Vyhlášení 12. ročníku soutěže Vesnice roku 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu
venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v letošním roce
již 12. ročník soutěže Vesnice roku. Ta napomáhá propagovat
obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe,
které inspirují další obce k realizaci vlastních programů obnovy.
"Cílem soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce, ukázat rozmanitost a pestrost života
mimo město a prokázat široké veřejnosti význam venkova," řekl ministr pro místní rozvoj,
Radko Martínek.
Oficiální vyhlášení pravidel soutěže pro rok 2006 proběhlo v úterý 31. ledna 2006 u
příležitosti slavnostního přijetí krajských vítězů ročníku 2005 předsedou vlády ČR Jiřím
Paroubkem v Lichtenštejnském paláci. Zde byly slavnostně podepsány Podmínky soutěže
zástupci všech hlavních vyhlašovatelů. Příjem přihlášek do soutěže bude ukončen 31. března
2006.
Za spoluúčasti Olomouckého kraje bude stanovena krajská hodnotitelská komise, která
vybere jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále může komise udělit po
jednom z následujících ocenění:




modrou stuhu - za společenský život,
bílou stuhu - za činnost mládeže,
zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí.

Kromě těchto ocenění může krajská komise udělit:





diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
diplom za vzorné vedení kroniky,
diplom za rozvíjení lidových tradic,
diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena).

Olomoucký kraj už tradičně jako v minulých ročnících krajského kola soutěže Vesnice
roku uvolnil ze svého rozpočtu částku 300 tis. Kč na ocenění vyhodnocených obcí.
Celostátní hodnotitelská komise poté začátkem září navštíví postupně všech 13 krajských
vítězů a zvolí vítěze titulu VESNICE ROKU 2006.
Zástupci všech krajských vítězů Vesnice roku 2005 byli v den vyhlášení nového ročníku
soutěže slavnostně přijati prezidentem ČR Václavem Klausem a předsedou senátu Přemyslem
Sobotkou. Náš kraj zde reprezentovala obec Majetín.
Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR
(SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou
Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a
informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

