Zpráva z akce
Vesnice roku 2018 – cesta za stuhou
4. dubna 2018, 10:00 – 15:00
V PROSTORÁCH Kulturního domu Hvožďany – Hvožďany 14, 262 44
Hvožďany, okres Příbram
Začátkem dubna uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) seminář určený pro starosty obcí, kteří se
chtějí do soutěže přihlásit. Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2018 byl zahájen v 10:00 hodin Ing.
Jarmilou Smotlachovou (členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje), která
provázela celým programem semináře. Přivítala účastníky a požádala je, aby celý seminář brali jako
inspiraci, proč se do soutěže přihlásit. Poté hosty přivítala i starostka Hvožďan paní Markéta Balková. O
kulturní vložku hned ze začátku semináře se postaraly místní dětí s pěveckým vystoupením.
Následně účastníky krátce pozdravil zástupce vyhlašovatele – Krajského úřadu Středočeského kraje pan
Martin Daxler. Ing. Miroslava Tichá vystoupila s první prezentací, která pojednávala o průběhu,
harmonogramu, pravidlech a hodnocení celé soutěže. Upozornila, na co si účastníci soutěže mají dát pozor
při prezentaci obce a jaké dokumenty a fakta neopomenout před hodnotící komisí zmínit. Následovala
kratší prezentace od pana Jaroslava Havla, starosty obce Pištín (Vesnice roku Jihočeského kraje 2017),
Který zhodnotil přípravy a průběh soutěže přímo v obci Pištín a připojil se k pozitivnímu hodnocení soutěže
a přínosům pro obec. Zdůraznil výrazné zlepšení komunitního života a soudružnosti obce.
Ing. Martin Benda (SZIF, CSV) ve své prezentaci představil především ocenění Oranžová stuha v rámci
soutěže Vesnice roku. Garantem tohoto ocenění je Ministerstvo zemědělství a je udělováno obci za
spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty či zemědělským sektorem. Seznámil posluchače
s hodnotícími atributy jako je například: Podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel
obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní
produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie, nezemědělské aktivity. Prezentována
byla také obec, která v roce 2015 Oranžovou stuhu získala – městys Čechtice.
V další části programu následovaly prezentace jednotlivých obcí, které získaly ocenění v minulých
ročnících. V prezentacích se starostové a starostky věnovali historii i současnosti svých obcí. Kladli důraz
na rozvoj infrastruktury obce, představení komunitního života v jejich obcích či ukázali fotografie
z průběhu soutěže. Vždy zazněl pozitivní vliv soutěže na danou obec. V následné volnější diskuzi, kterou
řídila Ing. Jarmila Smotlachová, členka předsednictva Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje,
starostka obce Hlavenec a také dlouholetá členka hodnotitelské komise se postupně se ozývaly dotazy od
zástupců obcí, které svou účast v soutěži teprve zvažují. Diskuze byla velice rozsáhlá a plnohodnotná
s velmi zajímavými dotazy a připomínkami.
Následovala prezentace od paní Lenky Šmejkalové, zástupkyně Krajského úřadu Plzeňského kraje, která
seznámila účastníky s modelem financování soutěže Vesnice roku. Od zúčastněných byla vytýkána jediná
stinná stránka soutěže a to, že hodnotící komise, bohužel, nedává zpětnou hodnotící vazbu jednotlivým
obcím a obce se nemohou poučit s případných chyb.
Na závěr seminářové části vystoupil PhDr. Pavel Bureš (Národní památkový ústav), který zastupuje
Ministerstvo kultury a je členem celostátní hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku. Jeho postřehy
byly především praktické. Ukázal také několik zajímavých příkladů dopravních prostředků, pomocí nichž
jsou obce prezentovány (koňské povozy, kola, koloběžky, nákladní auta …).
Po ukončení semináře se několik účastníků vydalo na komentovanou prohlídku obce Hvožďany. Cíl
propagace soutěže Vesnice roku byl zdařile naplněn a akce byla velmi prospěšná pro budoucí účastníky
soutěže.

Zpracovala: Ing. Gabriela Lenderová
Dne: 8. 8. 2018

