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OLOMOUCKÉHO KRAJE
ROKU

2014

V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

Vážení přátelé venkova,
letos je tomu už 13 let, co se Olomoucký kraj zapojil do pořádání soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova.
Tato soutěž si od té doby již vybudovala
své místo mezi významnými událostmi
v našem regionu. O její důležitosti a popularitě svědčí také každoročně vysoký
počet přihlášených obcí a úspěšnost obcí
z kraje v rámci celostátní úrovně soutěže.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
“Soutěž o nejzdařilejší program obnovy
vesnice”. Mezi její hlavní cíle od začátku
patří snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Olomoucký kraj soutěž dlouhodobě podporuje. I v letošním roce věnuje prvnímu,
druhému a třetímu v pořadí šek na sto tisíc korun. Dalším čtyřem obcím poskytne
speciální finanční ocenění ve výši 50 tisíc
korun. Přispívá také částkou 45 tis. Kč na
vydání této brožury.
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Dovolte mi nyní představit publikaci
shrnující právě uplynulý ročník soutěže
Vesnice Olomouckého kraje roku 2014.
Najdete v ní kromě informací o přihlášených a oceněných obcích také fotografie,
kterými se vám snažíme přiblížit jedinečnou atmosféru venkova.
Chtěl bych na tomto místě srdečně poblahopřát vítězům a také ocenit všechny
přihlášené, kteří svým nadšením, energií
a obětavostí neustále pracují na rozvoji
své obce.
Všem, kteří se o to snaží, patří moje poděkování.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé venkova,
nahlížíte právě do publikace, která Vás
provede průběhem letošního jubilejního
20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014
v Olomouckém kraji. Brožura obsahuje informace o obcích, které svou účastí
prezentují úsilí své práce na rozvoji jejich
domova.
Záměrem soutěže je důraz na význam
venkova a jeho obyvatel, kteří svou činností, pracovitostí a elánem přispívají
k rozkvětu regionu. Bez jejich účasti by
úspěch v této soutěži byl možný jen stěží.
Letos se do krajského kola soutěže přihlásilo 26 obcí. Oproti loňskému roku je
účast vyšší o sedm obcí. Každá přihlášená obec měla devadesát minut na to, aby
hodnotitelské komisi představila, jak se
u nich žije. Vítěz ovšem může být jen jeden,
což pro hodnotitelskou komisi zcela jistě
nebylo jednoduchým rozhodnutím, neboť
každá obec je jedinečná a něčím zajíma-

vá. Jsem ale přesvědčen o tom, že se komise svého úkolu zhostila zodpovědně a
o letošních vítězích rozhodla nezaujatě.
Za to jí moc děkuji.
Rád bych poblahopřál k úspěchu všem
oceněným obcím, ale také mi dovolte poděkovat všem, kteří se přihlásili, neboť
chápu časovou i věcnou náročnost všech
příprav a upřímně oceňuji jejich iniciativu.
Nechť je letošní úspěch oceněných inspirací pro další obce, které třeba s přihlášením do soutěže stále váhají, nebo také
námětem pro další, které budou jejich
pozitivní přístupy aplikovat ve své obci
a zkvalitňovat tak život svých občanů.

Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana
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Vážené starostky, starostové, příznivci
venkova,
těší mě, že můžu být součástí této skvělé, významné soutěže, do které se v rámci
krajských kol zapojují obce z celé České
republiky. Zvláště v letošním roce, kdy
soutěž Vesnice roku poprvé vyhlášená v Programu obnovy venkova v roce
1995 dosáhla 20 let svého trvání. Obce
Olomouckého kraje jsou dlouhodobě součástí soutěže a počtem přihlášených obcí
patří mezi nejlepší, a v celkovém hodnocení pravidelně obsazují pomyslné stupně
vítězů v celostátním měřítku. Obce prostřednictvím svých spolků a občanů prezentují svou celoroční činnost a postupný
rozvoj obcí. Ten je právě při návštěvě obcí
nejvíce vidět a významnou a neoddělitelnou roli zde hrají občané svou schopností
udělat něco pro druhé, pro své spoluobčany, pro obec. Pospolitost, soudržnost,
vzájemná spolupráce a tolerance na
venkově je největší bohatství, co obce
mohou mít. A pokud se podaří k tomuto
bohatství smysluplně a účelně přidat i finance, pak je to vidět, už při prvním pohledu na samotném rozvoji obce. Je spousta
obcí v Olomouckém kraji, které by svou
prezentací v soutěži povzbudily své občany a zviditelnily tak skvělou celoroční
práci a postupný rozvoj své obce, ale do
soutěže se nepřihlásí. Je to škoda a zvláště u obcí z okresů Jeseník, a Šumperk,
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kde je krásné prostředí i pro turistiku a
volný čas. Vím, že je potřeba k přihlášení
i špetka odvahy a pak kus práce, ale stojí
to za to a věřím, že brzy obce z Jesenicka
seberou odvahu, a budou prezentovat šikovnost svých občanů a obcí. Vyhrát může
vždy jen jeden, i když by si mnohdy zasloužili vyhrát všichni. Pro objektivní hodnocení nestačí jen si něco přečíst nebo projet
obcí autem či na kole po hlavní silnici. Je
potřeba se zastavit setkat se s lidmi a nejlépe prožít nějakou akci. Pak člověk může
říct „Ano tady se mi líbí, tady to žije“.
Chtěl bych poděkovat všem obcím, které
se do soutěže hlásí a zapojují se tak do
Programu obnovy venkova a svou účastí se dělí s ostatními o své zkušenosti
a nabízí nové inspirace. Poděkování patří
i členům komise, kteří si mnohdy ze svého
volna a dovolené ukrajují čas, aby ho pak
věnovali perfektně připraveným prezentacím v soutěžících obcích.
Jako předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje chci poděkovat
Olomouckému kraji za finanční podporu
soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku
2014, neboť i když se myšlenka soutěže
zrodila před dvaceti lety na půdě SPOV,
bez finanční podpory krajů a vyhlašovatelů soutěže by dnes pravděpodobně neslavila dvacáté narozeniny.
Blahopřeji vítězům a všem účastníkům
soutěže a těším se na osobní setkání ve
Vašich obcích.

Jiří Řezníček

Starosta obce Tučín „Vesnice roku 2009“
Předseda Spolku pro obnovu venkova
Olomouckého kraje

HODNOTITELSKÁ KOMISE
Kdo si to neprožil, může jen tušit, jak obtížné je rozhodnout,
která z obcí je ta „ze všech nej“. Je to ta, která je nejvíce
rozkvetlá? Nejzelenější? Která má nejlépe vybavenou školu a nejpěkněji opravený obecní úřad? Nebo ta, jejíž občané
táhnou za jeden provaz, svépomocí si zvelebují své okolí a
umějí spolu příjemně trávit volný čas?
Často si tyto otázky kladou právě soutěžící obce. Rády by
byly oceněny, ale nevědí, jestli se vůbec mají čím pochlubit. Pravidelně se stává, že nás některý ze starostů rozpačitě vítá slovy: „Teď to u nás nevypadá zrovna nejlépe, máme
rozkopané cesty, protože nám dělají kanalizaci.“ Ale copak
právě tato skutečnost nevypovídá o tom, že daná obec žije,
pracuje na sobě a neusnula na vavřínech?
Krása v soutěži Vesnice roku spočívá v něčem jiném než jsou
důkladně upravené povrchy cest, precizně posečené louky
nebo nadstandardně vybavená sportoviště. Skutečná krása
je ukryta někde uvnitř. V atmosféře, kterou tam komise při
své návštěvě nasává. V drobných detailech, které už místní
berou jako samozřejmost - ať už v podobě optimisticky naladěného starosty, který se umí porvat s každým problémem,
pozorné a praktické starostky, co se dokáže povznést nad
uštěpačnými poznámkami věčných stěžovatelů, zručné a
talentované paní hospodářky, jejíž šikovné ruce mění veřejná prostranství ve výtvarné galerie, nebo vtipného a podnikavého hasiče, co dokáže k práci pro obec strhnout celou
svoji rodinu.
Vnímání nevyřčeného je však jedna věc. Druhá stránka
hodnocení je ryze pragmatická. Co si komise přečte v přihláškách do soutěže, to pak posuzuje přímo na místě. Ne
náhodou jsou v komisi odborníci na památkovou péči, na
zemědělství, na životní prostředí, na regionální rozvoj, na
kulturu apod. Jejich role je nelehká, rozhodování náročné,
závěrečná diskuze vyčerpávající a vyřčení verdiktu úlevné.
Na následujících stránkách se dočtete, jaký byl ten letošní.

Hodnotící komise v Olomouckém kraji
Stanislav Jemelík

předseda komise
starosta obce Radslavice

Ondrej Koliba

místopředseda komise
starosta obce Hradčany

Ing. Iveta Baťalová

tajemnice komise
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Kateřina Mračková

Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Jiří Kaláb

Ministerstvo kultury ČR

Ing. Barbora Májková

Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu

RNDr. Lenka Prucková

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků

Ing. Adéla Klásová

Olomoucký kraj

Kateřina Kapková

Spolek pro obnovu venkova ČR,
Sdružení místních samospráv ČR

Petra Kočnarová

Svaz měst a obcí ČR
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU OD ROKU 2000
Rok

Zlatá stuha
I. místo

II. místo v
krajském
kole

III.
místo v
krajském
kole

Oranžová
stuha

Zelená stuha

Modrá stuha

Vzorná
knihovna

Bílá stuha

Fulínova
cena

Vzorné
vedení
kroniky

Cena
naděje
pro živý
venkov

Zlatá cihla

Další mimořádná
ocenění

2000

Nezamyslice

-

-

Újezd

-

Radslavice

Majetín

Brodek u
Přerova

-

-

-

-

-

2001

Medlov

-

-

Lipová

-

Černá Voda

Ústí

-

-

-

-

-

-

2002

Bouzov

-

-

Majetín

-

Rouské

Těšetice

Grygov

-

-

-

-

-

2003

Ústí

-

-

Horní Újezd

-

Velký Týnec

Uhelná

Radslavice

-

-

-

-

-

2004

Mořice

-

-

Dlouhá Loučka

-

Majetín

Černotín

Grygov

-

-

-

-

2005

Majetín

-

-

Doloplazy (PV)

-

Leština

Bezuchov

Skrbeň

Dlouhá
Loučka

Beňov

-

-

2006

Střítež nad
Ludinou

-

-

Těšetice

-

Pivín

Leština

Radslavice

Babice

Police

-

-

Horní Újezd
Písečná
Žákovice

Císařov
Jezernice
Rouské
Malhotice
Skorošice
Skrbeň
Vernířovice

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

2014

Nová Hradečná

Černotín

Tištín

Skorošice

Mořice

Hrabová

Němčice
nad Hanou

Vikýřovice

Křtomil

-

Troubky

Ústín
Paršovice

Žákovice

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

3. místo v celostátním kole

ZÚČASTNĚNÉ OBCE A JEJICH OCENĚNÍ V ROCE 2014

Skorošice
Supíkovice

Bohdíkov Rapotín

Ruda nad Moravou

Hrabová

Zlatá stuha
2. místo
3. místo
Zelená stuha
Oranžová stuha
Modrá stuha
Bílá stuha
Knihovna
Fulínova cena
Cena naděje
Zlatá cihla

Vikýřovice

Dolní Studénky

Libina
Nová Hradečná

Babice

Ústín

Čelechovice n. H.

Troubky

Tršice

Černotín

Týn n. B.
Paršovice
Buk
Soběchleby
Žákovice
Horní Újezd
Křtomil

Němčice n. H.

Nová Hradečná

Olomouc

Černotín

Přerov

Tištín

Prostějov

Skorošice

Jeseník

Mořice

Prostějov

Hrabová

Šumperk

Němčice nad Hanou

Prostějov

Vikýřovice

Šumperk

Křtomil

Přerov

Troubky

Přerov

Ústín

Olomouc

Paršovice

Přerov

Babice

Olomouc

Bohdíkov

Šumperk

Buk

Přerov

Čelechovice na Hané

Prostějov

Dolní Studénky

Šumperk

Horní Újezd

Přerov

Libina

Šumperk

Rapotín

Šumperk

Ruda nad Moravou

Šumperk

Soběchleby

Přerov

Supíkovice

Jeseník

Tršice

Olomouc

Týn nad Bečvou

Přerov

Žákovice

Přerov

Mořice
Tištín
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PŘEHLED OCENĚNÍ UDĚLENÝCH V RÁMCI KRAJSKÝCH KOL
V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2014

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 Úsilné
(okres České Budějovice)

Obec Cehnice
(okres Strakonice)

Obec Čestice
(okres Strakonice)

Obec Zvíkov
(okres České Budějovice)

Obec Skalice
(okres Tábor)

42

Jihomoravský

Obec Vrbice
(okres Břeclav)

Obec Ratíškovice
(okres Hodonín)

Městys Křtiny
(okres Blansko)

Město Ždánice
(okres Hodonín)

Obec Cetkovice
(okres Blansko)

21

Karlovarský

Obec Dolní Žandov
(okres Cheb)

Královéhradecký

Obec Sovětice
(okres Hradec Králové)

Obec Hejtmánkovice
(okres Náchod)

Obec Třebnouševes
(okres Jičín)

Obec Kovač
(okres Jičín)

Obec Bystřice
(okres Jičín)

33

Liberecký

Obec Rádlo
(okres Jablonec n. N.)

Obec Prysk
(okres Česká Lípa)

Obec Pulečný
(okres Jablonec n. N.)

Město Ralsko
(okres Česká Lípa)

Obec Bozkov
(okres Semily)

19

Moravskoslezský

Obec Třanovice
(okres Frýdek-Místek)

Obec Slatina
(okres Nový Jičín)

Obec Kunín
(okres Nový Jičín)

Obec Slavkov
(okres Opava)

Obec Uhlířov
(okres Opava)

17

Olomoucký

Obec Nová Hradečná
(okres Olomouc)

Obec Hrabová
(okres Šumperk)

Obec Němčice nad Hanou
(okres Prostějov)

Obec Skorošice
(okres Jeseník)

Obec Mořice
(okres Prostějov)

26

Pardubický

Obec Dříteč
(okres Pardubice)

Obec Pustá Kamenice
(okres Svitavy)

Obec Veliny
(okres Pardubice)

Obec Vysočina
(okres Chrudim)

Obec Osík
(okres Svitavy)

16

Plzeňský

Obec Kostelec
(okres Tachov)

Středočeský

Obec Kněžice
(okres Nymburk)

Městys Davle
(okres Praha-západ)

Obec Dolní Hbity
(okres Příbram)

Obec Soutice
(okres Benešov)

Obec Vraný
(okres Kladno)

36

Ústecký

Obec Růžová
(okres Děčín)

Obec Tisá
(okres Ústí n. L.)

Obec Vrbice
(okres Litoměřice)

Obec Lukavec
(okres Litoměřice)

Obec Brandov
(okres Most)

31

Vysočina

Obec Ořechov
(okres Žďár nad Sázavou)

Obec Martínkov
(okres Třebíč)

Obec Radostín nad Oslavou
(okres Žďár n. S.)

Obec Jakubov u Moravských
Budějovic (okres Třebíč)

Obec Lípa
(okres Havlíčkův Brod)

20

Zlínský

Obec Kateřinice
(okres Vsetín)

Obec Bánov
(okres Uherské Hradiště)

neudělena

Obec Modrá
(okres Uherské Hradiště)

Obec Hošťálková
(okres Vsetín)

14

stuhy budou vyhlášeny na krajské slavnosti dne 22. srpna v obci Dolní Žandov

stuhy budou vyhlášeny na krajské slavnosti dne 2. srpna v obci Kostelec

celkem přihlášených obcí
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15

16
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VESNICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014
Do jubilejního 20. ročníku soutěže Vesnice roku se
v Olomouckém kraji přihlásilo šestadvacet obcí. Sedm
z nich se v klání spolu s ostatními – „ostřílenými matadory“ - utkalo vůbec poprvé, aniž by jim tato skutečnost ubrala na šanci získat ocenění. Konkurence byla
veliká a velmi vyrovnaná, ať už se jednalo o nováčky či
opakující se účastníky.
Je potěšující, že mělo v soutěži zastoupení všech pět
okresů. Komise projela krajem za sedm dnů a na
každé „štaci“ ji čekala spousta zajímavých podnětů
a zážitků. Obce se snažily předvést v tom nejlepším
světle. Někde se prezentace odehrávala před promítacím plátnem, ve snaze vyplnit vytyčených devadesát
minut co největším kvantem informací, jinde vsadili
na názornou ukázku a připravili prohlídku obce s kladením důrazu na nejúspěšnější projekty.

Hodnotily se jako tradičně rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšně zvládnuté projekty – především z Programu obnovy venkova – i plány do budoucna. Velkou roli však sehrála také ukázka spolkového
života, práce s mládeží, péče o zeleň a spolupráce se
zemědělci. Tam, kde vládla atmosféra pospolitosti,
láska k venkovu, úcta k tradicím i nadšení pro zajímavé a praktické inovace, byla šance na vítězství veliká.
Přesto bylo možné udělit jen jednu Zlatou stuhu. Letos si ji vysloužila obec Nová Hradečná.
Uznání však zaslouží všechny zúčastněné obce. Za
to, že si daly práci s přípravou na soutěž, že se nezdráhaly podělit o své dobré i špatné zkušenosti z každodenního života, a že daly otevřeně najevo, jak jim
na venkovu záleží.

9

ZLATÁ STUHA
v krajském kole soutěže
10

Malebná podhorská obec Nová Hradečná leží devět kilometrů severozápadně od města Uničov a vznikla v roce
1960 spojením dvou samostatných obcí – Hradečná a Hradec. Pro turisty je zajímavá blízkou pahorkatinou Nízkého
Jeseníku a zalesněným vrcholem, zvaným Bradlo. Říká se
mu „Moravský Blaník“ a cestu na něj tvoří atraktivní naučná
stezka, zajímavá pro děti i dospělé.
Nová Hradečná se komisi pochlubila, jaké akce v průběhu
celého roku pořádá. Na zahradě základní školy proběhla
přehlídka kulturních, sportovních i společenských aktivit,
do nichž se pravidelně zapojují nejen místní, ale i přespolní
nadšenci. Úzkou spolupráci zde mají s panem farářem. Ten
se komise ujal hned po panu starostovi a zavedl ji do kostelní věže ke zvonu a poté na kúr, odkud byl pěkný pohled na
zpívající drobotinu před oltářem.
Za prohlídku stála také zahrada mateřinky, která se pyšní
hracími prvky z vrbového proutí. O pár desítek metrů dál si
komise prohlédla opravenou kapličku a poté si mohla vyzkoušet svou motoriku, rovnováhu, šikovnost a zručnost v
moderně pojatém relaxačně-sportovním koutku na periferii
obce, v těsném sousedství zatravněné plochy, kde ve stínu
topolové aleje pravidelně trénují na závody místní hasiči

OBEC

NOVÁ HRADEČNÁ

Počet obyvatel: 815
Katastr obce: 1140
Počet účastí v soutěži: 7x
www.novahradecna.cz
Starosta: Ing.Tomáš Müller
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HODNOTITELSKÁ KOMISE 2014
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II. MÍSTO
14

v krajském kole soutěže

Strategickou polohu na důležitém dopravním uzlu mezinárodního charakteru má Černotín, ležící v těsném sousedství
lázeňského města Teplice nad Bečvou. Od nepaměti měl
charakter zemědělské obce, stejně tak jako Hluzov, který k
němu přísluší. Památkou na dřívější způsob obživy tamních
obyvatel je nedaleká vápenka, sloužící dnes jako restaurace. V katastru obce se dodnes těží pískovec.
Přijetí se komisi dostalo v bývalém chlévě, který je vkusně a nápaditě změněn na společenské centrum. Spolu se
starostou ji přišli pozdravit i další představitelé samosprávy
a zástupce hranické cementárny, se kterou obec úzce spolupracuje. Černotín se rozvíjí po všech stránkách. Upravuje veřejné prostranství, podporuje činnost dětí a mládeže,
rodiče zapojuje do veřejného dění a z úcty k předkům vybudoval muzeum zemědělských strojů a pomůcek, které
jsou rozesety po celé obci. V zásuvce už je připraven projekt
na podporu živočišné výroby, který počítá s chovem až sto
padesáti krav.
Obrovské zastoupení měly při prezentaci spolky. Připravily pro komisi fotografie, trofeje, dresy i názorné ukázky
své činnosti. Z netradičních záležitostí stojí v Černotíně za
zmínku např. nekuřácký hostinec, zookoutek a lezecká stěna v lomu.

OBEC ČERNOTÍN

Počet obyvatel: 778
Katastr obce: 832
Počet účastí v soutěži: 6x
www.cernotin.cz
Starosta: Ing. Jiří Andrýs
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III. MÍSTO
16

v krajském kole soutěže

Katastrem Tištína prochází dálnice D1. Náhradou za pozemky, potřebné k jejímu vybudování, dostal městys peníze,
které vložil do životního prostředí. V roce 2005 vybudoval
rybník, vysadil biokoridor a živočichům pořídil biocentra.
Dříve náležel Tištín přerovskému okresu, později spadal
pod Kojetínsko a nyní patří do okresu Prostějov.
Hudbou a zpěvem přivítala komisi tištínská mládež, které dělali společnost členové zastupitelstva. Poté starostka
rozdala kola a vypravila se s hodnotiteli po cyklostezce, jež
kopíruje zrušenou železniční trať. Shora si prohlédli sportovní zázemí pro děti i dospělé a ze sedel sesedli až u opraveného hřbitova. Další zastávka byla u mateřské školy, kde
už čekaly šikovné děti, aby zazpívaly písničku. Prostředí jim
tam zpříjemňuje bylinková zahrádka a nově vymalovaná
zeď.
Poslední zastavení bylo u Agrodružstva, které vedle své
hlavní činnosti provozuje také muzeum zemědělské techniky. Tam byla pro komisi připravena zabíjačka, ale ve velmi
netradičním pojetí. Řezníci i prase zatančili balet a nikoho
přitom nenechali na pochybách, že se Tištínští umějí bavit.

MĚSTYS TIŠTÍN

Počet obyvatel: 511
Katastr obce: 826
Počet účastí v soutěži: 3x
www.tistin.cz
Starosta: Alena Wagnerová
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ZELENÁ STUHA
18

za péči o zeleň
a životní prostředí

Do okresního Jeseníku je to ze Skorošic dvacet minut autem. Převýšení je v této obci asi 250 metrů. Vesnička je to
klidná, zasazená do přírody a potýkající se s nezaměstnaností. Pro turisty a romantiky ideální místo na prázdniny,
pro občany bezpečný úkryt před současnou uspěchanou dobou, ale zároveň žádná procházka růžovou zahradou.
První kroky komise vedly do muzea, kde si místní i přespolní
mohou občas připomenout tradice česko-polského příhraničí, včetně řemesel dřívějšího Jesenicka. Současně slouží
tato dřevěná stavba jako dějiště konání kulturních akcí, svateb nebo přednášek. Poblíž galerie tečou dle slov starosty
nádherné Nýznerovské vodopády. Jejich prohlídku komise
nestihla, ale náhradou vzala zavděk procházku po hřbitově,
osázeném levandulemi.
Obec má školu i školku, kulturní sál a knihovnu s paní
knihovnicí, která má vytříbený vkus a velmi šikovné ruce.
Obyčejné ulici dokáže vdechnout zajímavé pojetí např. figurkami ze slámy. Ve volném a víkendovém čase umí být
ve Skorošicích živo, jak vyplynulo z promítnuté prezentace.
I když se vesnička v průběhu desetiletí postupně vylidňuje,
nepatří zrovna k nejmenším a rozhodně má svým občanům
i turistům co nabídnout.

OBEC SKOROŠICE

Počet obyvatel: 751
Katastr obce: 4640
Počet účastí v soutěži: 6x
www.skorosice.cz
Starosta: František Kadlec
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ORANŽOVÁ STUHA

za spolupráci obce a zemědělského subjektu

20

Mořicím daly zřejmě název lučnaté nivy, močály, močidla neboli mořiny, které se rozkládaly podél říčky Haná. To je sice
jen jedna z možných verzí, ale pravdou je, že vodní plochy
se v obci těší přízni dodnes. Biocentrum Mokroš vybudovaly
Mořice na území, dotčeném výstavbou dálnice. Z okresního
Prostějova je to sem zhruba dvacet kilometrů.
Mateřská škola s důrazem na enviromentální výchovu, kouzelná zahrada pěti smyslů, naučná stezka „Co znám, to neničím“ přes již zmíněný Mokroš, aktivní myslivecký spolek,
soukromý chovatel vodního ptactva nebo příkladná spolupráce se zemědělským družstvem. S tím vším se stihla komise během devadesátiminutové návštěvy obce seznámit.
Cestou však potkávala i jiné, méně ekologické ukázky života
v obci. Mořice totiž fandí mimo jiné motorovým veteránům
a rockovým legendám. Zajímavé bylo představení knihovny.
Mladičká paní knihovnice provedla hodnotící komisi všemi
odděleními – od čítárny, přes půjčovnu až po místnost pro
setkávání, kde zrovna senioři rozjímali nad dobovým dokumentem. Před deseti lety získaly Mořice v soutěži Vesnice
roku Zlatou stuhu. Letos dokázaly, že je toto ocenění na vavřínech usnout nenechalo.

OBEC MOŘICE

Počet obyvatel: 508
Katastr obce: 451
Počet účastí v soutěži: 9x
www.morice.cz
Starosta: Jaroslav Knap
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MODRÁ STUHA
22

za společenský život

Kopcovitá Hrabová je jednou z nejsevernějších obcí Hané
a leží asi sedmnáct kilometrů jižně od Šumperku, v oblasti
Jeseníků. Původně se jí říkalo Lhota Habrová, podle lesa,
který ji obklopoval. Místní název pro tento druh stromu zněl
„hrab“, což se nakonec promítlo i do zkráceného jména
obce. Hrabová se osamostatnila v roce 1990 odtržením od
Dubicka.
Přesto, že komise navštívila Hrabovou brzy zrána, přivítaly
ji desítky lidí. Úvodního slova se ujali senioři, převlečeni do
vtipných kostýmů a nepostrádající básnické střevo. O prohlídku školy se postaraly děti a nezapomněly přitom zdůraznit, jak je pro ně důležitá ochrana životního prostředí.
Svůj prostor mají v Hrabové i tradice našich předků. Svědčila o tom ukázka draní peří, u které nechyběly dříve narozené dámy ani jejich vnoučata. Krok s moderní dobou ale obec
držet umí. Projížďka po ní se konala na rychlých a silných
strojích. Skončila u výletiště, kde představily svou činnost
spolky a kde opět nechyběl důvtip a smysl pro humor. Závěr
prezentace patřil oslavě starosty. Čtyři siláci mu před odjezdem komise dali hobla. Toto výmluvné gesto už žádný další
komentář nepotřebovalo.

OBEC HRABOVÁ

Počet obyvatel: 608
Katastr obce: 811
Počet účastí v soutěži: 2x
www.hrabova.cz
Starosta: Ing. Jiří Linhart
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BÍLÁ STUHA
24

za činnost mládeže

Němčice nad Hanou leží v jižní části kraje, na levém břehu
řeky a spadají do okresu Prostějov. V soutěži jsou nováčkem. Velký důraz kladou na děti a péče o jejich smysluplně
strávený školní i volný čas je zde vidět na každém kroku.
Město je mekkou krasojízdy na kole. Několikanásobná mistryně světa v tomto netradičním sportu Anna Matoušková
pochází právě z Němčic.
První, co komise slyšela po vystoupení z autobusu, byly libé
džezové tóny na náměstí. Základní umělecká škola je svými
talentovanými žáky věhlasná daleko za hranicemi kraje, jak
vyplynulo z následné počítačové prezentace. Na základní
škole se však také nenudí. Je tady k dispozici neuvěřitelných 56 zájmových kroužků na 566 dětí.
Přímo v budově školy hrají žáci např. i squash. O pár ulic dál
trénují talentované děti krasojízdu na kole a své následovníky si v Němčicích vychovávají dříve narození včelaři. Jak se
zdá, vše se v tomto městě točí kolem dětí. Zřejmě proto zde
hodně sázejí na ochranu životního prostředí. Pro budoucnost mají připraven projekt na vybudování přírodního koupacího biotopu. Zatím se mohou děti chodit kochat přírodou
do zdejší stanice pro záchranu živočichů.

MĚSTO

NĚMČICE

NAD HANOU

Počet obyvatel: 1958
Katastr obce: 1202
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.nemcicenh.cz
Starosta: Ivana Dvořáková

25

KNIHOVNA ROKU

za moderní knihovnické a informační služby
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Na levém břehu řeky Desná leží obec Vikýřovice. Od roku
1975 byla součástí města Šumperk, ale v roce 1990 se znovu osamostatnila. Je to jedna z prvních obcí v republice,
která se zasloužila o opravu a privatizaci železniční tratě, již
v roce 1997 poškodila povodeň. Typické jsou pro Vikýřovice
domy se stříškami nad střešními okny – tzv. vikýři.
Zmíněná povodeň byla pro obec velkým varováním. I proto
kladl starosta při prezentaci největší důraz na budování protipovodňového systému, které zrovna v obcích na Šumperku probíhá. Poté dostali slovo představitelé tamních spolků,
kdy největší obdiv komise sklidila dáma, jež má v obci na
starosti cvičení už neuvěřitelných padesát let. Zmínka padla také o práci dobrovolných hasičů, sokolů, členů českého
červeného kříže apod.
Z radnice, která je právě v rekonstrukci, zamířila komise na
krátkou návštěvu do školy, kde si poslechla zpívající žáčky
a nahlédla do veselé, barvami hrající tělocvičny. Neminula ani školku, hasičskou zbrojnici, zánovní knihovnu, dům
s pečovatelskou službou, mateřské centrum a hřiště, jehož
zázemí stále ještě září novotou. Závěr patřil Muzeu silnic,
které je v naší republice svého druhu jediné. I tato obec dokázala, že získaná Zlatá stuha před čtyřmi lety byla opravdu
zasloužená.

OBEC VIKÝŘOVICE

Počet obyvatel: 2348
Katastr obce: 1175
Počet účastí v soutěži: 6x
www.vikyrovice.cz
Starosta: Václav Mazánek
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CENA NADĚJE

PRO ŽIVÝ VENKOV

- za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
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Neblaze proslulá po celé republice je obec Troubky na Přerovsku. V roce 1997 se o to postarala ničivá povodeň. Dnes
už tam po ní není ani památky. Podle pověsti, zapsané
v obecní kronice, byly Troubky založeny kolonisty z bývalé
osady Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou
Bečvou.
Obec navzdory vodnímu živlu nadále vzkvétá a vzorně se
stará o své spolky, děti, dospělé i stárnoucí občany. Komisi
uvítal folklorní kroužek Hanák – a jak jinak než ve zdejších
hanáckých krojích. Prezentace ostatních spolků a zájmových sdružení byla připravena na nástěnkách v kulturním
domě. Mají zde např. činorodý klub seniorů, aktivní a podnikavou paní knihovnici, mrštné hasiče a sportovně i pohybově nadané děti.
Troubky nezapomínají ani na obnovu kulturních památek.
Jednu z nich si komise prohlédla u kostela. Na antukovém
hřišti, které zároveň slouží diskotékám, připravila obec výstavu fotografií, zachycujících úspěchy mladých sportovců.
O pár metrů dál zatančily malé Amazonky a závěr patřil
mistryním ve věku pěti až jedenácti let, které vynikají v krasojízdě na koni. Je jen dobře, že voda před sedmnácti lety
neodplavila obci chuť žít a vzkvétat.

OBEC TROUBKY

Počet obyvatel: 2062
Katastr obce: 2109
Počet účastí v soutěži: 7x
www.troubky.cz
Starosta: Mgr. Radek Brázda
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Nejvýchodněji leží v okrese Přerov obec Křtomil - na celém
světě tohoto jména jediná. Za finanční odměnu z loňského
ročníku soutěže Vesnice roku si pořídila několik zrcadel.
Jsou rozesety kolem zatáčky, která byla do té doby nepřehledná a nebezpečná hlavně pro chodce. Když vymyslí Křtomilští nový projekt, nenazvou ho úředně, ale poeticky. Prý,
aby se to lépe pamatovalo.
Provést komisi po obci dostaly za úkol děti. Každé z nich
začínalo svůj výklad podobně, přibližně v tomto duchu: „Já
jsem Pepa ze Křtomile a řeknu vám něco o našich cestách.“
Láska k domovině se promítá i v názvech projektů, jejichž
prostřednictvím místní zastupitelé svou obec zvelebují. Jeden z nich je např. zaměřen na obnovu lesních studánek.
Cestou měla komise štěstí na osmasedmdesátiletou paní,
která se už řadu let stará ve Křtomili o krásně rozkvetlé
květinové záhony.
Pracovních příležitostí tady moc není. Řada lidí je zaměstnaná v nedaleké Bystřici pod Hostýnem a do stejného města se jezdí učit děti. Svůj hudební talent nám předvedly
v klubovně, kde se občas scházejí. Paní místostarostka nám
nezapomněla ukázat ani výletiště, kam si místní chodí odpočinout, popovídat se sousedy, zasportovat nebo poslechnout hudbu.

Počet obyvatel: 435
Katastr obce: 403
Počet účastí v soutěži: 2x
www.krtomil.cz
Starosta: Ing. Pavel Daďa

OBEC KŘTOMIL
FULÍNOVA CENA

za kvalitní květinovou výzdobu v obci
30

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

Zlatá cihla – A
zadní trakt budovy samosprávy obce

Ústín
Zlatá cihla – B
římskokatolický empírový kostel,
zasvěcený sv. Markétě

Paršovice

ZLATÁ CIHLA
31

Obec Babice leží asi tři kilometry od města Šternberka,
v okrese Olomouc. Její katastr se rozkládá na přechodu
hanácké roviny v pahorkatinu Nízkého Jeseníku. Jedinečný
ráz vtiskuje krajině kaskáda tří rybníků, napájených postupně z potoka, který vytéká z lesa Kamínka. Severovýchodní
část katastru je součástí Přírodního parku Sovinecko.
Pan starosta čekal na komisi u jednoho z rybníků. Z hráze byl pěkný rozhled po okolí a tak se mohl pochlubit, jak
pěkně se ujaly nedaleko vysazené hrušky. Dopravu po obci
zajistila hodnotitelům vojenská technika. Návštěva mateřské školy byla velmi krátká. Do budoucna by ji chtěla obec
proměnit ve svůj úřad a z toho současného vybudovat byt.
Mateřinka by se pak mohla dočkat nových prostor, kde by
nechyběla ani tělocvična.
Velký důraz kladou Babice na ochranu životního prostředí.
V roce 2009 vybudovaly biokoridory a během pěti posledních let vysadily kolem 2800 stromů a 11 tisíc keřů za pět
milionů korun. Úspěchy zde sklízejí v soutěži Obec přátelská rodině. Bodovali v ní v letech 2010 a 2013. To vše se
komise dozvěděla při promítané prezentaci, která byla připravena v areálu zemědělského družstva, s nímž obec velmi
úzce a dobře spolupracuje.

Počet obyvatel: 462
Katastr obce: 595
Počet účastí v soutěži: 9x
www.obecbabice.cz
Starosta: Ing. Alfons Mynařík
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OBEC BABICE
za příkladnou péči a spolupráci při utváření
zemědělské krajiny

V podhůří Jeseníků, v oblasti bohaté na lázně a minerální
prameny, našel své místo Bohdíkov. Jeho velké převýšení
způsobuje, že když dole v obci prší, na horním konci sněží.
Samospráva se snaží, aby si každá z místních částí – tedy
i osady Raškov a Komňátka - zachovala svou identitu. Velký
důraz je zde kladen na děti.
První zastavení bylo v hasičské zbrojnici, další pak v centru
obce, jež se připravuje na revitalizaci. Základní i mateřská
škola už jsou po rekonstrukci. Prohlídku si tam vzali na starost žáci, kteří komisi odvedli až před promítací plátno. Tam
se mohla seznámit s dalšími fakty ze života v obci, jako je
např. spolkový život.
Na programu byla také návštěva kapličky, která zvenčí září
novotou a uvnitř dýchá téměř komorní atmosférou. Pro
chvíle volna je v Bohdíkově určeno výletiště s pódiem, kde
se odehrávají kulturní a společenské akce. Komisi to názorně předvedly kominice z řad mažoretek – seniorek. Hasiči
mají na výletišti svou klubovnu a jsou na své úspěchy i historické počátky náležitě pyšní. Když náhodou nemají co na
práci, protahují svá těla alespoň u kuželek. Novým tradicím
se tady nebrání. Mezi nejmladší patří spolupráce na závodech enduro a košt vína.

OBEC BOHDÍKOV
za celkový všestranný rozvoj obce

Počet obyvatel: 1358
Katastr obce: 2622
Počet účastí v soutěži: 2x
www.bohdikov.cz
Starosta: Luděk Hatoň
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Dalším letošním nováčkem v soutěži je obec Buk. Jeho
jedinou historicky zajímavou stavbou je kaple svatého
Urbana z poloviny 18. století, která se tyčí nad návsí. Obec
leží sedm kilometrů od okresního Přerova a dříve se v jejím okolí hodně pěstovala vinná réva. I proto má kaplička ve
svém interiéru sochu sv. Urbana – patrona vína.
Barokní lidová stavba se šestibokou věžičkou je po rekonstrukci a komise si ji prohlédla zvenčí i zevnitř. Nejprve si
ale prošla kousek obce a cestou se seznámila se spolky,
které v Buku působí. Jako první přišla na řadu hasičská
zbrojnice a její technika.
O děti v mateřské škole tady nemají nouzi. Její kapacita je
plná. Do školy děti dojíždějí. Rychlejší pohyb po obci zajistil
komisi vláček na kolech. Díky němu stihla dojet až na horní
konec a pak zpátky přes centrum až k výletišti. Tam na ni
čekal výklad mysliveckého hospodáře a vtipné kulturní vystoupení, v němž nechyběl ani starosta.
Čtyřikrát do roka svolávají v Buku občany k brigádám.
Účastní se dobrovolně a bez reptání. Oddechnout si pak
mohou např. v kulturním domě, který nechala obec opravit
ze starého podmáčeného stavení. Teď sloužívá Bučákům od
pondělí až do soboty.

Počet obyvatel: 352
Katastr obce: 378
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.obecbuk.eu
Starosta: Jaroslav Vrtělka
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OBEC BUK

za zapojení občanů do zvelebování obce

Až do roku 1951 se jmenovaly pouze Čelechovice. Poté se
spojily se sousedním Studencem a přijaly společný název
Čelechovice na Hané. Dnes k nim patří ještě Kaple. Obec
leží asi 6 kilometrů severně od Prostějova. Její katastr zasahuje zčásti do přírodního parku Velký Kosíř a může se
chlubit jedinečnými geologickými lokalitami devonu, bohatými na zkameněliny.
Přivítaní se komisi dostalo před budovou s chráněnými byty,
která nese název Trilobit. Toho má obec i ve svém znaku.
Nejprve zatančily děti, následovány vystoupením pěveckého
sboru seniorů. Ti mají v areálu zahrady bohaté vyžití. Kdo
nehraje šachy, které jsou tu k dispozici v nadživotní velikosti, může si protáhnout tělo na fitness hřišti.
Sokolovnu nechala obec kompletně zrekonstruovat a nazvala ji „Hanácká relax oáza.“ V jejím prvním patře čekala
hodnotitele přehlídka šikovnosti, zručnosti a talentu zdejších občanů. Tradiční i novodobé ruční práce zde mají velkou oblibu. Čelechovice mají mateřskou i základní školu a
knihovna zde píše svou historii už od roku 1873.
Historii obce dokreslují Kaple obětování Panny Marie a Kaple zasvěcená sv. Andělům strážným. Tam komise svou prohlídku obce ukončila.

OBEC

ČELECHOVICE
za investice vynaložené na podporu
spokojeného života v obci

N. H.

Počet obyvatel: 1271
Katastr obce: 727
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.celechovice-na-hane.cz
Starosta: Jarmila Stawaritschová
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Dolní Studénky získaly zřejmě svůj název po studánce, která tam kdysi byla. Rok po sametové revoluci se odtrhly od
Šumperku, který je vzdálen něco přes čtyři kilometry. Vesnice vzkvétá, často díky šikovným rukám zdejších obyvatel.
Známá je mimo jiné přehlídkou dechových orchestrů.
Špunt z bublinkového vína vystřelil jeden ze Studénčanů
před zrakem komise nožem, který měl demonstrovat šavli. Prý starý dobrý zvyk. Zdejší děti mají pro změnu v oblibě plachty nejrůznějších tvarů, barev a velikostí. Dovedou
z nich vykouzlit cirkusové šapitó i vodu ve Vltavě. Pana starostu přihlásili zdejší občané do soutěže „Starosta roku“
a za to se jim odvděčil jitrnicemi na stromech a pivem v korytě. I komise ochutnala.
Kulturní sál opravili místní vlastními silami a hasiči si
svépomocí vybudovali výletiště. V něm se kromě věhlasných
přehlídek dechových hudeb odehrávají i koncerty populární hudby a další kulturní akce. Ještě před koncem letních
prázdnin by měli cyklisté začít používat cyklostezku do
sousedního Sudkova. Prospějí tak životnímu prostředí
stejně jako popelnice na bioodpad, které obec pro své občany nedávno pořídila.

OBEC
Počet obyvatel: 1034
Katastr obce: 852
Počet účastí v soutěži: 3x
www.dolnistudenky.cz
Starosta: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
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DOLNÍ STUDÉNKY
za prosazování principu svépomoci při rozvoji obce

Horní Újezd je součástí oblasti zvané Záhoří. O tom, jak jsou
tam lidé věrni své domovině, svědčí nejen to, že mají svou
vlastní hymnu, ve které opěvují její krásy. Dalším důkazem
jejich patriotismu je stálá expozice s názvem „Jak se žilo
v Ójezdě“. Kopcovitá vesnička má zkrátka co nabídnout
místním, přespolním i turistům.
Paní starostka se komisi předvedla jako všestranná žena,
která nezná slovíčko „nejde“. Provedla hodnotitele kostelem a hřbitovem jen pár hodin před konáním pohřbu, pak
je zavedla do muzea a promítla jím dokument o Horním
Újezdě, následně usedla za volant dodávky a přesunula se
s nimi na hřiště, aby v závěru návštěvy excelovala jako skvělá cukrářka a pohostila je výtečným koláčem.
Není však zdaleka sama, kdo se stará o to, aby v obci všechno fungovalo a vládla tam příjemná atmosféra. Zdatně jí
v tom pomáhají hasiči, myslivci, sokolové, spolek žen jménem Óježďák a další. Ve školce jsou děvčata a chlapci rozděleni přesně půl na půl, do školy žáci dojíždějí. Fotbalisté
spolupracují se sousedními Býškovicemi a trénují i hrají
dohromady. Zčásti už mají opraveno zázemí a v budoucnu
se nejen oni mohou těšit na nové víceúčelové hřiště, včetně
skateparku.

OBEC

HORNÍ ÚJEZD
za příkladné vytváření podmínek pro rozvoj
podnikání na venkově

Počet obyvatel: 439
Katastr obce: 687
Počet účastí v soutěži: 10x
www.horni-ujezd.cz
Starosta: Alena Veličková
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Patnáct kilometrů od okresního města Šumperk se nachází obec Libina. Jejím středem protéká Libinský potok, který nechybí ani na obecním znaku a praporu v pojetí modré
barvy. Se svými částmi Horní Libina, Dolní Libina a Obědné
je nejníže položenou a zároveň největší obcí v okrese. Na
délku měří osm kilometrů.
Když přijela komise do Libiny, právě tam otevírali víceúčelové hřiště. Součástí slavnostního dne byl kulturní program,
na kterém se představili především ti nejmenší. Nechyběl
společenský tanec, předvedly se mažoretky, trofejemi se
pochlubili fotbalisté. Dospělí však také nezůstali stát stranou. Upekli dobrůtky a před zraky všech přítomných například malovali na sklo. Svůj stánek rozbalil u nového hřiště
i oddíl skautů a mladí hasiči excelovali v požárním útoku.
O dalším společenském dění v obci referovaly fotografie na
výstavních panelech.
Oplocení sportoviště posloužilo jako výstavní galerie.
Dětské výtvarné práce vkusně oživily areál, na kterém se
následně odehrál volejbalový zápas. U poklepání na základní kámen nechyběl ani pan farář, který nové stavbě požehnal.

Počet obyvatel: 3469
Katastr obce: 2727
Počet účastí v soutěži: 3x
www.libina.cz
Starosta: Mgr. Ing. Tomáš Kobza
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OBEC LIBINA
za významnou podporu sportovních aktivit

V kraji zvaném Záhoří, jehož součástí je Kelečská vrchovina a masiv Maleníku, leží devět kilometrů od města Hranic
obec Paršovice. Této oblasti se občas říká „předsíň Valašska“. Dominantou obce je římskokatolický empírový kostel, zasvěcený sv. Markétě. Na jeho rekonstrukci se podíleli
především dobrovolníci z řad občanů. Jsou na něj náležitě
pyšní. I proto ho starosta přihlásil do kategorie „Zlatá cihla“. A uspěl.
Dominantní stavba se tyčí k nebi přímo v centru obce. Jen
o pár metrů dál je fara, která současně slouží jako místo
k setkávání občanů. Tam byla usazena komise, aby se přes
promítací plátno seznámila s obcí a především pak s rekonstrukcí zmíněného kostela, na kterém si obec velmi zakládá. Nakonec si majestátní chrám i prohlédla.
Paršovice však žijí i spolkovým životem. Působí v nich hasiči,
sokolové, country tanečníci a zpěváci. V bývalém družstevním areálu dnes hospodaří podnikatelé, na polích soukromí
zemědělci. Děti mají v obci k dispozici pěkné hřiště a školku.
Do školy ale dojíždějí. Paršovice jsou jednou z prvních obcí,
kde začaly fungovat poštovní služby pod hlavičkou obecního
úřadu. Prozatím si obec tuto formu spolupráce chválí.

OBEC PARŠOVICE
za obětavé zapojení občanů do rekonstrukce kostela

Počet obyvatel: 396
Katastr obce: 1357
Počet účastí v soutěži: 6x
www.obecparsovice.cz
Starosta: Ing. Lubomír Dostál
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V údolí řeky Desné, severovýchodně od Šumperku, byl ve
13. století založen Rapotín. Žije v něm přes tři tisíce obyvatel, ale přesto má statut obce. Pro venkovskou zástavbu
netypické je zde panelové sídliště. V katastru obce je rovněž
velký sběrný dvůr a rekultivovaná skládka. Pro turisty jsou
atraktivní Veteran muzeum a ZOO park.
Rapotínští pojali návštěvu komise jako školní výlet. Přijeli
si pro ni autobusem, rozdali svačinky a pod taktovkou přísné paní učitelky zahájili svou prezentaci. Slovo si ale hned
v úvodu převzal pan starosta. Nasměroval pana řidiče ke
sběrnému dvoru, který coby novostavbu přihlásil Rapotín
do soutěžní kategorie „Zlatá cihla“.
Cestou k němu se komise dozvěděla, že zde mají rovněž
svazkovou školu, výzkumný ústav pro chov skotu, bikrosovou trať a několik atraktivních lákadel pro turisty. Ve škole
mají žáci k dispozici vlastní bazén. Využití brownfieldu řeší
v Rapotíně s pomocí norských fondů a v budoucnu tady
počítají s elektrifikací železniční tratě. Spolková činnost je
v obci velmi bohatá, což dokladovala mimo jiné i výstavka
nad tělocvičnou. Zdejší senioři - a nejen oni - pletou šálu,
která už měří 1492 metrů. Letos v říjnu vyjde o Rapotínu
kniha.

Počet obyvatel: 3245
Katastr obce: 14000
Počet účastí v soutěži: 2x
www.rapotin.cz
Starosta: Ing. Pavel Žerníček
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OBEC RAPOTÍN
za zapojení všech občanů do spolkového života v obci

Pod latinským názvem Ferreus Mons, tedy Železná hora,
patřila Ruda nad Moravou počátkem 14. století k zábřežskému panství pánů ze Šternberka. V minulosti se tady ruda
skutečně těžila a upřesnění „nad Moravou“ získala obec pro
lepší identifikaci v roce 1880. Dnes k ní ještě patří místní
části Bartoňov, Hostice, Hrabenov, Radomilov a Štědrákova
Lhota.
Na obecním úřadě měla komise připravenu výstavku fotografií, která posloužila jako přehlídka akcí, jež se v Rudě
konají v průběhu celého roku. Navíc na ní byly zachyceny
úspěchy mladých i zkušených sportovců, stejně tak jako
zdařilé školní projekty solárních modelů. Každá místní část
má svůj sbor dobrovolných hasičů, jež se stará mimo jiné
o kulturu. Sportu však v Rudě holdují mnohem více.
Vesnicí se hodnotitelé projeli na hasičské stříkačce. Ta je
vyvezla nad obec, kde mají svůj ráj milovníci motokrosu.
Nadšenci, holdující cyklistice a bikrosu, dělali komisi doprovod po celou cestu. Ta skončila ve škole, kde už čekali
žáci s připravenou pohádkou a ukázkou aerobiku. Hodně
času prý tráví v přírodě, protože mají hned za školou les
a za kulturou jezdí hlavně do Šumperku.

OBEC RUDA NAD
MORAVOU
za kulturní a sportovní aktivity v obci

Počet obyvatel: 2594
Katastr obce: 2502
Počet účastí v soutěži: 3x
www.ruda.cz
Starosta: Oldřich Tanert
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V Záhorské kotlině našly před téměř 650 lety své místo
Soběchleby, patřící k okresu Přerov. S chlebem byla tato
obec pojena odjakživa. Už na obecní pečeti z 15. století byl
vyobrazen kulatý pecen znamenaný křížem a pod ním nůž.
Ve století osmnáctém dostala obec od rodu Dietrichšteinů
novou pečeť, kde už byly pecny chleba tři a vinařské nože
dva. Dodnes to má obec takto vyobrazeno na svém znaku.
„Soběchlebská vesnice líbí se nám nejvíce.“ S tímto transparentem vítali místní patrioti komisi u vchodu do kulturního domu. Tam na ni čekala filmová projekce, doplněná
panely s fotografiemi. Velký důraz kladou v Soběchlebích na
hasiče. Ti nejen soutěží, ale také pořádají většinu kulturních
akcí. Sekundují jim včelaři, rybáři, myslivci a sokolové.
Úspěchy zdejších žáků přesahují hranice kraje. Obec si
rovněž chválí spolupráci se Zemědělským družstvem Záhoří, se kterým spolupracuje na přípravě rozvojových dokumentů. Hodnotitelé si mimo jiné prohlédli sběrný dvůr,
mateřskou školu, areál koupaliště, prostranství u kostela a
moderně vyhlížející autobusovou zastávku. Mladí hasiči jim
předvedli požární útok a děti zatančily country tance.

Počet obyvatel: 607
Katastr obce: 664
Počet účastí v soutěži: 6x
www.sobechleby.cz
Starosta: Jaromír Dohnal
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OBEC SOBĚCHLEBY
za bohatý spolkový život v obci

Název Supíkovice má slovanský základ, který mu dal zřejmě zakladatel Šupík. Německy se kdysi obec jmenovala
Saubsdorf. Leží na severovýchodních svazích Rychlebských
hor v okrese Jeseník a letos vydala ke svému 730. výročí
založení publikaci. Ve znaku má červenou růži, kamenickou
palici a polovinu slezské orlice.
Převážná část prezentace se odehrála na obecním úřadě
před promítacím plátnem. Hlavní slovo si vzali pan místostarosta a ředitel školy. Na děti zde kladou velký důraz
a stejně tak i na inovativní způsoby výuky. Snaží se například do vyučování zavést tablety. Částečně už je škola po
rekonstrukci, která letos pokračuje v prostorách jídelny
a tělocvičny. Oprav se také dočká hřiště.
Obec i škola spolupracují s místními firmami. Snaží se předejít tomu, aby lidé jezdili za prací tak daleko, že se vracejí
domů jen na víkendy. Taková je totiž v Supíkovicích praxe
nyní. Obec mladé všemožně motivuje, aby neodcházeli. Jde
to ale obtížně, počet obyvatel stále klesá. Za posledních 15
let zaniklo na Jesenicku 900 pracovních míst, jak uvedl pan
místostarosta. Přesto samospráva nerezignuje a snaží se
rozvíjet svou obec dál. Nyní třeba tím, že aktualizuje územní
plán a pravidelně také Program obnovy venkova.

OBEC SUPÍKOVICE
za aktivity směřující k udržitelnosti života v obci

Počet obyvatel: 713
Katastr obce: 924
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.supikovice.cz
Starosta: Vlastimil Hoza
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Od okresního města Olomouce jsou Tršice vzdušnou čarou
vzdáleny třináct kilometrů. Celý katastr obce vyplňuje Tršická pahorkatina, horopisně náleží k Nízkému Jeseníku.
K Tršicím patří i Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice
a Zákřov. Největší chloubou obce je Památník spravedlivých
národů za pomoc Židům.
Celá obec věděla o tom, že jedna z tršických rodin ukrývá
Židy. Nikdo nic neprozradil a díky tomu válku přežili. Dnes
jezdí do Tršic k památníku a za dojemným příběhem lidé až
z Ameriky. O tom, že zde uctívají historii a tradice, svědčí
kromě památníku i muzeum o tom, jak se v tomto kraji žilo
dříve. Nechybějí v něm ani kroje.
Symbolem obce je žába. Jedna obrovská sedí nad křižovatkou v centru. Je vyrobena z betonu. Samospráva má sídlo
na zámku, stejně jako knihovna. Paní starostka postrašila
komisi historkou o duších, kteří prý žijí v zámecké zdi. Pak
se hodnotitelé svezli netradiční tramvají, taženou malým
traktorem a nakoukli do školky, kde spí děti na zdravém
vzduchu pod širákem, chráněni před deštěm jen látkovou
roletou. Nevynechali ani návštěvu posilovny, přelétli zrakem
školní hřiště a na úplný závěr vypustili poštovní holuby.

Počet obyvatel: 1649
Katastr obce: 2503
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.trsice.cz
Starosta: Leona Stejskalová
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OBEC TRŠICE
za udržování a rozvíjení historického odkazu

Čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníku nad Bečvou se na
úpatí a svahu kopce Krásníce pod hradem Helfštýnem rozprostírá obec Týn nad Bečvou. V šedesátých letech minulého století byla zařazena mezi nerozvojové obce a lidé ji začali opouštět. Dnes má Týn přibližně 850 obyvatel a za prací
mohou lidé jezdit do Lipníku, Přerova nebo Hranic.
Školka, kterou komise navštívila, má spolu se školou třicet
dětí. Hodně jich odchází za základním vzděláním do nedalekého Lipníku. Žáci cvičí v opravené tělocvičně, nový kabát
dostal před pár lety i kulturní sál. V něm zazpívaly členky
ženského sboru Babinec písničku, kterou si samy složily.
Nezapomněly se v ní zmínit o cyklostezce, jež do Týna přivádí turisty na kolech od Hranic i Přerova.
Myslivec, který dostal slovo hned po Babinci, je současně agronomem v družstvu, které pěstuje jablka, třešně,
švestky i hrušky. Ve spolupráci se soukromou firmou vyrábí
z těchto plodů chutné mošty. Týn je samostatný už 22 let.
Tyčí se nad ním jeden z největších českých hradů – Helfštýn.
Dalším atraktivním cílem turistů by mohl být v budoucnu
dům, ve kterém dočasně pobýval hudební skladatel Bedřich
Smetana. Obec v něm plánuje otevřít muzeum.

OBEC TÝN
za snahu o zvýšení turistické
atraktivity obce

NAD
BEČVOU

Počet obyvatel: 830
Katastr obce: 1200
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.tynnb.cz
Starosta: Josef Vaculin
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Západně od Olomouce leží asi osm kilometrů vzdálený
Ústín. Jeho charakter je vesměs zemědělský. Vztah k přírodě tady vštěpují už dětem ve školce. Samospráva sídlí
v budově, ze které bylo jen pár dnů před příjezdem komise sundáno lešení. Opravený zadní trakt přihlásila obec do
soutěžní kategorie „Zlatá cihla“ a dobře udělala. Vysloužila
si kýžené ocenění.
Ze všeho nejdříve si komise prohlédla mateřinku. Na uvítanou jí děti zatančily a pak se mohla projít po zahradě, která
pomalu získává novou tvář. Už jí chybějí jen hrací prvky. Paní
ředitelka je šikovná a shání peníze na opravu školky, kde
se dá. Děti se zde učí třídit odpadky a sázet stromy, těšit se
můžou na novou naučnou stezku. Hřiště už se malí i velcí
dočkali. Dá se na něm hrát současně badminton i petanque.
Další multifunkční hřiště plánuje Ústín vybudovat v horní
části obce, kde čekala na komisi přehlídka bojových vozidel.
V kapli, která je rovněž po rekonstrukci, zahrál na varhany teprve desetiletý Adámek. Poté se hodnotitelé na chvíli
ponořili do projektových dokumentů, které byly připraveny
v budově obecního úřadu. Jeho horní patro slouží k bydlení
sociálně slabým občanům. Mimořádná snaha o oživení obce
je zde vidět na každém kroku.

Počet obyvatel: 394
Katastr obce: 442
Počet účastí v soutěži: poprvé
www.ustin.cz
Starosta: Jana Chalupová
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OBEC ÚSTÍN

za mimořádnou snahu o celkové oživení obce

Žákovice kdysi patřily mezi tzv. „zánikové“ obce. Nakonec
ale tuto diagnózu překonaly a dnes by se mohly právem zařadit na pomyslný seznam obcí vzkvétajících. A to doslova.
Pozemkové úpravy v extravilánu obce mluví samy za sebe,
stejně tak jako revitalizovaná zelená náves. Od komise si
Žákovice vysloužily ocenění za obnovu kulturní krajiny a bohatý spolkový život.
Starostka s místostarostkou přivítaly komisi v královském
hávu a odvezly je koňským povozem rovnou na náves. Ta
je po revitalizaci rozdělena na tři části – zábavnou, pietní
a klidovou. Zmíněné pozemkové úpravy stály 17,5 milionu
korun. Tvoří je oplocenky, biokoridory a biocentra. Komise
kolem nich projela až k areálu mysliveckého sdružení, které slouží všem občanům jako výletiště. Jeho součástí je památná lípa, kterou obec pečlivě ošetřuje. Po návštěvě fotbalového hřiště následovala ještě zevrubná prohlídka mlýna.
Poslední zastavení se konalo za účasti zástupců spolků. Ti
komisi nabídli projížďku papírovou tramvají a zazpívali jí
svou hymnu. Co nestihly spolky předvést názorně, to ukázaly na fotografiích v kulturním sále.

OBEC ŽÁKOVICE
za obnovu kulturní krajiny a bohatý spolkový život

Počet obyvatel: 211
Katastr obce: 558
Počet účastí v soutěži: 2x
www.zakovice.cz
Starosta: Blažena Matějíčková
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