PROTOKOL
O VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE

VESNICE ROKU 2006 V OLOMOUCKÉM KRAJI
V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
konaného dne 23.6.2006 v Majetíně.
1. Vyhlašovatelé soutěže jsou:


Spolek pro obnovu venkova



Svaz měst a obcí ČR



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2. Spolupracující úřady a organizace jsou:


Kancelář prezidenta ČR



Ministerstvo zemědělství ČR



Ministerstvo životního prostředí ČR



Ministerstvo kultury ČR



Asociace krajů ČR



Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu



Svaz knihovníků a informačních pracovníků



Folklorní sdružení ČR

3. Hodnotící komise v Olomouckém kraji:


Jaroslav Knap, předseda komise, starosta obce Mořice



Mojmír Dočkal, místopředseda komise, starosta obce Majetín



Jana Římská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Jaroslav Brzák, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, pracovník Regionální
agentury pro rozvoj Střední Moravy



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



Josef Londa, Odbor strategického rozvoje KÚ Olomouckého kraje



Jana Vaníčková, zástupce Svazu měst a obcí ČR, Krajského spolku pro obnovu
venkova, starostka obce Hradec-Nová Ves.



Petr Malý, urbanista

4. Průběh soutěže
12. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 37 obcí z pěti okresů v Olomouckém kraji.
Komise navštívila ve dnech 15.6. 2006 – 23.6.2006 všechny přihlášené obce, které předaly
přihlášky na regionálním pracovišti MMR v Olomouci ve stanoveném termínu do 31.3.2006.
Obce byly o návštěvě komise předem písemně informovány. V průběhu prohlídek byla
pořízena fotodokumentace, která bude následně zpracována do prezentace a inspirativní
publikace. Každá obec měla k dispozici 90 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli
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možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace,
spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím. 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 90 hodin.
5. Vyhodnocení krajského kola
Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 23.6.2006 na Obecním úřadě v obci
Majetín s tímto závěrem:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola Olomouckého kraje: Obec Střítež
nad Ludinou
Vítěz krajského kola je oprávněn užívat titul „Vesnice Olomouckého kraje roku 2006“

Modrá stuha za společenský život

Obec Pivín

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Těšetice

Bílá stuha za činnost mládeže

Obec Leština

Speciální finanční ocenění obcím:

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Obec Radslavice

Ocenění za dynamický rozvoj obce a kulturní činnost

Obec Žákovice

za komplexní přístup k rozvoji obce

Obec Písečná

Ocenění za cílevědomou snahu o záchranu kulturního
dědictví a péči o obecní muzeum

Obec Horní Újezd

Další speciální ocenění komise:

Fulínova cena za nejlepší květinovou výzdobu obce

Obec Babice

Za osobní přínos při tvorbě kroniky obce Police paní Janě Preisové
Komise dále ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a
přístup k obnově vesnice:

Obec Uhelná, okres Jeseník
- za strategický přístup starostky k rozvoji obce ve ztížených příhraničních
podmínkách
Obec Žulová, okres Jeseník
- za iniciativní roli v mikroregionu Žulovsko
Obec Vernířovice, okres Šumperk
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- za zachování krajinného rázu při rozvoji obce
Obec Vikýřovice, okres Šumperk
- za naplňování programu sociální integrace v obci
Obec Nová Hradečná, okres Olomouc
- za dynamický přístup k práci v obci a její prezentaci
Obec Dlouhá Loučka, okres Olomouc
- za vytváření přívětivé atmosféry pro občany a podmínek pro rozvoj
podnikatelského prostředí
Obec Dubicko, okres Šumperk
- za rozvoj kulturně společenského života a péči o seniory
Obec Police, okres Šumperk
- za hledání historických kořenů obce
Obec Třeština, okres Šumperk
- za cílevědomý přístup k řešení bydlení v obci
Obec Štěpánov, okres Olomouc
- za intenzivní využívání dotačních možností pro rozvoj infrastruktury obce
Obec Olšany, okres Prostějov
- za péči o odkaz minulosti a komplexní rozvoj občanské vybavenosti
Obec Bouzov, okres Olomouc
- za koncepční podporu cestovního ruchu a zachování venkovské pospolitosti
Bouzovska
Obec Všechovice, okres Přerov
- za vytváření podmínek pro sociální integraci obyvatel venkova
Obec Malhotice, okres Přerov
- občanům za venkovskou pospolitost
Obec Černotín, okres Přerov
- za všestranný a harmonický rozvoj obce
Obec Teplice nad Bečvou, okres Přerov
- za progresivní rozvoj informačních technologií v obci
Obec Pavlovice, okres Přerov
- za kontinuální budování zázemí k udržení pospolitosti obce
Obec Bezuchov, okres Přerov
- za prohlubování kontaktů v oblasti venkovské turistiky
Obec Domaželice, okres Přerov
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- za manažerský přístup k řízení obce
Obec Soběchleby, okres Přerov
- za vklad do mladé generace a přípravu pro další rozvoj obce
Obec Beňov, okres Přerov
- za harmonický rozvoj obce
Obec Tučín, okres Přerov
- skupině nadšených obyvatel a všem aktivistům za komplexní přístup k rozvoji
obce
Obec Prosenice, okres Přerov
- za zhodnocování obecního nemovitého majetku
Obec Přáslavice, okres Olomouc
- za zakládání ekostabilizačních prvků zeleně v obci a krajině
Obec Doloplazy u Prostějova, okres Prostějov
- všem občanům za obdivuhodnou činorodost
Obec Citov, okres Přerov
- za výjimečné organizační schopnosti obce v oblasti sportu a kultury
Obec Císařov, okres Přerov
- za hospodárné využití finančních prostředků pro rozvoj obce
Obec Grygov , okres Olomouc
- starostovi za osobní přínos k dynamickému rozvoji obce
6. Závěr:
Přihlášky budou archivovány na reg. pracovišti MMR Olomouc. Fotodokumentace
přihlášených obcí bude vrácena na vyžádání. Všechna ocenění budou předána
zástupcům obcí na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 ve
vítězné obci Střítež nad Ludinou. Hodnotitelská komise doporučuje Olomouckému
kraji finančně ocenit obce navržené ke speciálnímu finančnímu ohodnocení po 50
tis.Kč v rámci schválené částky 300 tis. Kč rezervované v rozpočtu kraje
k hodnocení soutěže Vesnice roku 2006. Vítězné obci pak komise doporučuje
v rámci této částky ponechat 100 tis.Kč na financování a výdaje spojené
s uspořádáním předání ocenění zúčastněným obcím v soutěži. Obci Babice, která
získala Fulínovu cenu, bude předána věcná cena vzrostlý strom.
V Majetíně dne 23.6.2006
Podpisy členů hodnotitelské komise:
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