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Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 
(dále jen „podmínky“) 

 
Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova (dále jen „soutěž“) je snaha povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.  
 
1.  Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže  

1.1. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR 
(SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).  

1.2. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv 
ČR a  příslušné kraje v případě krajských kol soutěže. 

2. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže  
2.1. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 5 250* 

obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.  

2.2. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních částí.  
2.3. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 30. dubna 2009 podá řádně vyplněnou 

přihlášku do soutěže. Rozhodující je razítko pošty.  
2.4. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu  

č. 1 těchto podmínek.  
K přihlášce do soutěže musí být přiloženo:  

- doklad o úhradě registračního poplatku stanoveného odstavcem 3. těchto podmínek;  
- charakteristika obce zpracovaná podle přílohy č. 2 těchto podmínek.  

Bez výše uvedených příloh nebude přihláška do soutěže považována za řádně vyplněnou.  
2.5. Přihláška do soutěže, včetně výše uvedených příloh, musí být v termínu dle bodu 2.3. těchto 

podmínek zaslána poštou v listinné i elektronické podobě (na nosiči CD) na adresy 
kontaktních míst podle příslušnosti obce k jednotlivým krajům. Materiály zaslané spolu 
s přihláškou se nevracejí.  

3. Registrační poplatek  
3.1. Registrační poplatek je stanoven ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce.  
3.2. Registrační poplatek musí být zaslán na účet SPOV číslo 1931013349/0800 u České 

spořitelny, a.s., pod VS 1111. 

4. Organizační zabezpečení soutěže  
4.1. Organizační zabezpečení soutěže a celostátního kola soutěže 

Ing. Miroslava Tichá (tajemnice soutěže) 
Kontakt:  

                                                        
* Limit 5 250 obyvatel je dán, a zaokrouhlen, počtem obyvatel největší obce v České republice, bez statutu města 
a městyse, k 31.12. 2008.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor rozvoje a strategie regionální 
politiky 
Staroměstské náměstí č. 6 
110 15 Praha 1  

tel: 234 154 189 
fax: 234 154 243 
mobil: 731 628 447 
e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

mailto:Miroslava.Ticha@mmr.cz
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4.2. Organizační zabezpečení krajských kol soutěže   

kraj  příjem přihlášek kontaktní osoba kontakty 

Jihočeský 
Ing. Marcela Houdková tel: 386 720 753, mobil: 731 628 225  

email: houdmar@mmr.cz      

Plzeňský 

Kontaktní místo MMR, B. Němcové 
49/3, 370 76 České Budějovice 

Jiří Mäntl mobil: 739682826                                          
email: manjir@mmr.cz    

Středočeský 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1 JUDr. Antonín Krejčí tel: 234 154 318, mobil: 731 628 226  

email: kreant@mmr.cz  

Karlovarský 

Ústecký 

Kontaktní místo MMR, Školní 5336, 
430 01 Chomutov Ing. Lenka Kynčilová tel: 474 623 424, mobil: 731 628 337  

email: kynlen@mmr.cz   

Královéhradecký 

Liberecký 

Pardubický 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1 RNDr. Ivo Ryšlavý tel: 234 151 580, mobil 739 002 873             

email: rysivo@mmr.cz  

Jihomoravský 
Ing. Marcela Ondráčková tel: 542 519 177, mobil: 731 628 266  

email: ondmar@mmr.cz   

Vysočina 

Kontaktní místo MMR, Moravské nám. 
3, 602 00 Brno 

Ing. Jitka Burová tel: 542 519 120, mobil: 731 643 695  
email: burjit@mmr.cz  

Olomoucký 
Ing. Jana Římská tel: 587 334 400, mobil: 731 628 165  

email: rimjan@mmr.cz   

Zlínský 

Kontaktní místo MMR, Jeremenkova 
40 B, 779 00 Olomouc 

Ing. Josef Pokorný  mobil: 731 643 696                                        
email: pokjos@mmr.cz  

Moravskoslezský 

Kontaktní místo MMR, 28. října 
165/68, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory 

Ing. Miroslav Kopečný tel: 597 081 233, mobil: 731 628 287  
email: kopmir@mmr.cz   

 
5. Organizace soutěže  

5.1. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním.  
5.2. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole na základě předem 

schválených podmínek soutěže. V případě, že se do krajského kola přihlásí více než 30 
soutěžících obcí, může předseda krajské komise dohodnout organizaci soutěže v oblastních 
kolech.  

5.3. Krajské kolo se v daném kraji uskuteční tehdy, bude-li možno krajskou hodnotitelskou 
komisí udělit minimálně 1/3 stuh z celkového počtu obcí přihlášených v daném kraji. 

5.4. Do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo 
v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha.  

5.5. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola, resp. 
vítěz soutěže se stává nositelem titulu „Vesnice roku 2009“.  

6. Hodnotitelské komise soutěže   
6.1. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže. Ředitelem soutěže Vesnice roku 2009 byl na základě 

dohody vyhlašovatelů soutěže jmenován starosta obce Havlovice, Vesnice roku 2007, Ing. 
Pavel Dvořáček. Kontakt: Havlovice 146, 542 38 Havlovice nad Úpou; tel: 499 784 061,  
email: ou.havlovice@worldonline.cz .  

mailto:houdmar@mmr.cz
mailto:manjir@mmr.cz
mailto:kreant@mmr.cz
mailto:kynlen@mmr.cz
mailto:rysivo@mmr.cz
mailto:ondmar@mmr.cz
mailto:burjit@mmr.cz
mailto:rimjan@mmr.cz
mailto:pokjos@mmr.cz
mailto:kopmir@mmr.cz
mailto:ou.havlovice@worldonline.cz
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6.2. Předsedové krajských komisí jsou jmenováni ředitelem soutěže. Předsedou krajské komise 
může být jmenován starosta (nebo zástupce obce jmenovaný zastupitelstvem) obce, které 
bylo v předchozích ročnících této soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha.  
Starosta obce, která zvítězila v krajském kole soutěže, je v následujícím roce členem krajské 
hodnotitelské komise a v dalším roce jej ředitel soutěže jmenuje předsedou krajské 
hodnotitelské komise. V případě, že se nově jmenovaný předseda krajské hodnotitelské 
komise nezúčastní informativního semináře o organizaci soutěže, může ředitel soutěže zrušit  
své předchozí jmenování a předsedou soutěže jmenovat jiného člena krajské hodnotitelské 
komise z předcházejícího ročníku. Stejné podmínky platí pro místopředsedu krajské 
hodnotitelské komise, kterým je zástupce vítězné obce v kraji v minulém ročníku.   

6.3. Předseda krajské hodnotitelské komise jmenuje členy této komise. Členy krajské 
hodnotitelské komise jsou zástupci obcí, které získaly Zlatou stuhu v předcházejících 
ročnících soutěže a zástupci delegovaní vyhlašovateli soutěže, spoluvyhlašovateli soutěže  
a příslušného krajského úřadu. Krajská hodnotitelská komise může mít max. 10 členů. 

6.4. Předsedu celostátní hodnotitelské komise volí členové celostátní hodnotitelské komise ze 
svých řad ze zástupců SPOV nebo SMO.  

6.5. Členy celostátní hodnotitelské komise jsou ředitel soutěže, tajemnice soutěže a zástupci 
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. K rozhodování o odborných otázkách si může 
komise přizvat další odborníky. Celostátní hodnotitelská komise může mít max. 13 členů.  

6.6. Členové krajské i celostátní hodnotitelské komise jsou povinni se zúčastnit hodnocení 
minimálně 90% obcí soutěžících v daném kole.  

6.7. Členy krajské a celostátní hodnotitelské komise nesmí být zástupci soutěžících obcí a ti, kteří 
jsou se soutěžícími obcemi ve střetu zájmu.  

7. Hodnocení   
7.1. Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu od 1.5. až 30.6. 2009 navštívena krajskou 

hodnotitelskou komisí. O této návštěvě bude starosta obce předem informován tajemníkem 
krajské hodnotitelské komise.  

7.2. Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z:  
§ prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce), 
§ prohlídky obce,  
§ obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.  
Na základě výše uvedených podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých 
stanovených okruzích, které korespondují s členěním uvedeným v příloze č. 2 těchto 
podmínek.  

7.3. Krajská hodnotitelská komise určí jednoho vítěze, nositele Zlaté stuhy, který postoupí do 
celostátního kola, a dále udělí ocenění dle odstavce 8. těchto podmínek.  

7.4. Za organizaci a průběh hodnocení v krajském kole soutěže je zodpovědný předseda krajské 
hodnotitelské komise. 

7.5. Krajská hodnotitelská zpracuje Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže, který 
tajemník krajské hodnotitelské komise předá nejpozději do 2.7. 2009 tajemnici soutěže, 
soutěžícím obcím a tisku. Současně s tímto protokolem předá tajemnici soutěže i kompletní 
přihlášky do soutěže všech obcí oceněných stuhou.  

7.6. Obce oceněné Zlatou stuhou, které postupují do celostátního kola soutěže, budou v termínu 
od 31.8. až 6.9. 2009 navštíveny a hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí.  

7.7. Celostátní hodnotitelská komise bude hodnotit obce podle shodného schématu jako krajská 
hodnotitelská komise (viz. bod 7.2.). Starosta celostátně hodnocené obce bude předem 
informován tajemnicí soutěže o termínu návštěvy, požadovaném rozsahu a délce prezentace.  

7.8. Celostátní hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení celostátního kola soutěže  
a předá jej řediteli soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci, kterou 
zorganizují vyhlašovatelé soutěže.  
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8. Ocenění  
8.1. V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění:  
§ Zlatá stuha – vítěz krajského kola (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. 

8.2. Nositel Zlaté stuhy – za vítězství v krajském kole soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice 
XXX kraje roku 2009“. V případě, že vítěz krajského kola tento titul nebude používat v jeho 
plném znění, může být ze strany vyhlašovatelů soutěže penalizován.  

8.3. V krajském kole může být stuhou oceněna maximálně 1/3 přihlášených obcí. Každé 
ocenění může být uděleno v daném kraji vždy pouze jedenkrát.  
Příklad: Při celkovém počtu přihlášených obcí 14 mohou být udělena maximálně 4 ocenění (stuhy).  
Při výpočtu se vždy zaokrouhluje směrem dolů.  

8.4. Každá obec může získat v daném roce maximálně jedno z výše uvedených ocenění.  
8.5. Jednotlivá ocenění mohou být téže obci udělena vždy jednou za 5 let, přičemž obec, která 

zvítězila v celostátním kole soutěže se pak soutěže po stejnou dobu nemůže zúčastnit. Obec, 
která získala v krajském kole soutěže ocenění Zlatá stuha se soutěže nemůže zúčastnit po 
dobu 3 let.   

8.6. V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit:  
• Diplomy, například:  za vzorné vedení obecní knihovny,  

za vzorné vedení kroniky,  
za rozvíjení lidových tradic,  
za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),  
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.  

• Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů.  
• Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)  
• a jiná ocenění.   

9. Slavnostní vyhlášení   
Krajská slavnostní vyhlášení 
9.1. Krajská slavnostní vyhlášení mohou být pořádána pouze v termínu od 1.7. do 30.8. 2009.  
9.2. Krajské slavnostní vyhlášení organizuje krajský vítěz – nositel Zlaté stuhy – za organizačního 

případně i finančního přispění vyhlašovatelů soutěže a krajského úřadu.  
9.3. Termín konání krajského slavnostního vyhlášení musí být minimálně s 14ti denním 

předstihem písemně (emailem) oznámen tajemnici soutěže. Tajemnice soutěže bude o tomto 
termínu dále informovat vyhlašovatele, spoluvyhlašovatele soutěže a ředitele soutěže,  
a to s dostatečným časovým předstihem.  

9.4. V rámci krajského slavnostního vyhlášení mohou být předána následující ocenění: Modrá 
stuha, Bílá stuha, Zelená stuha, Oranžová stuha a diplomy, případně další ocenění. Zlatá 
stuha bude předána při celostátním slavnostním vyhlášení.  

Celostátní slavnostní vyhlášení 
9.5. Celostátní slavnostní vyhlášení se uskuteční v termínu do 31.10. 2009.  
9.6. Celostátní slavnostní vyhlášení organizuje celostátní vítěz – nositel titulu Vesnice roku 2009 

– za organizačního a finančního přispění vyhlašovatelů soutěže. Informace potřebné pro 
organizaci tohoto vyhlášení obdrží starosta vítězné obce od tajemnice soutěže.  

9.7. Při celostátním slavnostním vyhlášení budou za přítomnosti čelních představitelů 
vyhlašovatelů soutěže předána ocenění Zlaté stuhy, 2. a 3. místo v celostátním kole  
a především titul Vesnice roku 2009 vítězi celostátního kola soutěže.  

9.8. Při celostátním vyhlášení budou dále oznámeny výsledky soutěží nepřímo souvisejících se 
soutěží. Jedná se zejména o soutěže: Zelená stuha České republiky roku 2009, Oranžová 
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stuha České republiky roku 2009, Knihovna roku, Putovní pohár FoS ČR a Cena naděje pro 
živý venkov roku 2009.  

10. Soutěže související se soutěží  
10.1. Vítěz celostátního kola soutěže dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro 

rozvoj venkova o obnovu vesnice.  
10.2. Obce oceněné Zelenou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny  

odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu. Obec s nejlepší péči o životní prostředí a zeleň v obci a okolní 
krajině získá titul Zelená stuha České republiky roku 2009. Vítěz a nositel tohoto titulu 
postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale Europe. Nad 
tímto oceněním převzal záštitu ministr životního prostředí.  

10.3. Obce oceněné Oranžovou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny 
odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva zemědělství. Tato komise vyhodnotí nejlepší 
obec, které bude udělena Oranžová stuha České republiky roku 2009. Nad tímto oceněním 
převzal záštitu ministr zemědělství.  

10.4. Knihovny obcí oceněných diplomem v krajských kolech soutěže jsou Svazem knihovníků  
a informačních pracovníků (SKIP) zpravidla nominovány na cenu Knihovna roku, která je 
udělována jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu Knihovna roku získá nejlepší knihovna 
vyhodnocená v celostátním kole porotou, kterou jmenuje ministr kultury na návrh SKIPu 
z řad knihovnických odborníků.  

10.5. Folklorní sdružení ČR, v součinnosti s celostátní hodnotitelskou komisí, vyhodnotí a ocení 
Putovním pohárem FoS ČR obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní 
lidové tradice z řad obcí oceněných Zlatou stuhou.  

10.6. Obce oceněné Cenou naděje pro živý venkov dále postupují do celostátního kola, kde budou 
hodnoceny komisí tvořenou zástupci Sdružení místních samospráv ČR. Tato komise 
vyhodnotí nejlepší obec, které bude udělena Cena naděje pro živý venkov roku 2009. Nad 
tímto oceněním převzalo záštitu Sdružení místních samospráv ČR.  

11. Termíny soutěže  
vyhlášení 15. ročníku soutěže  10. března 2009 
ukončení příjmu přihlášek  30. dubna 2009 
hodnocení krajských kol  1.5. - 30.6. 2009  
slavnostní vyhlášení krajských kol 1.7. - 30. 8. 2009 
hodnocení celostátního kola  31.8. – 6.9. 2009 
slavnostní vyhlášení celostátního kola  do 31. října 2009 

 
Přílohy:  Příloha č. 1: Přihláška do soutěže Vesnice roku 2009  

Příloha č. 2: Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2009  
 

V Praze dne 10. března 2009.   

 

 

 

……………………     ………………………..      ……………………….         ..…………………. 

Mgr. Eduard Kavala 
předseda  

Spolku pro obnovu venkova ČR 

JUDr. Cyril Svoboda 
ministr pro místní rozvoj 

Mgr. Petr Gandalovič 
ministr zemědělství 

Ing. Oldřich Vlasák 
předseda  

Svazu měst a obcí ČR 

 


