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VESNICE

OLOMOUCKÉHO KRAJE
ROKU

2015

Vážení přátelé venkova,

Vážení příznivci venkova,

držíte v rukou publikaci, která si klade za cíl přiblížit Vám letošní krajské kolo soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova.
Svým obsahem mapuje 11 přihlášených obcí, které se touto formou
snaží prezentovat výsledky své dlouhodobé a často nelehké práce
a úsilí.
A právě toto je hlavní cíl soutěže. Snaha vyzdvihnout aktivity obcí, které se svou pílí snaží dělat krásným nejen svůj domov, ale rozvíjí tím
i tradice pro generaci současnou i tu budoucí.
Rozvoj venkovského prostředí je důležitý jak ze stránky materiální,
tak vede i ke zkvalitňování duševních a lidských hodnot člověka. Můžu
s potěšením říct, že velká většina obcí Olomouckého kraje patří mezi
tzv. obce živé, stále udržující a rozvíjející venkovskou pospolitost, zvyky
i atmosféru.
Uplynulo již 14 let, kdy se Olomoucký kraj poprvé zapojil do pořádání
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Tato soutěž si za
roky své existence vybudovala dobré jméno a má důležité místo ve
významných regionálních událostech.
Právě vydaná publikace shrnuje jednadvacátý ročník krajského kola
soutěže. Věřím, že kniha bude nejen retrospektivou letošního ročníku,
ale pro mnohé také inspirací do dalších let práce pro svoji obec.
Ještě jednou gratuluji vítězům krajského kola a rovněž všem přihlášeným obcím. Díky jejich nadšení a pracovitosti je náš venkov pestrý
a rozmanitý.

Vesnici roku v programu obnovy venkova už asi není nutné představovat. Jsem rád, že obce našeho regionu berou svoji účast v soutěžním
klání stále jako velkou výzvu. Výzvu utkat se nejen o titul, ale především nabídnout hodnotitelské komisi to nejlepší a specifické z každé oblasti. Letos měly přihlášené obce na prezentaci své domoviny
120 minut. Členům komise během této doby předvedli um ze spolkové
činnosti, aktivity tamější mládeže, krásu prostředí či úspěchy zemědělských podniků.
Komise letos vynaložila své úsilí nejen při samotném bodování a hodnocení, ale podnikla i mnohdy netradiční přesuny mezi jednotlivými
soutěžícími. Výjimkou tak nebyla cesta historickými automobily, traktorem, na kolech, pěšky či jízda na koni. Musím říct, že hodnotitelská
komise to neměla vůbec jednoduché. Do soutěže vstoupily velmi zkušené obce, které již v minulosti dosáhly na mety nejvyšší.
Touto cestou děkuji všem členům komise za výdrž, maximální pracovní nasazení a především za nelehké závěrečné vyhodnocení.
Přehled letošního ročníku je hlavním obsahem této publikace a já věřím, že bude zajímavý nejen pro již úspěšné krajské obce, ale i pro ty,
kteří s účastí v soutěži z jakýchkoliv důvodů váhají. Motivace k odvaze
tu najdou více než dost. A odvaha, jak známo, je prvním předpokladem
k úspěchu.
Blahopřeji letošním vítězům a oceněným a rovněž děkuji všem, kteří
se do krajského kola soutěže zapojili.

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
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Pavel Šoltys
náměstek hejtmana
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Vážené starostky, starostové, vážení občané, příznivci venkova.
Soutěž Vesnice roku se přehoupla přes dvacet let své propagace
venkova a dovednosti lidí, kteří na obcích žijí a vytvářejí si společně
domov, ve kterém chtějí žít. Letošního 21. Ročníku se zúčastnilo
i v celostátním měřítku méně obcí ale věříme, že je to jen z důvodu
povolebních změn ve vedeních obcí. Obcím, které se tento ročník přihlásily, patří poděkování za snahu prezentovat široké veřejnosti práci
svých občanů a rozvoj svých obcí. Škoda jen, že nemohly být uděleny
všechny stuhy, neboť ty jsou omezeny počtem přihlášených obcí a tak
modrá stuha za společenský život a bílá za péči o mládež v roce 2015
nebude zdobit žádnou obec Olomouckého kraje. Věřím, že v příštím
roce se opět naplní seznam přihlášených do soutěže, aby mohly být
uděleny všechny ocenění, které si obce zaslouží. Přeji všem spoustu
odvahy a síly k přihlášení do soutěže Vesnice roku 2015, a vážím si lidí
a představitelů obcí, kteří chtějí formou soutěže vyzvednout snahu
občanů a veřejně jim poděkovat za společné úsilí. Zde platí na 100 %
heslo: “Jaké si to uděláme, takové to máme.“ Jako předseda Spolku
pro obnovu venkova Olomouckého kraje, chci poděkovat všem přihlášeným obcím za jejich energii vloženou do soutěže a členům hodnotitelské komise za nelehkou práci a strávený čas v hodnocených
obcích.

Jiří Řezníček

Starosta obce Tučín „Vesnice roku 2009“
Předseda Spolku pro obnovu venkova
Olomouckého kraje
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Navštívit v průběhu čtyř dnů jedenáct
přihlášených obcí, strávit v každé jedinečných a neopakovatelných stodvacet
minut, a na základě toho posléze rozhodnout, která z přihlášených má právo
honosit se titulem „Vesnice Olomouckého
kraje roku 2015“. Spravedlivě vybrat obec,
která bude oceněna bílou, zelenou, modrou, oranžovou nebo bílou stuhou, udělit
Cenu naděje pro živý venkov, ohodnotit
nejlepší z přihlášených knihoven… To byly
hlavní cíle, které měla v rámci čtyřdenního maratonu desetičlenná hodnotitelská
komise. Ta se statečně účastnila všech
připravovaných akcí, které měly obce
v rámci svého programu nachystané, ať
se jednalo o jakkoli netradiční a nečekané pojetí. Přesuny historickými automobily, traktorem, na kolech i pěšky, kdy je
třeba stále držet krok s představitelem obce, byly tentokrát zpestřeny i jízdou na koni. Odvážné členky komise se
předvedly i při ukázkové střelbě z loveckých a sportovních zbraní, vše naštěstí bez újmy na zdraví a na životech.
Působnost v hodnotitelské komisi je neocenitelnou zkušeností, která každého z komisařů obohatila nejen
v oblastech rozvojových dokumentů, informačních technologií a odvážných plánů do budoucna, ale především
v poznání a vnímání venkova.
Hodnotitelská komise v Olomouckém kraji
Ondrej Koliba - předseda komise, místostarosta obce Hradčany
Ing. Tomáš Müller - místopředseda komise, starosta obce Nová Hradečná
Ing. Iveta Baťalová - tajemnice komise, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Mgr. Ivica Rusko - Ministerstvo zemědělství
Mgr. Jiří Kaláb - Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Miroslava Komárková - Ministerstvo životního prostředí ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
RNDr. Lenka Prucková - Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Ing. Adéla Klásová - Olomoucký kraj
Pavel Kolář - Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR
Zdeněk Lév - Svaz měst a obcí ČR

Hodnotitelská komise
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Rok

Zlatá stuha
I. místo

II. místo v
krajském
kole

III.
místo v
krajském
kole

Oranžová
stuha

Zelená stuha

Modrá stuha

Vzorná
knihovna

Bílá stuha

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

-

-

-

-

-

-

Černotín

Přerov

Hněvotín

Olomouc

2002

Bouzov

-

-

Majetín

-

Rouské

Těšetice

Grygov

-

-

-

-

-

Dlouhá Loučka

Olomouc

2003

Ústí

-

-

Horní Újezd

-

Velký Týnec

Uhelná

Radslavice

-

-

-

-

-

Rouské

Přerov

Haňovice

Olomouc

Mořice

Prostějov

Rapotín

Šumperk

Dub nad Moravou

Olomouc

Němčice nad Hanou

Prostějov

Křtomil

Přerov

Babice

Olomouc

Císařov
Jezernice
Rouské
Malhotice
Skorošice
Skrbeň
Vernířovice

2004

Mořice

-

-

Dlouhá Loučka

-

Majetín

Černotín

Grygov

-

-

-

-

2005

Majetín

-

-

Doloplazy (PV)

-

Leština

Bezuchov

Skrbeň

Dlouhá
Loučka

Beňov

-

-

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

2013

Hradčany

Rapotín

Hrabová

Nová Hradečná

Babice

Hněvotín

Bohdíkov

Troubky

Mořice

-

Černotín

Příkazy
Císařov

Křtomil

Rapotín

Zlatá stuha
2. místo
3. místo
Zelená stuha
Oranžová stuha
Ocenění za moderní knihovnické
a informační služby
Cena naděje pro živý venkov

Dlouhá Loučka
Babice
Haňovice

Hněvotín

Černotín

Dub nad Moravou

2014

Nová Hradečná

Černotín

Tištín

Skorošice

Mořice

Hrabová

Němčice
nad Hanou

Vikýřovice

Křtomil

-

Troubky

Ústín
Paršovice

Žákovice

2015

Černotín

Hněvotín

Dlouhá
Loučka

Rouské

Haňovice

-

-

Mořice

-

-

Rapotín

-

Dub nad Moravou
Němčice nad
Hanou

Rouské
Křtomil
Němčice n. H.
Mořice

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

3. místo v celostátním kole

Přehled výsledků soutěže od roku 2000 v Olomouckém kraji

ZÚČASTNĚNÉ OBCE A JEJICH OCENĚNÍ V ROCE 2015
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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 Jarošov nad Nežárkou
(okres Jindřichův Hradec)

Obec Čejetice
(okres Strakonice)

Obec Cehnice
(okres Strakonice)

Obec Mažice
(okres Tábor)

Obec Chlumany
(okres Prachatice)

24

Jihomoravský

Obec Rudka
(okres Brno-venkov)

neudělena

neudělena

Obec Hrušky
(okres Vyškov)

Obec Kozojídky
(okres Hodonín)

10

Karlovarský

Obec Krásná
(okres Cheb)

Královéhradecký

Obec Stračov
(okres Hradec Králové)

Obec Zlatá Olešnice
(okres Trutnov)

Obec Suchovršice
(okres Trutnov)

Obec Kratonohy
(okres Hradec Králové)

Obec Žďár nad Metují
(okres Náchod)

17

Liberecký

Obec Mříčná
(okres Semily)

Obec Bozkov
(okres Semily)

Obec Prysk
(okres Česká Lípa)

Obec Kruh
(okres Semily)

Obec Všeň
(okres Semily)

15

Moravskoslezský

Obec Kunín
(okres Nový Jičín)

Obec Slavkov
(okres Opava)

neudělena

neudělena

neudělena

8

Olomoucký

Obec Černotín
(okres Přerov)

neudělena

neudělena

Obec Rouské
(okres Přerov)

Obec Haňovice
(okres Olomouc)

11

Pardubický

Obec Vysočina
(okres Chrudim)

Obec Břehy
(okres Pardubice)

Obec Zářecká Lhota
(okres Ústí nad Orlicí)

neudělena

Obec Biskupice
(okres Svitavy)

12

Plzeňský

Obec Kornatice
(okres Rokycany)

Středočeský

Městys Vraný
(okres Kladno)

Městys Maršovice
(okres Benešov)

Obec Kolešov
(okres Rakovník)

Obec Dobšice
(okres Nymburk)

Městys Čechtice
(okres Benešov)

20

Ústecký

Obec Bžany
(okres Teplice)

Obec Nové Sedlo
(okres Louny)

Obec Mšené-lázně
(okres Litoměřice)

Obec Lipová
(okres Děčín)

Obec Vražkov
(okres Litoměřice)

22

Vysočina

Obec Martínkov
(okres Třebíč)

Obec Vepříkov
(okres Havlíčkův Brod)

Obec Lípa
(okres Havlíčkův Brod)

Obec Jiřice
(okres Pelhřimov)

Obec Heřmanov
(okres Žďár nad Sázavou)

15

Zlínský

Obec Babice
(okres Uherské Hradiště)

Obec Slavkov
(okres Uherské Hradiště)

Obec Hošťálková
(okres Vsetín)

Obec Pitín
(okres Uherské Hradiště)

Obec Rajnochovice
(okres Kroměříž)

15

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 8. srpna

10

16

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 1. srpna

celkem přihlášených obcí

Přehled OCENĚNÍ V RÁMCI KRAJSKÝCH KOL 2015

Vesnice Olomouckého
kraje roku 2015

25

210

Do 21. ročníku soutěže Vesnice roku se v Olomouckém kraji
přihlásilo jedenáct obcí ze čtyř okresů Olomouckého kraje –
Přerova, Prostějova, Olomouce a Šumperka. Hodnotitelská
komise projela krajem za čtyři dny a v každé obci ji čekalo
mnoho nevšedních zážitků. Každá obec svých stodvacet minut
prezentace pojala jiným způsobem, všechny se nicméně snažily ukázat to nejlepší.
Tradičně se hodnotily strategické dokumenty, investiční záměry, realizované projekty a budoucí plány, ale především spolkový život, pracovitost a píle občanů a láska k venkovu.
Zlatou stuhou mohla být oceněna jen jedna obec, a tou je pro
letošní rok obec Černotín. Vítězem je nicméně každá obec už
v okamžiku, kdy se do soutěže přihlásí. I přestože třeba nezíská žádné finanční ocenění, přece je třeba ocenit odvahu
a veškerou snahu, náročnost příprav a spolupráci občanů.

Tato malebná obec leží východně od Hranic v nadmořské výšce
250–368 m. Velkou většinu území tvoří zemědělská půda, stejně
jako u místní části Hluzov, který Černotínu náleží. Hodnotitelská
komise byla přivítána malými muzikanty v krojích. Následovala
prezentace obce ve společenském centru, kde hodnotitelskou
komisi kromě starosty a zastupitelů uvítali i zástupci hranické
cementárny a k prezentaci se připojili zaměstnanci zemědělského družstva.
Z pohledu památek je černotínskou chloubou Farní kostel
sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven na místě původní kaple
v roce 1863 k výročí příchodu slovanských věrozvěstů na tehdejší Velkou Moravu. Hodnotitelskou komisi zaujalo také jedinečné
venkovní muzeum zemědělské techniky.
Tato obec se, dle slov starosty i občanů, stále rozvíjí. Zkvalitňuje
se obecní infrastruktura a zastupitelstvo se nebojí moderních
technologií, přesto si Černotín stále zachovává venkovský ráz.
V obci se projevuje příkladná spolupráce zastupitelstva s neziskovými organizacemi a zároveň je patrný zájem nadšených
občanů. V průběhu prezentace měly velké zastoupení obecní spolky. Ať už se jednalo o kopanou, nohejbal, cyklisty, dračí
lodě, tanec v podání malých Šmoulů, nebo jen upřímný úsměv
místního, jedno je jisté. V obci Černotín to žije a titul Vesnice
Olomouckého kraje roku 2015 jí právem patří.
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Zlatá stuha v krajském kole soutěže
obec Černotín

Počet obyvatel:777
Katastr obce: 832 ha
Počet účastí v soutěži: 7
http://www.cernotin.cz/
Starosta: Ing. Jiří Andrýs
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Obec Hněvotín leží cca 7 km jihozápadně od města Olomouc
v nadmořské výšce asi 244 m. Protéká jí potok Stouska, který
se vlévá do říčky Blaty. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1078.
Obec Hněvotín krajskou hodnotitelskou komisi přivítala ve velkém stylu, ze kterého obec nepolevila po celou dobu návštěvy
komise. Na pestrém kulturním a společenském životě obce se
podílí hlavně občané, o čemž se komise přesvědčila zhlédnutím
divadelního představení, poslechem dětského pěveckého sboru
či kreacemi mažoretek M-JOY. Nelze zapomenout na Družinu
mladých myslivců s názvem Vlčata, která se postupně stává
uznávanou odbornou skupinou a pyšní se velkým zájmem dětí
nejen místních, ale i přespolních. Komise se také svezla v historických autech z období 2. světové války. Obec se pochlubila FIT
stezkou, která vznikla ze slepé polní cesty. Obci není lhostejný
stav životního prostředí a taktéž se snaží vylepšovat vzhled obce.
Jedna z jedinečných aktivit obce je bezúplatné poskytování vysázených truhlíků s květinami určené pro rodinné domy svých
občanů. Obec květinové truhlíky rovněž umisťuje na veřejné budovy a na sloupy veřejného osvětlení.
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II. místo v krajském kole soutěže
obec Hněvotín

Počet obyvatel: 1737
Katastr obce: 1173 ha
Počet účastí v soutěži: 5
http://www.hnevotin.cz/
Starosta: Ing. Jaroslav Dvořák
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Tato obec leží v okrese Olomouc. 7 km na jihozápad se nachází
město Uničov, 13 km na jih město Šternberk, 14 km severovýchodně leží město Rýmařov a 15 km na jihozápad se nachází
město Litovel.
Dlouhá Loučka je obec všestranně zaměřená a citlivá ke svým
občanům. Umí ctít historické tradice, pečuje o památná místa, je plná zeleně, kterou navrhuje a udržuje za pomoci občanů,
a kvalitně pracuje s mládeží. Nejde jen o provoz školky a školy
a řadu zájmových kroužků, ale i o péči v období prázdnin, kdy pro
děti připravuje přírodní letní tábory. Spravedlivě se stará o své
místní části, opravou obecních nemovitostí podporuje komunitní život v obci. Kultura i sport jsou rovnocenně zastoupeny, přičemž u sportu je kladen důraz hlavně na rekreační a ozdravný
účinek, o čemž svědčí např. hřiště pro v zámeckém parku. Přes
svoji velkou vzdálenost od krajského města je Dlouhá Loučka
dobrým místem k životu.
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III. místo v krajském kole soutěže
obec Dlouhá Loučka

Počet obyvatel: 1938
Katastr obce: 2661 ha
Počet účastí v soutěži: 7
http://www.dlouhaloucka.cz/
Starosta: Ladislav Koláček
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Obec Rouské leží v okrese Přerov a první písemná zmínka o obci
pochází z roku 1317. Tato malebná vesnička na konci Olomouckého kraje má už na první pohled promyšlenou výsadbu zeleně,
kterou dlouhodobou prací neustále vylepšuje. Obhospodařuje
také 50 ha lesa.
Mezi významné památky obci patří Kaple Povýšení sv. Kříže, pro
občany a pamětníky má velký význam památný strom – Lípa
Jana Jiskry z Brandýsa. Obec Rouské je výjimečná svou tradicí slunečních hodin. První sluneční hodiny byly v obci vyrobeny
v roce 1982. Rouské se pyšní sbírkou šesti kusů, což je největší
počet v Olomouckém kraji.
Rouské bohatě žije spolkovou činností. Angažují se zde rousečtí
myslivci, sbor dobrovolných hasičů, včelaři. V rámci občanských
sdružení se schází občané k ochraně přírody, bojují za uchování
a rozvoj místních tradic, funguje zde také Klub seniorů Rouské
a český svaz žen Rouské.
V rámci podnikání úspěšně funguje Firma Gess-CZ, která se
specializuje na servis a opravy strojů a zařízení pro čistírny
a úpravny vod.
Rouské to je rozkvetlá zahrada, plná květin a pilných žen, které
tuto zahradu spoluvytvářejí a bez kterých by kytky uvadly a záhony zarostly plevelem. Z tohoto důvodu si obec Rouské zaslouží zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

Obec Haňovice se nachází v okrese Olomouc, leží asi 2 km jihozápadně od Litovle a její součástí je místní část Kluzov. Svým zastoupením při prezentaci demonstrovala zapojení občanů všech
věkových kategorií. Tato obec zaujala mimořádnou pospolitostí,
především ve smyslu charitativní činností. Za zmínku stojí také
jejich spolková činnost. Spolek, který byl založen pro zachování kulturních a společenských tradic, dostal jednoduše název
„Haňovští“, dále se obec pyšní například divadelním spolkem
s názvem „Shock Haňovice“.
Tato obec prezentovala svou spolupráci se zemědělským subjektem. Svou snahou a všestranným využitím zemědělského
družstva přesvědčila hodnotitelskou komisi o tom, že jim pro
tento rok právem náleží oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu.
Počet obyvatel: 457
Katastr obce: 275
Počet účastí v soutěži: 1
http://www.hanovice.cz/
Starosta: Arnošt Vogel

Počet obyvatel: 251
Katastr obce: 531 ha
Počet účastí v soutěži: 7
http://www.rouske.cz/
Starostka: Ing. Daniela Tvrdoňová
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Zelená stuha
obec Rouské

za péči o zeleň a životní prostředí

Oranžová stuha

za spolupráci obce a zemědělského subjektu

obec Haňovice
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Obec Mořice patří mezi ostřílené účastníky soutěže a posbírala již mnohé stuhy a ocenění. Tentokrát na nás však čekaly
nové tváře. Čerstvě zvolený pan starosta prezentoval své plány
a pochlubil se opraveným kostelem sv. Martina na návsi, s jehož historií nás seznámil mladý muž – zástupce místní knihovny. Při návštěvě Mořic naleznete mnoho moderních a vkusně
upravených objektů a místní knihovna je jedním z nich. Ta se
nově otevřela v prostorách místního zámku na podzim loňského roku. Původní knihovna disponovala dvěma místnostmi, nyní
se návštěvníci mohou pohybovat v prostoru jednou tak velkém.
Místnosti jsou vkusně a moderně zařízené. Dvě z nich jsou speciálně určené pro maminky s dětmi a teenagery. Zbylé dvě místnosti jsou určeny pro všechny bez rozdílu a bude zde příjemně
jak dětem, tak dospělým.
Návštěva knihovny byla dechberoucí a demonstrovala do jaké
míry mladý duch a energie dokáže oživit tak tradiční instituci.
Mladá, sympatická knihovnice spolu se stejně milým kolegou
se zde o knihovnu starají tak vzorově a mimořádně, že si letos
právem vysloužili ocenění za moderní knihovnické a informační
služby.

Obec Rapotín je vlastně „bránou“ do Jeseníků. Zdejší informační centrum poskytuje komplexní informace o aktuálním dění
v obci pro místní občany i turisty. Rapotín je společně s dalšími
sedmi obcemi součástí Svazku obcí údolí Desné a vlastní soukromou trať s názvem Železnice Desná. Náhodnému řidiči, který projíždí touto obcí, by se mohlo mylně zdát, že se jedná pouze
o další ,,předměstí“ Šumperka. Názor ovšem změní, jakmile
prohodí pár slov s některým z místních, protože ihned pozná
typickou venkovskou dobrosrdečnost a bodrost. Pokud mu ještě zbyde čas na klidné posezení u rybníka lemovaného kosatci,
kde vodu občas zčeří líný kapr, o tom, že je na venkově přestane
pochybovat úplně.
Hodnotitelská komise s ohledem na jedinečnou atmosféru
a místní pospolitost udělila Cenu naděje pro živý venkov právě
obci Rapotín.
Počet obyvatel: 3213
Katastr obce: 1404 ha
Počet účastí v soutěži: 3
http://www.rapotin.cz/
Starosta: Ing. Pavel Žerníček

Počet obyvatel: 513
Katastr obce: 451
Počet účastí v soutěži: 12
http://www.morice.cz/
Starosta: Martin Obruča

Diplom

za moderní knihovnické a informační služby
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obec Mořice

Cena naděje pro živý venkov

za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

obEC Rapotín
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Městys Dub nad Moravou se nachází uprostřed úrodné Hané
spolu se třemi místními částmi - Dubem nad Moravou, Boleloucí a Tučapy. Za nejvýznamnější památku se považuje
Poutní kostel Očišťování Panny Marie spolu se sochami socha
sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, zvonicí v Bolelouci
a božími muky v Tučapech.
Hodnotitelská komise ocenila tento městys za mimořádnou
a intenzivní podporu volnočasových aktivit. Místní se pyšně prezentovali rozličnými činnostmi. Skauti Dakota Severka, taneční
skupina Rebelky, Klub seniorů, klub maminek s dětmi Dubeníček, místní knihovna s paní knihovnicí v úctyhodném věku
a spousta dalších výjimečných aktivit vykonávaných s láskou.
Z těchto důvodů Dubu nad Moravou právem patří ocenění za příkladnou podporu volnočasových aktivit.
Počet obyvatel: 1551
Katastr obce: 1566 ha
Počet účastí v soutěži: 1
http://www.dubnadmoravou.cz/
Starosta: Ing. Ivo Čečman

Ocenění

za příkladnou podporu volnočasových aktivit
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Městys Dub nad Moravou

Město Němčice nad Hanou, ležící na levém břehu říčky Haná,
na hodnotitelskou komisi zapůsobilo klidným a spokojeným
životem místních občanů. Čisté a citem upravené náměstíčko,
domovní kaplička, opravené místní komunikace, kino a sokolovna, vybudovaná cyklostezka, hala „Suprovka“, upravený kostel a škola, zázemí pro sportovce a také pro seniory jsou důkazem dobré spolupráce místního zastupitelstva, které podporuje
23 místních neziskových organizací. Nespočet pořádaných kulturních akcí za podpory města je důkazem toho, že se zde doopravdy žije.
Vzhledem k mnohočetným aktivitám a rozličným ukázkám divadelního nebo šermířského umění se hodnotitelská komise Město Němčice nad Hanou rozhodla ocenit za mimořádnou podporu
sportu a kultury.
Počet obyvatel: 1937
Katastr obce: 1202 ha
Počet účastí v soutěži: 2
http://www.nemcicenh.cz/
Starostka: Ivana Dvořáková

OceněnÍ

za mimořádnou podporu sportu a kultury

Město Němčice nad Hanou
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Tato obec je jedinou obcí tohoto jména nejen u nás, ale i ve světě. Jedinečná je také v péči o mládež. I když obec nemá vlastní
školu, dokáže paní starostka s místními dětmi nacvičit divadlo,
uspořádat velký dětský den, proslavený v širokém okolí. Určitě
si takto vychová další pokračovatele projektů s poetickými názvy
„Prosluněná náves náruč otevírá“, nebo „Studánky voda chladivá žíznivé k sobě vábívá“. V dětech vidí obec následovníky dnešních dobrovolných pečovatelů o vysázenou zeleň a nadšených
stavitelů cyklostezek.
Místní obyvatelé se sportovně angažují v Aktivním klubu Křtomil
a FC Křtomil. Mezi „Křtomiláky“ ale také najdete zapálené myslivce, rybáře a včelaře.
Počet obyvatel: 444
Katastr obce: 403 ha
Počet účastí v soutěži: 3
http://www.krtomil.cz/
Starostka: Mgr. Eva Kubíčková
„Chceš-li vidět dítě milé, tak si zajeď do Křtomile“.

Ocenění

Za péči o nejmladší generaci
24

Obec Křtomil

Obec Babice je obcí s atraktivní přírodou, disponuje rybníky
s přírodním koupáním a na jejím území je také v provozu několik
restaurací, které vybízejí k příjemnému posezení. V Babicích se
snaží o venkovskou pospolitost, a proto jsou na každé tamější
akci přítomni zástupci nejstarších i nejmladších obyvatel. Mladí
se od starších učí a sbírají zkušenosti a starší se těší pohledem
na své šikovné nástupce při tanci, zpěvu nebo sportu.
Babice žijí bohatým společenským a kulturním životem. Ať už se
jedná o Sokol, Hasiče Babice, Kynologický klub nebo Myslivecké
sdružení, jisté je, že Babice všestranně žijí a snaží se zapojit do
dění všechny věkové kategorie.

Počet obyvatel: 458
Katastr obce: 595 ha
Počet účastí v soutěži: 9
http://www.obecbabice.cz/
Starostka: Dana Haasová

OceněnÍ

Za vytváření venkovské pospolitosti i v blízkosti města

Obec Babice
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