet obyvatel: 519
www.uhelna.cz

Knihovna roku 
Chloubou obcí bývá také knihovna a komisaři mají za úkol vybrat tu nejlepší. 
Moderní knihovna však nesmí být jen půjčovnou papírových knih, ale přede-
vším informačním a komunitním centrem obce. Neměl by v ní chybět veřej-
ný internet a společenská setkání nejen se spisovateli by už dnes měla být  
v obecních knihovnách samozřejmostí. Veřejná čtení a práce s místními 
menšinami jsou dalšími kladnými body. Knihovna, která obdrží cenu v kra-
ji ve výši 50 tisíc korun, postupuje následně do celostátní soutěže Knihovna 
roku, již vyhlašuje Ministerstvo kultury.

UHELNÁ

Cena naděje 
pro živý venkov 

Cena naděje pro živý venkov bývá udělována za místní spolkový život a ob-
čanskou společnost v obci. Je to jediná kategorie, která je bodována. Vítěz 
s největším počtem získaných bodů postupuje z krajského kola do kola ná-
rodního, kde jej budou hodnotit komisaři, tvořeni ze zástupců Sdružení míst-
ních samospráv ČR. 

ROUSKÉ

OBEC ROUSKÉ
okres Přerov

starostka: Miluše Stržínková
nadmořská výška: 357 m n. m.

velikost katastru: 530 ha
počet obyvatel: 250

www.rouske.cz
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OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
okres Šumperk
starosta: Ing. Pavel Martínek
nadmořská výška: 450 m n. m.
velikost katastru: 9429 ha
počet obyvatel: 1763
www.loucna-nad-desnou.cz

Zlatá cihla 
v Programu obnovy venkova – kategorie A
za rekonstrukci kulturního domu (bývalá zámecká 
oranžérie)

Obce mohou v rámci Vesnice roku soutěžit se svými stavbami o titul Zlatá 
cihla. Ta je vyhlašována ve třech kategoriích: 1. Obnova či rekonstrukce pa-
mátkově chráněných objektů a památek místního významu, 2. Obnova či re-
konstrukce staveb venkovské zástavby, 3. Nové venkovské stavby. 

LOUČNÁ NAD DESNOU

OBEC HRADČANY
okres Přerov

starosta: Ondrej Koliba
nadmořská výška: 245 m n. m.

velikost katastru: 533 ha
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

Zlatá cihla 
v Programu obnovy venkova – kategorie C
za stavbu kaple sv. Antonína Paduánského

HRADČANY
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OBEC VELKÁ KRAŠ
okres Jeseník

starosta: Vlasta Kočí
nadmořská výška: 252 m n. m.

velikost katastru: 2150 ha
počet obyvatel: 791

www.velkakras.cz

Speciálně finančně oceněná obec

VELKÁ KRAŠ
Ocenění za péči o krajinu 
a práci s odpady

OBEC RUDA NAD MORAVOU
okres Šumperk
starosta: Oldřich Tanert
nadmořská výška: 325 m n. m.
velikost katastru: 2502 ha
počet obyvatel: 2588
www.ruda.cz

Speciálně finančně oceněná obec

RUDA NAD MORAVOU
Ocenění za rozvíjení 
spolkového života v místních částech
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OBEC BABICE
okres Olomouc

starosta: Ing. Alfons Mynařík
nadmořská výška: 244 m n. m.

velikost katastru: 595 ha
počet obyvatel: 452
www.obecbabice.cz

Obec

BABICE
Ocenění za realizaci výsadby zeleně
pro budoucnost

OBEC VESELÍČKO
okres Přerov
starosta: Tomáš Šulák
nadmořská výška: 276 m n. m.
velikost katastru: 1318 ha
počet obyvatel: 860
www.obec-veselicko.cz

Speciálně finančně oceněná obec

VESELÍČKO
Ocenění za příkladnou péči
o kulturní dědictví obce
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OBEC MOŘICE
okres Prostějov

starosta: Jaroslav Knap 
nadmořská výška: 206 m n. m.

velikost katastru: 451 ha
počet obyvatel: 502

www.morice.cz

Obec

MOŘICE
Ocenění za formování krajiny ve vztahu
k udržitelnosti života na venkově

OBEC CÍSAŘOV
okres Přerov
starosta: Ing. Alois Ševeček
nadmořská výška: 201m n. m.
velikost katastru: 301 ha
počet obyvatel: 295
www.cisarov.cz

Obec

CÍSAŘOV
Ocenění za obnovu kulturního a sportovního
zázemí v obci
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MĚSTO POTŠTÁT
okres Přerov

starosta: Karel Galas 
nadmořská výška: 502 m n. m.

velikost katastru: 4858 ha
počet obyvatel: 1193

www.potstat.cz

Město

POTŠTÁT
Ocenění za rozvoj plnohodnotného života
v místních částech

Městys

KRALICE NA HANÉ
Ocenění za vytváření podmínek pro nové
bydlení a růst obce

MĚSTYS KRALICE NA HANÉ
okres Prostějov
starosta: Pavel Kolář
nadmořská výška: 214 m n. m.
velikost katastru: 1260 ha
počet obyvatel: 1495
www.kralicenahane.cz
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OBEC VŠECHOVICE
okres Přerov

starosta: Radovan Mikuš 
nadmořská výška: 346 m n. m.

velikost katastru: 580 ha
počet obyvatel: 894
www.vsechovice.eu

Obec

VŠECHOVICE
Ocenění za podporu zachování kulturního dědictví

Obec

SUŠICE
Ocenění za podporu a rozvoj
talentované mládeže

OBEC SUŠICE
okres Přerov
starosta: Josef Krátký
nadmořská výška: 233 m n. m.
velikost katastru: 484 ha
počet obyvatel: 335
www.susice.mitranet.cz
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