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Vážení přátelé venkova,

držíte v rukou publikaci shrnující právě uplynulý ročník soutěže Vesnice Olomouc-
kého kraje roku 2013.  Soutěž se celostátně vyhlašuje od roku 1995 a jejím cílem  
stále zůstává snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého do-
mova, propagovat rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy venkova  
a upozornit širokou veřejnost na význam vesnického života. 
Pro mne osobně je soutěž Vesnice roku dobrou příležitostí vyzdvihnout aktivity obcí  
našeho kraje, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat své okolí, roz-
víjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obcích. Olomoucký kraj  
podporuje soutěž již přes deset let. I letos samozřejmě uvolnil na její podporu a ocenění  
vítězů částku půl milionu korun. 
Chtěl bych na tomto místě ještě jednou poblahopřát vítězům a současně vyzdvihnout 
všechny přihlášené obce, které cílevědomě pracují na svém rozvoji. Děkuji všem, kteří 
mají chuť a energii měnit venkov k lepšímu a přispívají tak k lepší kvalitě života v regi-
onu a celkové atraktivitě Olomouckého kraje. 

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
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Vážení přátelé venkova,

těší mě, že i v tomto roce vychází publikace, která Vám přiblíží letošní ročník soutě-
že Vesnice roku Olomouckého kraje. Přínosem této soutěže je, že nás upozorňuje na  
význam venkova i obyvatel, kteří zde žijí, neboť bez přispění obyvatel samotných či 
místních spolků ve vesnici je úspěch v  soutěži nemožný. Samotná publikace nám pak 
přiblíží všechny obce, které se o titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2013 utkaly.
V letošním roce se do soutěže v Olomouckém kraji přihlásilo 19 obcí. Všechny tyto obce 
se představily hodnotitelské komisi, která musela zodpovědně rozhodnout o vítězi,  
který mohl být jen jeden. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost část obcí s hodnoti-
telskou komisí navštívit, vím, že úkol pro hodnotitelskou komisi je to nelehký. Všechny 
obce, které se letošního ročníku zúčastnily, byly totiž něčím unikátní, něčím zajímavé  
a každá z obcí si zvolila různý způsob prezentace, kdy během stanoveného limitu 
představila hodnotitelské komisi svou obec a život v ní. Přestože úkol to byl náročný,  
hodnotitelská komise se jej zhostila s grácií a nezaujatě rozhodla o letošních vítězích.  
Za jejich zodpovědnou práci bych jim rád na tomto místě upřímně poděkoval.
Doufám, že úspěšné obce letošního ročníku budou pro ostatní inspirací ať už v účasti  
v soutěži v příštích letech nebo budou také vodítkem k tomu, že si vyberou příklady dob-
ré praxe úspěšných obcí, které přenesou do svého prostředí a budou tak zvyšovat kva-
litu života svých obyvatel.

Michal Symerský
2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje   
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Vážené kolegyně, kolegové, příznivci venkova,

čas běží jako voda, která dokáže být příjemným osvěžením a důležitou součástí života, 
ale stejně tak dokáže lidem život znepříjemnit. Venkov je také na pomyslných vahách  
a jsem rád, že zatím stále převažuje ta příjemná stránka, neboť se neustále rozvíjí. Prá-
vě o rozvoji venkova a ukázce toho, jak jsou tam lidé šikovní, jak dokáží pospolitě žít,  
zapojit do dění děti i mládež a vzájemně si pomáhat, je i soutěž Vesnice roku.  Tato pu-
blikace je ukázkou zlomku obcí Olomouckého kraje, které našly tu odvahu a chuť pre-
zentovat vynikající a záslužnou činnost svých obyvatel a spolků. Obcí, které se v letoš-
ním roce přihlásily do soutěže o titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2013.
Vím, že život na venkově není jednoduchý, a o to více si vážím všech obcí, které se ne-
vzdávají a z toho mála finančních prostředků, které jsou jim k dispozici, dokáží se svý-
mi spoluobčany udělat krásné a užitečné věci. Dokáží bavit nejen sebe, ale také široké 
okolí, společnými silami si umějí poradit se svým kulturním dědictvím a nezapomínají 
ani na zeleň a životní prostředí. Některé obce zase tolik netrpí nedostatkem finančních 
prostředků. Je však velmi důležité, že nepodléhají pohodlí platební schopnosti svých 
projektů, ale že své záměry realizují systematicky a plánovaně dle svých programů ob-
novy vesnice. Oceňuji, že při těchto záměrech jsou zapojeni občané do realizací a sami 
si vytvářejí se svými spolky kulturní aktivity, byť by si mohli pohodlně zaplatit umělce. 
To je právě na našem venkově sympatické, že dokáže hospodařit se svými prostředky  
a se svým majetkem a využít nejsilnějšího potenciálu - což jsou vlastní občané.
Tato soutěž je významným nástrojem prezentace a ukázky dobré práce obcí v celé Čes-
ké republice. Je také jedním z důležitých bodů plánu činnosti Spolku pro obnovu ven-
kova Olomouckého kraje.  Jako starosta malé obce jsem měl také možnost v uplynu-
lých letech jezdit s hodnotitelskou komisí a vím, že její práce je náročná a vyčerpávají-
cí, zvláště když věnujete prezentacím obcí maximální pozornost, aby vám nic neunik-
lo a vaše rozhodnutí bylo to nejlepší. Vyhrát může jen jedna obec, i když jsou všechny 
úžasné. Proto bych chtěl poděkovat všem hodnotitelům, kteří se dali na tuto velmi slo-
žitou cestu hodnocení za jakéhokoli počasí a v jakémkoli terénu, na souši, vodě či vzdu-
chu, pečlivě naslouchali přihlášeným obcím a věnovali jim svůj čas. Poděkování patří  
i všem starostkám a starostům, kteří se svými občany prezentují svou činnost prostřed-
nictvím soutěže Vesnice roku a dávají tak příklad ostatním, co teprve hledají odvahu, 
aby se přihlásili. Chci poděkovat touto formou Olomouckému kraji za podporu soutěže 
i spoluúčast na vydání této publikace.  Přeji všem obcím hodně úspěchů a vytváření ta-
kového života, aby se v jejich vesnicích žilo příjemně, s dobrou náladou a v pospolitosti 
a ne jako na „odlehlé městské ubytovně“.
Je velmi pozitivní, že myšlenka povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvo-
ji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy 
vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova stále žije. V roce 1995 se zro-
dila na půdě Spolku pro obnovu venkova ČR a dodnes díky partnerství vyhlašovatelů 
SPOV ČR, MMR ČR, MZe ČR, SMO ČR a jejich vzájemnému společnému úsilí a finanč-
ní podpoře trvá a rozvíjí se.

Jiří Řezníček 
Starosta obce Tučín Vesnice roku 2009

Předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje
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Do letošního 19. ročníku soutěže Vesnice roku se v Olomouckém kraji přihlásilo  
19 obcí. Každá měla na svou prezentaci rovných devadesát minut. Bylo jen na ní, ja-
kým způsobem je využije. Hodnotitelská komise se nebránila žádnému pojetí, byť bylo  
jakkoliv nezvyklé a nečekané. V Hrabové a Skalce se projela na koloběžkách, v Babi-
cích na kole za doprovodu mobilního místního rozhlasu, v Sudkově si prohlédla obec z 
historické hasičské stříkačky, v Hradčanech nechybělo mnoho – a skončila by v nově  
zřízené pobočce Olomoucké vazební věznice. 
Působnost v komisi Vesnice roku je jedinečnou zkušeností. Zkušeností poznat ven-
kov se vším všudy. Nejen jeho rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšně zvlád-
nuté projekty a smělé plány do budoucna, ale především spolkový život, pracovitost  
a obrovské nasazení dobrovolníků při péči o zeleň, spolupráci se zemědělským sekto-
rem a podobně. 

spolu / vyhlašovatel zástupce funkce

Obec Skalička Petra Kočnarová předsedkyně

Obec Radslavice Stanislav Jemelík místopředseda

MMR ČR RNDr. Jan Pátek tajemník

SPOV ČR, SMS ČR Kateřina Kapková člen

SMO ČR Zdeněk Lév člen

MZe Ing. Simona Prečanová člen

MŽP, SZKT Ing. Barbora Májková člen

MK Mgr. Jiří Kaláb člen

SKIP RNDr. Lenka Prucková člen

Olomoucký kraj Josef Londa člen
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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

2013 Hradčany Rapotín Hrabová Nová Hradečná Babice Hněvotín Bohdíkov Troubky Mořice - Černotín Příkazy        
Císařov Křtomil
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Náklo
Příkazy

Křtomil

Sudkov

Pavlovice u Přerova

Stražisko
Hněvotín

Babice

Nová Hradečná

Černotín

Císařov
Troubky

Skalka

Mořice

Ruda nad Moravou

Hrabová

Rapotín

Bohdíkov
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Hradčany Přerov

Rapotín Šumperk

Hrabová Šumperk

Nová Hradečná Olomouc

Babice Olomouc

Hněvotín Olomouc

Bohdíkov Šumperk

Troubky Přerov

Mořice Prostějov

Černotín Přerov

Křtomil Přerov

Císařov Přerov

Příkazy Olomouc

Náklo Olomouc

Pavlovice u Přerova Přerov

Ruda nad Moravou Šumperk

Skalka Prostějov

Stražisko Prostějov

Sudkov Šumperk

Zlatá stuha
2. místo
3. místo
Zelená stuha
Oranžová stuha
Modrá stuha
Bílá stuha
Knihovna
Fulínova cena
Cena naděje
Zlatá cihla
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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 Chelčice                            
(okres Strakonice)

Obec Skály                                    
(okres Písek)

Obec Drahonice                            
(okres Strakonice)

Obec Cehnice                             
(okres Strakonice)

Obec Bernartice                                   
(okres Písek) 36

Jihomoravský Obec Šakvice                        
(okres Břeclav)

Městys Křtiny                                 
(okres Blansko)

Obec Starý Poddvorov                        
(okres Hodonín)

Obec Unkovice                    
(okres Brno-venkov)

Obec Ratíškovice                           
(okres Hodonín) 15

Karlovarský Obec Hájek                              
(okres Karlovy Vary)

Obec Lomnice                         
(okres Sokolov)

Obec Dolní Rychnov                           
(okres Sokolov)

Obec Hranice                   
(okres Cheb)

Obec Otročín                    
(okres Karlovy Vary) 20

Královéhradecký Obec Holovousy                                        
(okres Jičín)

Obec Havlovice                        
(okres Trutnov)

Obec Dobřany                        
(okres Rychnov n. K.)

Obec Velichovky                         
(okres Náchod)

Obec Suchý Důl                        
(okres Náchod) 31

Liberecký Obec Nová Ves nad Nisou                       
(okres Jablonec nad Nisou)

Obec Pulečný                                  
(okres Jablonec n.N.)

Obec Rádlo                               
(okres Semily)

Obec Polevsko                       
(okres Česká Lípa)

Obec Záhoří                       
(okres Semily) 16

Moravskoslezský Obec Jeseník nad Odrou                             
(okres Nový Jičín)

Obec Otice                                 
(okres Opava) neudělena Obec Darkovice                              

(okres Opava)
Obec Dolní Životice                              

(okres Opava) 12

Olomoucký Obec Hradčany                     
(okres Přerov)

Obec Hněvotín                            
(okres Olomouc) 

Obec Bohdíkov             
(okres Šumperk)

Obec Nová Hradečná                                 
(okres Olomouc)

Obec Babice                              
(okres Olomouc) 19

Pardubický Obec Dolní Újezd            
(okres Svitavy)

Obec Ostrov                                    
(okres Chrudim)

Obec Dříteč                      
(okres Pardubice)

Obec Bystré                       
(okres Svitavy)

Obec Vysočina                             
(okres Chrudim) 19

Plzeňský Obec Němčovice                               
(okres Rokycany)

Obec Buková                          
(okres Plzeň-jih)

Obec Řenče                       
(okres Plzeň-jih)

Obec Kolinec                          
(okres Klatovy)

Obec Velký Bor                            
(okres Klatovy) 21

Středočeský Obec Čistá                                  
(okres Rakovník)

Obec Ostrov                              
(okres Benešov)

Obec Davle                                 
(okres Praha-západ)

Obec Královice                
(okres Kladno)

Obec Kněžice                      
(okres Nymburk) 17

Ústecký Obec Srbská Kamenice                            
(okres Děčín)

Obec Vědomice                                   
(okres Litoměřice)

Městys Cítoliby                          
(okres Louny)

Obec Nové Sedlo               
(okres Louny)

Obec Bělušice                           
(okres Most) 21

Vysočina Obec Jámy                                 
(okres Žďár nad Sázavou)

Obec Ořechov                            
(okres Žďár nad Sázavou)

Obec Vepříkov             
(okres Havlíčkův Brod)

Obec Čáslavice                
(okres Třebíč)

Obec Dlouhé                           
(okres Žďár nad Sázavou) 28

Zlínský Obec Vysoké Pole                        
(okres Zlín)

Obec Nedašov                                  
(okres Vsetín)

Obec Kateřinice                
(okres Vsetín)

Obec Skaštice                         
(okres Kroměříž)

Obec Prlov                                   
(okres Vsetín) 18

celkem přihlášených obcí 273
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V devatenáctém ročníku soutěže Vesnice roku se v Olomouckém kraji utkalo  
devatenáct obcí. Devatenáctého června rozhodla hodnotitelská komise, kdo z nich si  
v letošním klání zaslouží zlatou, modrou, oranžovou, zelenou a bílou stuhu, kdo se 
může pochlubit vzorně vedenou knihovnou, kdo má nejkrásněji rozkvetlé ulice a ulič-
ky. Udělila také Cenu naděje pro živý venkov a vybrala dvě zdařilé stavby, jež budou  
odměněny oceněním Zlatá cihla. 
Tomu všemu ale předcházela zodpovědná příprava. Hodnotitelé si nejprve o každé 
soutěžící obci nastudovali potřebné informace a pak je přímo „v terénu“ srovnávali se  
skutečností. Nikde se nesetkali s tím, že by se obec neměla čím pochlubit. O to nároč-
nější pak bylo závěrečné rozhodování.      
Hmatatelně ocenit všechny přihlášené bylo nemožné. Přesto si alespoň slovní  
ocenění zaslouží všichni, kdo sebrali odvahu, našli si čas a investovali do soutěže svou 
energii a nadšení. Poděkování patří všem, kteří spolupracovali na tom, aby členům hod-
notící komise předvedli svou domovinu v tom nejkrásnějším světle – ať už na kolech,  
koloběžkách, z hasičské stříkačky, na vysoko položené vyhlídce nebo v suterénní  
galerii kostela. 
Vesnice roku není soutěží starostů. Je ale pravdou, že hlavně na nich záleží, jak obec 
vzkvétá, rozvíjí se a prosperuje. Proto jsme právě jim položili desatero otázek a věříme, 
že ve spojení s fotografiemi budou mít na následujících stránkách i pro Vás dostatečnou 
vypovídající hodnotu o tom, jak je olomoucký venkov krásný a stále živý.

V letošní brožurce najdete odpovědi na otázky pro starostky/starosty obcí přihláše-
ných do soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2013

1.  Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
2.  Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
3.  Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
4.  Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství 
 v soutěži Vesnice roku?  
5.  Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
6.  Zapojují se občané ve Vaší obci do společenského dění? 
 Pomáhají při přípravách akcí?
7.  Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
8.  Těží Vaše obec z cestovního ruchu nebo preferujete 
 spíš „klidnou a domáckou“ venkovskou atmosféru?
9.  Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci 
 pro ochranu životního prostředí?
10.  Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat 
 od starostovských starostí?

vesnIce 
olomouckého kRAJe Roku 2013
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 277

www.obechradcany.cz

Zlatá stuha 
– za absolutní 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 půlmilionového šeku, získává absolutní krajský vítěz také finanční odměnu Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc korun.  
Postupuje pak do celostátního kola a uchází se o titul Vesnice roku 2013.

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Soutěž Vesnice Olomouckého kraje roku 2013 je logickým pokračováním tažení obča-
nů Hradčan za co nejlepším výsledkem. Po Fulínově ceně 2010, 3. místu 2011 a modré 
stuze 2012 jsme zjistili, že i malá obec, jako jsou Hradčany, se mezi ostatními neztratí.  
Motivací je tedy rozhodně jejich nadšení a touha ukázat, jak tady žijeme. Nepodat  
přihlášku by pro starostu byl důvod k vystěhování z Hradčan.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Částečně jsem odpověď naznačil v prvním bodu — dobrá parta většiny občanů, kteří 
neváhají obětovat svůj volný čas na práci často ve více spolcích. Bohatý kulturní, spo-
lečenský a sportovní život, to ostatní už se k tomu tak nějak samo přidá. Vzhledem  
k tomu, že jsem v Hradčanech už pamětníkem, vím, že tak tomu bylo i v minulosti.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Každé obci k dokonalosti vždy něco chybí, nikdo není dokonalý. Osobně bych si přál re-
alizaci oddílné kanalizace a ČOV, to je dluh Hradčan přírodě a já doufám, že se ho brzy 
podaří splatit, i když to bude znamenat zvýšení nákladů na život v naší obci. V rámci 
komplexních pozemkových úprav budou vybudovány dvě vodní nádrže a to by byl další 
významný příspěvek přírodě.
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starosta: Ondrej Koliba

nadmořská výška: 245 m n. m.   
velikost katastru: 533 ha  

počet obyvatel: 277
www.obechradcany.cz
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Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Odměna za absolutní vítězství je pro starostu vítězné obce dvojí — spokojenost a nadše-
ní těch skutečných vítězů, což jsou občané, a pokud se jedná o tu druhou — finanční  
odměnu, musí sloužit ke zlepšení toho, co vítězové potřebují k tomu, aby byli ještě lepší.  
V Hradčanech by to byla rekonstrukce areálu Výletiště, kde se odehrává většina spolkových, 
obecních i soukromých akcí. Oprava střechy provozní budovy, výstavba krytého posezení,  
přístřešek pro účinkující, výměna herních prvků dětského hřiště a další.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
No comment. (Ale přece jen, byl jsem zvyklý pracovat jako OSVČ „od tmy, do tmy“. Netušil 
jsem, že starostování je v případě, že chcete opravdu dělat pro obec, ještě daleko více. Obdi-
vuji moje předchůdce a za podporu a pochopení jejich životní partnery.)
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
V Hradčanech to jinak nejde. Každoročně se koná více než 70 akcí a v obci, která má 277 oby-
vatel, se musí zapojit téměř všichni. Ostatně „Modrá stuha“ v roce 2012 hovoří za vše a naši 
nadšenci si ji opravdu zasloužili.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Obec Hradčany zatím není místem turisticky atraktivním. Máme však velkou radost  
z toho, že mnoho projíždějících lidí zastaví v centru obce, obdivují a fotografují novou kapli  
sv. Antonína Paduánského (titul Zlatá cihla 2012) s pěkně upraveným okolím. Hradčany 
jsou také 12. zastavením na poutní cestě Svatý Kopeček — Svatý Hostýn. Snad se budoucím  
zastupitelům podaří využít významných archeologických nálezů na katastru Hradčan z letoš-
ního roku a zřídit v obci důstojný stánek věnovaný historii naší obce.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
V naší obci sice panuje domácká atmosféra, klidná však rozhodně není. I přespol-
ní však mohou využívat veškeré nabídky obsažené v seznamu akcí na příslušný rok. Mi-
strovské zápasy v malé kopané, výstavy, turistické akce, přednášky, koncerty a další jsou  
nabízeny pro veřejnost v širokém okolí různými formami a vysoká účast je přínosem pro  
pořádající spolky.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Vše, co bychom chtěli zlepšit v extravilánu obce, je řešeno v komplexní pozemkové úpra-
vě, která v současném volebním období probíhá. Realizace společných zařízení, jako jsou 
nové vodní plochy, komunikace a výsadby, bude následovat po jejím ukončení. Byla řešena  
náhradní výsadba po kácení přestárlých topolů podél vodotečí a vyčištění koryta Šišemky  
v intravilánu obce. Významným počinem je odkoupení dvou nevyužitých zemědělských areá-
lů v centru obce a ,jak doufáme, brzká výstavba ČOV a oddílné kanalizace.
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II. místo  
v krajském kole soutěže
Do dění kolem soutěže se před lety aktivně zapojil také Olomoucký kraj. Prosadil, aby bylo v krajském kole vyhlášeno a oce-
něno i druhé a třetí místo. Od roku 2009 odměňuje Olomoucký kraj částkami 100 tisíc korun ty obce, které v daném roce zís-
kávají pomyslnou stříbrnou a bronzovou medaili. 

OBEC RAPOTÍN
okres Šumperk

starosta: Ing. Pavel Žerníček
nadmořská výška: 345 m n. m.   

velikost katastru: 1404 ha  
počet obyvatel: 3239

www.rapotin.cz

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
V březnu 2013 jsem se zúčastnil semináře ve Skaličce na téma „Organizace soutěže 
Vesnice roku 2013“. Po jeho skončení jsem dospěl k názoru, že naše obec se do této 
soutěže může bez ostychu přihlásit. Stačí jen vyplnit přihlášku a připravit prezentaci.
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OBEC RAPOTÍN
okres Šumperk

starosta: Ing. Pavel Žerníček
nadmořská výška: 345 m n. m.   

velikost katastru: 1404 ha  
počet obyvatel: 3239

www.rapotin.cz

Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Obec Rapotín patří do Svazku obcí údolí Desné. Vlastníme soukromou trať s názvem Že-
leznice Desná (ŽD). Několik obcí svazku založilo svazkovou školu ZŠ a MŠ Údolí Desné.  
V ČR jsou pouze dvě.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Alespoň staletá tradice. Naše obec, Rapotín, tak jako všechny okolo, byla po druhé světové 
válce osídlována. Žije zde několik národností. Úkolem tedy není udržet tradice, ale vymýšlet 
je a pracovat s různými akcemi tak, aby se občanům zaryly pod kůži, jako je tomu například 
na Slovácku, a byly pro ně přirozené.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Jeden milion korun je tak velká částka, kterou bych si netroufnul rozdělovat sám. Umím si 
představit, že velká část by byla poslána na obnovu obcí zničených nedávnou povodní. Zbytek 
bychom použili na sport, kulturu a do sociální oblasti.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Přišel jsem o velkou část svého soukromí. Starosta musí být k dispozici občanům 24 hodin 
denně.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Od loňského otevření KKC (nového kulturního domu) je zapojení občanů velmi výrazné.
V období plesů nejsou volné termíny pro další zájemce a lístky jsou dopředu vyprodané.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zemědělský skanzen „U Havlíčků“ Rapotín, Turistická 
stezka na Bukovou horu a rekreační areál Losinka.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Naše obec je vlastně „bránou“ do Jeseníků. Máme zde několik soukromých ubytovacích ka-
pacit. Nové informační centrum poskytuje všem turistům komplexní informace.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Dokončujeme výstavbu Centrálního sběrného dvora. Připravujeme projekt Protipovodňo-
vá opatření blízká přírodě, jehož dalšími partnery jsou obce Vikýřovice, Petrov nad Desnou  
a Povodí Moravy. V letošním roce zabudujeme velkoobjemové podzemní kontejnery na sběr 
odpadů.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Je to kupodivu vlastní dům, který je opravdu na ostrově mezi řekou Desná a náhonem vod-
ní elektrárny. Se svým psem denně chodím na procházky a minimálně dvakrát týdně chodím 
na volejbal, kde je výborná parta.



16

OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

III. místo  
v krajském kole soutěže
Do dění kolem soutěže se před lety aktivně zapojil také Olomoucký kraj. Prosadil, aby bylo v krajském kole vyhlášeno a oce-
něno i druhé a třetí místo. Od roku 2009 odměňuje Olomoucký kraj částkami 100 tisíc korun ty obce, které v daném roce zís-
kávají pomyslnou stříbrnou a bronzovou medaili. 

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Nevím, zda se dá hovořit o motivaci, ale byli to hlavně aktivní občané v organizacích, 
kteří mě přesvědčili, že by bylo dobré se do soutěže Vesnice roku přihlásit a ukázat, jak 
se žije v Hrabové.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Vždy jsem si myslel, že na vesnici se žije všude stejně. Hrabová je však trochu odlišná, 
výjimečná v tom, jak se občané zapojují do práce složek a zájmových organizací, pří-
padně jak jejich činnost podporují a žijí kulturně společenským životem. Je také obdi-
vuhodné, jak zájmové organizace pracují s mládeží.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Dokonalosti snad nikdy nelze dosáhnout. Když si vytyčíme nějakou metu a dosáhneme 
ji, okamžitě vidíme další cíle. Z mého pohledu by obci prospělo přebudování sportovní-

OBEC HRABOVÁ
okres Šumperk

starosta: Ing. Jiří Linhart
nadmořská výška: 290 m n. m.

velikost katastru: 811 ha
počet obyvatel: 605

www.hrabova.cz
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ho areálu a vybudování ubytovacích zařízení pro zvýšení turistického ruchu.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Odměna je velká motivace. Finance bychom investovali do zařízení a vybavení prostor, které 
jsou využívány pro kulturní, společenský a sportovní život našimi občany a pro vylepšení zá-
zemí pro práci s mládeží.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Starostuji od roku 2006. Do této doby jsem pracoval mimo region a v obci jsem pobýval málo. 
Také rodina si mě moc neužila. Toto se mým zvolením změnilo. Poznal jsem spoustu nových 
tváří a stal jsem se větším patriotem naší obce a kraje.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Společenské dění by nebylo v obci tak bohaté, kdyby se do něj obyvatelé nezapojovali.  
Pomáhají při přípravách akcí, které plánuje a realizuje obec, ale většina kulturně spole-
čenských aktivit vychází z aktivit spolků a zájmových organizací, za nimiž je potřeba vidět  
hlavně naše občany.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Kdo přijede do Hrabové, tak ho zaujme funkcionalistický evangelický kostel, který je kultur-
ní památkou. Obec v jeho sklepních prostorách vybudovala regionální muzeum a připravu-
je společně s evangelickým sborem zpřístupnění věže a hvězdárny. K obci patří lesy a ty jsou 
protkány řadou cykloturistických tras. Nejnavštěvovanějším místem je poutní místo Svatý 
Josef a Bílý kámen.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Obec z turistického ruchu zatím moc netěží. Komunitní strategie obce však cílí také na po-
sílení turistické atraktivnosti. Některé projekty již připravujeme, jedním z nich je obnovení 
hvězdárny.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Toto volební období je ve znamení zateplování budov. První zateplenou budovou byla mateř-
ská škola, dále jsme zateplili sokolovnu, kde sídlí obecní úřad, a navíc jsme tuto budovu za-
čali vytápět tepelnými čerpadly. V letošním roce jsme zahájili zateplení budovy školy a zde 
také budeme k vytápění využívat tepelná čerpadla.
Ozelenili jsme střed obce a v našem K. Ú. jsme vysázeli 250 ks stromů.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Času na relaxaci jsem si zatím moc nedopřával. Přesto si však ve volném čase rád usednu 
za řídítka motorky a vyjíždím společně se svojí manželkou poznávat krásy našeho kraje re-
publiky.

OBEC HRABOVÁ
okres Šumperk

starosta: Ing. Jiří Linhart
nadmořská výška: 290 m n. m.

velikost katastru: 811 ha
počet obyvatel: 605

www.hrabova.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

Zelená stuha  
– za péči o zeleň a životní prostředí
Zelená stuha je udělována za nejlépe řešenou a udržovanou veřejnou zeleň v obci. Vhodně zvolená skladba stromů, udržo-
vané záhony trvalek a bylin, ekologická výchova dětí, mládeže i dospělých, revitalizace toků, výsadba alejí či budování bio-
koridorů. Těmito i dalšími prostředky se dají nasbírat body k získání Zelené stuhy. Její držitel je následně oprávněn čerpat 
dotaci Ministerstva životního prostředí ve výši 400 tisíc korun a navíc postupuje do národního kola.

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Prvořadým motivem je snaha o zapojení a soudržnost celé obce, všech občanů, spol-
ků, sportovních klubů, ale také místních podnikatelů při přípravách na soutěž, inici-
ovat obyvatele obce ke společnému úsilí směřujícímu k dobrému výsledku v tomto  
tradičním „klání obcí“. Úspěch by byl jistě pro všechny důvodem k hrdosti. Za pod-
statné považuji rovněž získávání inspirativních zkušeností a vědomostí z jiných obcí,  
které se soutěže účastní.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
První unikát vychází z její geografické polohy. Myslím si, že nejen v Olomouckém  
kraji není mnoho podobných obcí, které by se tak jako Nová Hradečná na jednu stra-
nu pomyslně otevíraly do hanácké nížiny a na straně druhé by jejich horizont uzavírala  
a jakoby je zastřešovala taková přírodní dominanta, jako je v našem případě kopec 
Bradlo. Výjimeční jsou také lidé, kteří v Nové Hradečné žijí. Naše vesnice v posledních 
letech žije čilým spolkovým a společenským životem a zdá se mi, že lidé cítí větší sou-
náležitost se svými sousedy i s obcí.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Věcí, které nám chybí k dokonalosti, je také poměrně dost, ale snažíme se je dle mož-
ností řešit a nedostatky odstraňovat.

OBEC NOVÁ HRADEČNÁ
okres Olomouc

starosta: Ing. Tomáš Müller
nadmořská výška: 275 m n. m.

velikost katastru: 1140 ha
počet obyvatel: 828

www.novahradecna.cz
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Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Obecních projektů a aktivit, které by si finanční ,,injekci“ zasloužily, je celá řada, ale s největ-
ší pravděpodobností by odměna putovala na vybudování víceúčelového hřiště.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Stručně — méně času, méně klidu, méně spánku, ale více radosti z práce, která, troufám si 
tvrdit, má smysl a je za mnou a mými spolupracovníky vidět.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Mohl bych vypočítávat všechny obecní akce, spolky a aktivity, které jsou důkazem toho, že 
dění v naší vesnici se začíná blížit dobrému výkonu týmu bojujícího o zlatou medaili, ale není 
to třeba. Důležitý je pocit, a to rozhodně nejen můj, že se lidem v Nové Hradečné žije spolu 
dobře a cítí potřebu tomuto kolektivnímu pojetí obecního života pomáhat.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
V první řadě je to již zmiňovaná dominanta celého kraje — vrch Bradlo. Není to tak dáv-
no, co jsme vrchol tohoto skalnatého „zubu“ nad naší obcí opatřili vyhlídkovou plošinou,  
která komfortněji umožňuje rozhled po celém Olomouckém kraji. Navíc úplně čerstvě přibyla  
naučná stezka zaměřená především na děti, která turisty provádí okolní historií, legendami, 
přírodou — průvodcem je jim postavička čertíka Brádlika.
Co ještě z turistických lákadel vybrat? Tak třeba barokní kostel svatého Vavřince, malebnou 
vycházkovou trasu po kopci Hůrka kolem vesnice, parádní cykloturistické terény.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Řekněme, že to vnímáme tak nějak mezi těmito polaritami, čemuž ostatně odpovídá naše 
zeměpisná poloha. Naše vesnice leží přesně mezi dvěma nejvýznamnějšími turistický-
mi atraktivitami Olomouckého kraje — Jeseníky na jedné straně a historickou a kulturní  
Olomoucí na straně druhé. Jsme tak říkajíc „po cestě“ a jen stěží se nám kdy podaří ve vět-
ší míře zachytit turisty pendlující mezi horami a krajskou metropolí. Naše šance je ve spo-
jení sil několika obcí v mikroregionu Uničovsko a věříme, že společné aktivity se pozitivně  
odrazí ve větším zájmu turistů o Novou Hradečnou.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Pokračujeme ve vysazování liniových alejí podél polních cest a přímo v naší obci jsme vysa-
dili několik ovocných stromů.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Neumím pasivně odpočívat na jednom místě, nejlepší relaxaci a vytržení z každodenních 
starostí mně skýtá pohyb - cyklistika, turistika, běžky. Všechny tyto aktivity přitom nejradši  
podnikám v blízkém okolí a možností k nim je tu u nás nepřeberné množství.

OBEC NOVÁ HRADEČNÁ
okres Olomouc

starosta: Ing. Tomáš Müller
nadmořská výška: 275 m n. m.

velikost katastru: 1140 ha
počet obyvatel: 828

www.novahradecna.cz
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Oranžová stuha 
– za spolupráci se zemědělským subjektem
Zemědělství je nedílnou součástí venkovského prostoru. Proto je v soutěži Vesnice roku oceňována i dobrá spolupráce obce 
a zemědělských subjektů. Oranžovou stuhu má šanci získat ta vesnice, která umí vytvořit a zachovat dobré podmínky pro 
„své“ pěstitele, lesní hospodáře, rybáře, včelaře či zemědělské výrobce. Kromě finančního obnosu 600 tisíc korun získává 
držitel krajské Oranžové stuhy naději na vítězství v celostátním kole.

OBEC BABICE
okres Olomouc

starosta: Ing. Alfons Mynařík
nadmořská výška: 280 m n. m.

velikost katastru: 595 ha
počet obyvatel: 464
www.obecbabice.cz
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OBEC BABICE

okres Olomouc
starosta: Ing. Alfons Mynařík

nadmořská výška: 280 m n. m.
velikost katastru: 595 ha

počet obyvatel: 464
www.obecbabice.cz

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
K opětovné účasti v soutěži Vesnice roku nás motivuje zvědavost. Možnost porovnání, co 
jsme za rok udělali v obci my a co jiní stejně velcí. A také, co bychom měli udělat více, lépe  
a radostněji, abychom se konečně dostali na nějaké oceněné místo.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Záleží na úhlu pohledu. Máme blízko do města, kousek do hor a nehrozí nám záplavy.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Asi 150 milionů českých korun, které bychom investovali do naší infrastruktury, nové škol-
ky a domova důchodců.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Udělali bychom obecní veselici pro všechny naše občany s pečenými prasaty, točeným pivem 
a domácími koláčky systémem all-inclusive. Více podpořili činnost společenských organiza-
cí a připravili výstavbu nové školky.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Jako důchodce důchod pouze beru, ale nemám čas ho užívat.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Ano, většinou ti samí, ale pravidelně.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Nemáme historickou památku, ani zázračný pramen. Máme pěknou přírodu, rybníky s pří-
rodním koupáním a dostatek restauračních zařízení.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Jak plyne z předchozí otázky, klidná a domácká atmosféra se preferuje sama.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Největší akcí bylo vybudování splaškové kanalizace (2010-2011). Není připojeno 7 domků, ve 
dvou nikdo nebydlí.
Na základě komplexní pozemkové úpravy jsme dle ÚSES v letech 2010-2012 vysázeli dva ti-
síce stromů a deset tisíc keřů za 4 000 000 Kč.
Sázíme, sekáme, udržujeme katastr obce.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Ano, místní sportovní areál a procházky se psem podél nově vysázených stromů kolem obce. 
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Modrá stuha 
– za společenský život v obci
Modrou stuhu zpravidla získává obec, na jejíž prezentaci nadšeně a přirozeně spolupracuje více občanů. Pospolitost, ochota 
přiložit ruku k dílu, udržování tradic i spousta nových nápadů a dobrá vůle i nálada – to vše je velmi dobrým předpokladem 
k získání modře zbarvené stuhy, pokud soutěžící vesnice dokáže tyto atributy komisi předvést. K této ceně se váže finanční 
odměna ve výši 300 tisíc korun. Do celostátního kola se nepostupuje.

OBEC HNĚVOTÍN
okres Olomouc

starosta: Ing. Jaroslav Dvořák
nadmořská výška: 244 m n. m.

velikost katastru: 1173 ha
počet obyvatel: 1657
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OBEC HNĚVOTÍN

okres Olomouc
starosta: Ing. Jaroslav Dvořák

nadmořská výška: 244 m n. m.
velikost katastru: 1173 ha

počet obyvatel: 1657

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Možnost porovnání výsledků naší práce s ostatními obcemi kraje a také trochu jako účast na 
burze dobrých nápadů.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Výjimečná asi není. Snažíme se o rozvoj obce po všech stránkách s co největším komfor-
tem bydlení, ale chceme si zároveň zachovat výhody vesnického bydlení a udržet tradice.  
Pozoruhodní jsou řezbáři Jan Naš — sochy, abstrakce, hmatky, a Jan Hrnčíř vyřezávající  
betlémy a postavy. Oba vystavují i mimo ČR. Dále občané sbírající veterány (automobily  
a motocykly), vyrábějící panenky, pěstující holuby — úspěchy z mezinárodních výstav, apod. 
Chceme navázat na výrobu tvarůžků. Je historicky doloženo, že výroba pochází právě z naší 
obce.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Myslím, že jen čas. Přiměřené prostředky se dají dát dohromady, ale úkolů a hlavně nápadů 
je tolik, že musíme volit důležitost pořadí.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Zřejmě bychom investovali do rozvoje sportovního areálu nebo do školy.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Ani moc ne. Pracoval jsem pořád s lidmi v manažerské funkci.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Ano, zapojují se aktivně. Daří se nám zapojovat i nově se přistěhovavší.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Kostel sv. Leonarda s farou, Hněvotínské skály, soustava rybníků u říčky Blaty, gloriet se  
sochou Panny Marie.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Nedá se říci, že by cestovní ruch výrazně ovlivňoval život vesnice.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
Ukončení skládky TKO a její rekultivace, vyčištění Hněvotínského potoka, vykácení nepů-
vodních topolů u říčky Blaty a obnovení původních porostů, výsadba dvou remízků, výsadba 
ovocných stromů podél polních cest (4 cesty, tj. cca 2 500 m s dvě stě třiceti ovocnými stro-
my a padesáti ostatními), výsadba stromů v obci, zahradní úpravy v intravilánu, revitalizace  
několika ulic i s výsadbou zeleně atd.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Mám, procházky do okolí vesnice.
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

Bílá stuha  
– za činnost mládeže
Bílou stuhou oceňuje komise příkladnou pozornost obce vůči mládežnickým aktivitám. Spolky aktivně pracují se svými ná-
stupci, rodiče učí děti generačnímu soužití, škola z žáků vychovává patrioty, objevuje a podporuje jejich talenty. V tom pří-
padě má taková obec tu nejlepší dispozici k získání Bílé stuhy. Ta končí krajským kolem, ale jde ruku v ruce s finanční od-
měnou 300 tisíc korun. 

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Prezentovat v rámci Olomouckého kraje skutečnost, jak se v posledních letech  
s využitím různých dotačních titulů změnila tvář naší obce. Dále pak bohatý kultur-
ní a společenský život v místních spolcích a zájmových organizacích, vznik občanské-
ho sdružení Komunitní škola Bohdíkov a její vzdělávací, kulturní, taneční a sportovní  
aktivity, do nichž je zapojeno 200 našich občanů všech věkových kategorií.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Naším největším bohatstvím je nepochybně překrásná okolní příroda s rozsáhlými 
lesními porosty a podhorskými loukami na kopcích lemující horní tok řeky Moravy.  
V obci po mnoho desítek let fungují tradiční spolky se zapojením místních občanů, 
vedle toho vznikají i další zcela unikátní občanské aktivity – Bohdíkovské seniorky, 
Bohdíkovské amazonky (fotbalistky) a orientální tanečnice, které přitahují zájem ve-
řejnosti bavit se a společně trávit svůj volný čas.

OBEC BOHDÍKOV
okres Šumperk

starosta: Ing. Luděk Hatoň 
nadmořská výška: 348 m n. m.

velikost katastru: 2623 ha
počet obyvatel: 1374

www.bohdikov.cz
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Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Samozřejmě je toho mnoho. Nejvíc nás trápí, že část našich občanů se nechová nejlépe k ži-
votnímu prostředí a svému okolí. Obec by měla být ještě více upravená a čistá. Zatím se nám 
málo daří v boji proti černým skládkám. Ke spokojenosti nám chybí rovněž odpovídající tělo-
cvična, kterou bychom chtěli v nejbližší budoucnosti vybudovat.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Účastníme se poprvé a s tak dobrým výsledkem nepočítáme. Přesto kdyby to náhodou  
vyšlo: 1. zvelebení letního areálu, kde se uskutečňuje většina kulturních a společenských akcí,  
2. natočení prezentačního DVD o obci a 3. zájezd pro všechny, kteří se v obci angažují a podí-
lí se aktivně na veřejném životě obce.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Jako všem mým kolegyním a kolegům, zcela zásadně. Hodně starostí, ztráta soukromí, málo 
volného času a míň času pro rodinný život. Ale rozhodnutí stát se starostou nelituji a šel bych 
do toho znovu. Umožnilo mi to realizovat svoje některé představy a vize.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
S tím absolutně nemáme v obci problém, je tu spousta lidí ochotných pomoci při organizová-
ní akcí pro veřejnost – ve Sboru pro občanské záležitosti, ve škole, v místních spolcích, v Ko-
munitní škole, v hudební škole YAMAHA apod.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Barokní kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově  - kulturní památka
Přírodní rezervace „ Na hadci“ – vzácná geologická a botanická lokalita
Horní tok řeky Moravy – lákadlo pro vodáky a rybáře
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou venkovskou 
atmosféru“?
Naše obec není typickou turistickou destinací, ale máme co nabídnout cykloturistům vodá-
kům nebo rybářům.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního prostředí?
V loňském roce jsme s využitím dotací z OPŽP dokončili výstavbu obecní kanalizace a ČOV. Je 
to největší investice v historii obce s rozpočtovými náklady více než sto mil. Kč. Byla to naše 
absolutní priorita v tomto volebním období, která přispěje ke zlepšení kvality vod v řece Mo-
ravě a jejích přítocích.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských starostí?
Oblíbené místo vyloženě nemám, ale rád chodím na turistické vycházky po okolních kopcích. 
V létě pěšky, v zimě na běžkách. V létě rád sbírám houby.

OBEC BOHDÍKOV
okres Šumperk

starosta: Ing. Luděk Hatoň 
nadmořská výška: 348 m n. m.

velikost katastru: 2623 ha
počet obyvatel: 1374

www.bohdikov.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.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 především informačním a 
komunitním centrem obce. Neměl by v ní chybět veřejný internet a společenská setká-
ní nejen se spisovateli by už dnes měla být v obecních knihovnách samozřejmostí. Veřej-
né čtení je jen dalším kladným bodem. Knihovna, která obdrží cenu v kraji ve výši 50 tisíc 
korun, postupuje následně do celostátní soutěže Knihovna roku, kterou vyhlašuje Minis-
terstvo kultury s finančním oceněním 70 tisíc korun.

TRouBky

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Po dvouleté pauze chceme prezentovat proměny obce - co se nám podařilo, co se nám 
méně daří, jak v Troubkách fungují spolky a společenský život a vůbec, jak se daří  
plnit záměry místního POV.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Doufám, že nejenom povodněmi, ale především bohatým společenským životem. Vždyť 
každý týden se v Troubkách něco děje. Troubky hodně žijí sportem, ale máme také 
mnoho kulturních a společenských akcí a každý, kdo chce, si zde najde to pravé. Tedy 
pokud chce.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Tak na prvním místě je to jistě zajištění dostatečné ochrany obce před povodněmi. Na 
druhém místě bych pak jednoznačně preferoval vybudování klasického „náměstíčka či 
návsi“. Prostranství u kulturního domu je situováno tak, že se nejedná o klasické ná-
městí. Proto také chceme zrevitalizovat centrum obce a za kulturním domem vybudo-
vat veřejné prostranství, které by tuto úlohu mohlo plnit.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
V podstatě jsem odpověděl v předchozí otázce. Odměnu bychom jistě využili na revitali-
zaci centra obce a také na další zvelebení naší základní školy a sportovišť, která v obci 
máme.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Nedá se odpovědět jinak, než že bez pomoci zapálených lidí, by nebylo možné uskuteč-
nit žádnou akci v obci. Příklad akcí jednoho týdne - ve školce pasování školáků, žáci ze 
školy si jedou do senátu pro titul Ekoškola, proběhne soutěž ve vaření kotlíkových gulá-
šů a fotbalisté zakončí letošní sezonu několika zápasy a večerní diskotékou. Bez spous-
ty ochotných „lidiček“ by tyto akce nebylo možné uskutečnit.

OBEC MOŘICE
okres Prostějov

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

velikost katastru: 451 ha
počet obyvatel: 502

www.morice.cz

OBEC TROUBKY
okres Přerov
starosta: Mgr. Radek Brázda 
nadmořská výška: 200 m n. m.
velikost katastru: 2109 ha
počet obyvatel: 2073
www.troubky.cz



27

Fulínova cena   
Martin Fulín byl vynikajícím českým zahradníkem, žijícím na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Mimo jiné byl zakladatelem České flóry. Soutěž Vesnice roku si jeho jméno vypůjči-
la k pojmenování Fulínovy ceny za nejlepší květinovou výzdobu v obci. Komisaři hodno-
tí květenu na veřejných prostranstvích, ale také za okny rodinných domků a na soukro-
mých zahrádkách. Za Fulínovu cenu získává obec 50 tisíc korun od Olomouckého kraje. 

mořIce

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Soutěž je skvělá příležitost předvést společnými silami to nejlepší co obec a život v ní 
charakterizuje. Je to velká výzva, aneb jak říká klasik: „Nelituj toho, čeho jsi učinil, leč 
lituj příležitostí promarněných“.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Nádherné barokní památky, půvabná příroda a malebné hospůdky jistě stojí za návště-
vu. A to jsem na začátku dlouhého seznamu zajímavých míst!
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
V manželství platí: „Ještě toho spoustu nemáme, ale spolu nám nic nechybí“,  a tak je 
to i na vesnici. Není to vždy jen o „materiálnu“ a zakopaných trubkách, ale o tom, aby 
platilo: „Živý venkov – zdravý stát“.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Zcela jednoduše. Rekonstruovali bychom pro naše šikovné hasiče Hasičskou zbrojnici.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Jako všude jinde. Někteří se s vesnicí sžijí, někteří tam jen bydlí a je i pár takových, kte-
ří tam jen přespí, a skoro je nepotkáte. Proto platí: „Važte si lidí, kteří jsou schopni dě-
lat něco navíc. Važte si lidí, kteří jsou schopni zapalovat druhé. Važte si lidí, kteří jsou 
schopni druhé spojovat!!!“
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Hlavní kvalitou moravského venkova je stále ještě „klid a pohoda“, takže to s turisti-
kou nepřeháníme.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Používáme tradiční materiály na stavbu cest a chodníků (např. kostky), aby voda  
vsakovala tam, kde naprší, sázíme kvetoucí stromy a keře pro včeličky a staráme se  
o krajinu (sečení kosou, mulčování, dosadba atd.)
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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 TROUBKY
okres Přerov
starosta: Mgr. Radek Brázda 
nadmořská výška: 200 m n. m.
velikost katastru: 2109 ha
počet obyvatel: 2073
www.troubky.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

Cena naděje pro živý venkov    
Cena naděje pro živý venkov bývá udělována za místní spolkový život a občanskou spo-
lečnost v obci. Je to jediná kategorie, která je bodována. Vítěz s největším počtem získa-
ných bodů postupuje z krajského kola do kola národního, kde jej budou hodnotit komisa-
ři, tvořeni ze zástupců Sdružení místních samospráv ČR. Od Olomouckého kraje obdrží 
finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun.

ČeRnoTín

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Myslím si, že jsme v obci udělali hodně. Možná zvědavost, jak si stojíme v porovnání s 
jinými obcemi.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Obec Černotín vždy ovlivňovala život regionu a v Hranicích. O tom svědčí i to, že jeden 
černotínský rodák byl starostou Hranic a manželka českého starosty Hranic Šromoty 
byla z Černotína a on měl zázemí její rodiny – podnikatelů v pálení vápna.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Dokonalosti nelze nikdy dosáhnout.  Jak se mění životní podmínky, mění se názor na 
dokonalost.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Odměnu bychom využili pro plánované akce (oprava hřiště, oprava komunikací).
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Stále více času trávím na akcích spojených s obcí (pracovně i volnočasově).
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Občané se aktivně zapojují do společenského dění, o tom svědčí plán kulturně spole-
čenských akcí, který se plní.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
1. Cykloturistická akce „Moravská brána“, 2. Lezecká stěna Hluzov a 3. Vápenky – tech-
nická památka.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Naše obec preferuje spíš venkovskou atmosféru.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
V současné době jsme doplnili kanalizaci, vysadili lesy, aleje a háj u lomu.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských sta-
rostí?
Oblíbené místo mám u Bečvy Pod skalami.

OBEC CÍSAŘOV
okres Přerov

starosta: Ing. Alois Ševeček
nadmořská výška: 201m n. m.

velikost katastru: 301 ha
počet obyvatel: 295

www.cisarov.cz

OBEC ČERNOTÍN
okres Přerov
starosta: Ing. Jiří Andrýs 
nadmořská výška: 259 m n. m.
velikost katastru: 832 ha
počet obyvatel: 784
www.cernotin.cz
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Zlatá cihla 
v Programu obnovy venkova - kategorie A

Obce mohou v rámci Vesnice roku soutěžit se svými stavbami o titul Zlatá cihla. Ta je vy-
hlašována ve třech kategoriích: 1. Obnova či rekonstrukce památkově chráněných objek-
tů a památek místního významu, 2. Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby, 
3. Nové venkovské stavby. Všichni kandidáti na Zlatou cihlu pak získají právo být zveřej-
něni v ucelené publikaci Venkovské stavby, kterou vydává Spolek pro obnovu venkova ČR.

císAřov

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Prezentace obce, motivace občanů.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Péčí o zeleň a dodržováním tradic.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Kanalizace, cyklostezka do Citova.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
K úpravám obce, výsadbě zeleně na předzahrádkách, za humny, na hřišti.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Starostování jsou starosti, ale i radosti, když se daří.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Zapojují se občané, hasiči i sportovci.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Vodní tůně, dětské hřiště, sobotní večery hasičů a sportovců — pečení makrel, spor-
tovní den.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Klidnou a domáckou atmosféru.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Revitalizaci tůní.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských sta-
rostí?
Okolí vesnice, procházky se psem.
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OBEC CÍSAŘOV
okres Přerov

starosta: Ing. Alois Ševeček
nadmořská výška: 201m n. m.

velikost katastru: 301 ha
počet obyvatel: 295

www.cisarov.cz

OBEC ČERNOTÍN
okres Přerov
starosta: Ing. Jiří Andrýs 
nadmořská výška: 259 m n. m.
velikost katastru: 832 ha
počet obyvatel: 784
www.cernotin.cz
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Zlatá cihla 
v Programu obnovy venkova - kategorie B
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

příkAZy

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Možnost prezentovat naši obec jako součást kulturního dědictví Hané a účast na semi-
náři k soutěži Vesnice roku  2013 ve Skaličce.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Množstvím historických staveb, z nichž je 12 památkově chráněno, a přítomností  
Hanáckého skanzenu.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Určitě by se toho našla spousta. Ale my to bereme sportovně, neboť víme, že všechno 
má svůj čas.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Jako nováček v této soutěži jsme tak daleko vůbec neuvažovali.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Mnohem méně jezdím autem a ubylo mně trochu soukromí.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Občany Příkaz musím v této oblasti moc pochválit. Máme skvěle fungující kulturní ko-
misi, která ve spolupráci se spolky a ostatními nadšenci organizuje spoustu zajíma-
vých společenských akcí.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Hanácký skanzen - soubor lidové architektury a historických předmětů.
Hanácké žudry - máme u nás dva - sloužily k sousedskému posezení.
Hotel Záložna - zázemí pro kulturní a společenské akce, výborná kuchyně.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Turisty rozhodně vítáme. Do Hanáckého skanzenu loni zavítalo přes 5 tisíc platících  
návštěvníků.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Vysázeli jsme novou liniovou výsadbu ovocné aleje podél silnice na Vojnice a novou alej 
podél cesty na Hynkov, obnovili jsme meliorační kanály v lužním lese Seče a nechali 
provést novou výsadbu v uličce mezi obecním úřadem a kapličkou v Příkazích. 
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských  
starostí?
Ano, báječně se relaxuje v lužním lese Seče, nejlépe na koni.

OBEC KŘTOMIL
okres Přerov

starosta: Ing. Pavel Daďa
nadmořská výška: 265 m n. m.

velikost katastru: 405 ha
počet obyvatel: 441

www.krtomil.cz

OBEC PŘÍKAZY
okres Olomouc
starosta: Ing. Jaroslav Sívek 
nadmořská výška: 226 m n. m.
velikost katastru: 1261 ha
počet obyvatel: 1259
www.prikazy.cz
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Speciálně finančně oceněná obec 
– za zapojení dětí do života obce a úpravu veřejného prostranství.

křTomIl

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Zlepšení celkového vzhledu obce během několika posledních let.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Bezesporu svým jménem, ale také krajinou a šikovnými lidmi.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Více spolků a spolkové činnosti, větší zapojení občanů do činnosti obce.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Investovali bychom do dalšího rozvoje obce – ať už do vzhledu či infrastruktury.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Zásadním způsobem - jako neuvolněný starosta nemám téměř žádný volný čas. Člověk 
získává další zkušenosti, které se cení – tyto beru jako pozitivní věc.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Ano, zapojují, ale mohli by více. Stále jsou to v podstatě ti samí.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Rybník s místním názvem „Bahňák“, kulturně – sportovní areál, zvonice s mozaikou 
sv. Floriána.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Jsme obec venkovského typu s téměř žádným cestovním ruchem.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Výsadba stromů a keřů v extravilánu a intravilánu obce, projektová příprava do OPŽP 
na vybudování suchého poldru, spolupráce s Povodím Moravy při čištění místního toku.
Máte své oblíbené místo, kam chodíte relaxovat a odpočívat od starostovských sta-
rostí?
Na zahradu ke včelám.
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OBEC KŘTOMIL
okres Přerov

starosta: Ing. Pavel Daďa
nadmořská výška: 265 m n. m.

velikost katastru: 405 ha
počet obyvatel: 441

www.krtomil.cz

OBEC PŘÍKAZY
okres Olomouc
starosta: Ing. Jaroslav Sívek 
nadmořská výška: 226 m n. m.
velikost katastru: 1261 ha
počet obyvatel: 1259
www.prikazy.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

nÁklo

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Dle mého názoru jsou v Nákle, Mezicích a ve Lhotě nad Moravou skvělí a pracovití lidé, 
kteří bez ohledu na odměnu umí zabojovat a připravit skvělé akce. Chtěl jsem tedy pre-
zentovat tyto lidi v rámci kraje a tím částečně jejich práci pozvednout a ocenit.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Obec Náklo je tradiční hanácká vesnice se vším co k ní patří, to znamená návsi posklá-
dané z gruntů, kolem samá rovina a mezi lidmi stále žijící pravé hanácké nářečí. Nevím, 
jestli je to zrovna výjimečné, ale tak mê si tadê žêjem na té Hané ...
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Oprava čističky, kanalizace a čistička ve Lhotě, oprava školky, školy, silnice ... to by asi 
byl dlouhý seznam, nicméně dle mého názoru toto je spíše kosmetika. Důležité je, aby 
soused se sousedem vycházel a lidem se na vesnici dobře žilo.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Jak jsem již výše uvedl, máme to štěstí, že ve všech místních částech obce máme tako-
vé občany a že vesnice žije. Na zhruba 1500 obyvatel máme 15 spolků, které se proplé-
tají všemi možnými zájmovými aktivitami a věkovými kategoriemi, a co je také zajíma-
vé, máme tady 7 hudebních uskupení. 
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Nejznámější je asi Nákelská pískovna, která je zejména v letní sezoně hojně navštěvo-
vaná milovníky vodních sportů z celého okolí. Pak je to kostel sv. Jiří v Nákle. Třetím ta-
kovým významným milníkem obce Náklo je osobnost MUC. Jana Opletala, který se na-
rodil ve Lhotě nad Moravou, v obci vyrostl a po tragické smrti na začátku druhé světové 
války byly na nákelském hřbitově pochovány i jeho ostatky.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Velmi intenzivně se snažíme postupným upravováním obecních budov snižovat spotře-
bu energií. Další naší velkou prioritou je strategie v nakládání s odpady, tzn. budování 
kompostárny a výstavba sběrného dvora. V neposlední řadě asi to nejdůležitější, a sice 
intenzifikace ČOV v Nákle, která v posledních letech životnímu prostředí v okolí obce 
zrovna nepřidávala.

OBEC NÁKLO
okres Olomouc
starosta: Marek Ošťádal
nadmořská výška: 230 m n. m.
velikost katastru: 1146 ha
počet obyvatel: 1504
www.naklo.cz

OBEC PAVLOVICE U PŘEROVA
okres Přerov

starosta: Vlastimil Bia
nadmořská výška: 284 m n. m.

velikost katastru: 815 ha
počet obyvatel: 713

www.pavloviceuprerova.cz
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pAvlovIce u přeRovA

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Motivací pro účast v soutěži Vesnice roku je možnost pozitivně informovat o dění v obci 
a v rámci celé soutěže tak provádět reklamu obce v rámci Olomouckého kraje. V dneš-
ní době negativního masírováni obyvatelstva všemi médií, je to pravý opak těchto infor-
mací.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Těch výjimečností je několik: 
a) jejím položením na rozhraní rovinné Hané a hornatého Záhoří, kdy s šesti cestami do 
obce se stává křižovatkou vstupu na Zahoří, b) lidmi, kteří se v rozhodujících chvílích 
dokáží společně zapojit do řešení vzniklé situace.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
K těm nejzajímavějším patří zámek a zámecký park, ve kterém je dnes umístěn domov 
důchodců, dále soubor pěti soch (sv. František Serafinský, sv. Šebestián, P. Marie Sva-
tokopecká a soubor dvou soch — sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Sarkander) a posledním 
atributem bych viděl celou obec Pavlovice u Přerova, protože z každé části obce se ote-
vírá krásný výhled na okolí obce, které je překrásné. Naše obec je svou polohou a na-
bídkou možného poznání a služeb cílem především cykloturistů. Na tuto kategorii se 
směřuje i celé vnímání Pavlovic.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
Zastupitelstvo obce o problematice životního prostředí stále diskutuje. V tomto voleb-
ním období se zaměřujeme na zpracování projektů zajišťující lepší funkci kanalizace  
a ČOV. Dlouze byla projednávána výstavba bioplynové stanice, kterou ZO v této chvíli ne-
schválilo. V jednání jsou další věci, jako např. vytvoření nového systému pro nakládání  
s odpady včetně biologických odpadů.
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OBEC NÁKLO
okres Olomouc
starosta: Marek Ošťádal
nadmořská výška: 230 m n. m.
velikost katastru: 1146 ha
počet obyvatel: 1504
www.naklo.cz

OBEC PAVLOVICE U PŘEROVA
okres Přerov

starosta: Vlastimil Bia
nadmořská výška: 284 m n. m.

velikost katastru: 815 ha
počet obyvatel: 713

www.pavloviceuprerova.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

RudA nAd moRAvou

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Motivací bylo zviditelnění naší vesnice a úspěšný minulý ročník soutěže Vesnice roku, 
kdy jsme byli finančně oceněni cenou Olomouckého kraje.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Geografickou polohou v údolí řeky Moravy, obklopené lesy. Čistým ovzduším a zdravým 
životním prostředím.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Nevím, zda existuje „dokonalá obec“ a jak by měla vypadat. Nejvíce nám chybí kanali-
zace.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
O této variantě jsem neuvažoval. Nevím, zdali finanční prostředky pro vítěze nejsou alo-
kovány ve prospěch investic, rozvoje, kultury apod. Naši vesnici chybí náves, tak bych 
preferoval vybudování prostoru pro setkávání.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Občané se do společenského dění zapojují většinou v místních organizacích, které při-
pravují sportovní, kulturní a společenské akce pro naši obec i široké okolí.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
V letním období je to venkovní koupaliště s ubytováním, řeka Morava lákající vodáky a 
rybáře, Technodrom — muzeum výpočetní techniky, rozhledna Háj, evropsky významná 
lokalita Na hadci. V zimě sjezdové areály, upravené běžkařské stopy.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Naše obec je zaměřena na cestovní ruch, který se v posledních letech rozvíjí. Stále jsou 
u nás ještě možnosti na rozšíření a zkvalitnění potřeb pro návštěvníky naší obce, aniž 
by docházelo k narušení venkovské atmosféry.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
V letošním roce jsme získali dotaci a budeme realizovat kanalizaci. S pomocí dotačních 
peněz v příštím roce postavíme sběrný dvůr.

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

OBEC SKALKA
okres Prostějov

starosta: Antonín Frgal
nadmořská výška: 218 m n. m.

velikost katastru: 176 ha
počet obyvatel: 255
www.obecskalka.cz
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Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Chceme nezávislé posouzení práce občanů a zastupitelstva obce v její činnosti a rozvoji.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Naše obec je výjimečná velkým patriotismem občanů, tím, že na jejím území vyvěrají  
4 minerální prameny, provozuje lázeňské zařízení a zaměstnává 8 obyvatel obce.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Rekonstrukce areálu koupaliště na víceúčelovou vodní plochu, zrealizování splaškové 
kanalizace a ČOV.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Výhru bych věnoval na povodně.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Jsem neuvolněný starosta, věnuji této činnosti veškerý volný čas, a připadá mi, že je 
ode mě vyžadováno být k dispozici 24 hodin denně.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Bez práce občanů, jejich podnětů  a činnosti spolků bychom nedosáhli výsledků, které 
chceme prezentovat v soutěži. 
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Lázně, lázeňský park, lesopark s přírodními jezírky, rašeliniště, štěrkový důl s trilobi-
ty a bývalý lom Podkovářky.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou  
venkovskou atmosféru“?
Cestovní ruch je významným příjmem obce, přesto preferujeme klidnou venkovskou  
atmosféru.
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního  
prostředí?
Obec Skalka získala dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV, obec pravidelné přispívá 
rybářskému spolku na čištění jezírek a mysliveckému sdružení na údržbu a výsadbu  
lesoparku o rozloze 36 ha.
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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

OBEC SKALKA
okres Prostějov

starosta: Antonín Frgal
nadmořská výška: 218 m n. m.

velikost katastru: 176 ha
počet obyvatel: 255
www.obecskalka.cz
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OBEC HRADČANY
okres Přerov

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

velikost katastru: 533 ha  
počet obyvatel: 257

www.obechradcany.cz

sTRAŽIsko

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Obec byla v soutěži již v roce 2000, 2001 a 2002, poté jsme uznali, že je dost věcí ještě 
upravovat. Letos jsme dospěli k úsudku, že obec je již připravena.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Naše obec je nejvýznamnější rekreační oblast Prostějovského okresu, kterou si lidé na-
šli jako krásný kraj již za první republiky. Výjimečný kraj, výjimečné uložení budov do 
krajiny, výjimeční lidé, několik chráněných památek.
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Vždycky chybí něco k dokonalosti, já bych si přál, aby obec zůstala stále tak aktivní ze 
strany občanů a pospolitost se dále rozvíjela.
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Případnou výhru bychom použili na dofinancováni akce „Energetické úspory na budově 
Mateřské školy, která právě probíhá.
Jak se Vám „starostováním“ změnil život?
Za 19 let starostování už změnu nijak nepociťuji, ale někdy se mi stýská po mém před-
chozím řemesle - strojařině.
Zapojují se Vaši občané do společenského dění? Pomáhají při přípravě akcí?
Občané naší obce byli a stále jsou velmi aktivní při údržbě a výstavbě obce. Příkladem 
je několik velikých akcí, které jsme si tady vybudovali sami, např. areál koupaliště, bu-
dovu obecního úřadu s prodejnou potravin, obecní garáže s poštou, provozovnu veřej-
ného stravování, opravili a rozšířili jsme sokolovnu,… 
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Chráněné památky jako kostel Andělů Strážných, 14 zastavení křížové cesty, kaple  
svatého Gottharda, jedinečný velkokapacitní areál koupaliště, několik turistických tras, 
v zimě běžkařské cesty, umělá ledová plocha pro veřejnost atd. 

OBEC STRAŽISKO
okres Prostějov
starosta: Jaroslav Kröner
nadmořská výška: 407 m n. m.
velikost katastru: 355 ha
počet obyvatel: 430
www.strazisko.vesnice.net

OBEC SUDKOV
okres Šumperk

starosta: Milena Sobotková
nadmořská výška: 290 m n. m.

velikost katastru: 489 ha
počet obyvatel: 1188

www.sudkov.cz
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Co Vás motivovalo k účasti v soutěži Vesnice roku?
Motivací pro nás bylo zviditelnění naší obce, činnost našich složek, školy atd. Dále také 
chceme ukázat, kolik práce se již v naší obci udělalo, že i menší obec může být krásná.
Samozřejmě, že i finanční ocenění je pro naši obec motivací.
Čím je podle Vašeho osobního názoru Vaše obec výjimečná?
Naše obec je výjimečná zejména pořádáním kulturních akcí, kde se zapojují občané 
všech věkových kategorií. Na mnoha akcích vystupují občané s texty, které skládá naše 
bývalá paní učitelka. 
Co chybí Vaší obci k dokonalosti?
Chybí nám nejvíce tři věci, a to hřiště za školou, sál na pořádání kulturních akcí a to, co 
trápí asi všechny obce - opravit chodníky a komunikace. 
Jak byste naložili s případnou odměnou za absolutní vítězství v soutěži Vesnice roku?
Oslovili bychom občany a složky, aby se vyjádřili na co odměnu použít. Určitě by část  
odměny šla na podporu složek, školy a část třeba na hřiště za školou.
Vyjmenujte alespoň tři turistická lákadla ve Vaší obci.
Rybník se čtyřmi ostrovy, mnoho již známých kulturních akcí s vysokou návštěvnos-
tí z celého Olomouckého kraje, krásná stylová hospoda u rybníka. Letos přibude  
krásný park s herními prvky.
Těží Vaše obec z turistického ruchu nebo preferuje spíš „klidnou a domáckou ven-
kovskou atmosféru“?
Každá obec je ráda za cestovní ruch a zviditelnění obce a naše obec není výjimkou. 
Co jste v současném volebním období udělali ve Vaší obci pro ochranu životního pro-
středí?
V současném volebním období se nám podařilo v rámci revitalizace centra výsadba  
zeleně, aleje, úprava a výsadba na hřbitově. V každém roce nahrazujeme staré  
a nemocné stromy novou výsadbou. Připravujeme kompletní revitalizaci výsadby v obci, 
na kterou již máme zpracovaný projekt. 
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okres Prostějov
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www.sudkov.cz
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