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Ve spolupráci s partnerem SPOV MsK (Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje) připravila
Celostátní síť pro venkov (CSV, Síť) seminář s názvem „Vesnice roku 2020 – Cesta za barevnou stuhou“.
Do plánu aktivit CSV byl zařazen na základě zvýšené poptávky a zájmu především starostů kraje za
účelem získání přehledných informací o soutěži jak ze strany hodnotitelů komise, tak již zúčastněných
a oceněných obcí. Finálním cílem uskutečnění akce byla podpora motivace k účasti v soutěži Vesnice
roku (VR).
Atmosféra byla již před zahájením velmi příjemná. Prezence účastníků proběhla ve vymezené části hned
při vstupu do společenského sálu. Propagační bannery zúčastněné starosty upoutaly a pozastavily u
stolů, kde pro ně byly připraveny propagační materiály Programu rozvoje venkova (PRV), vybrané
materiály k prezentaci samotné soutěže „Vesnice roku“, hlavně brožury prezentující vítěze soutěže
v jednotlivých kategoriích z minulých let. CSV byla propagována formou tištěných propagačních
materiálů a předmětů, které byly prezentovány spolu s vybranými úspěšně zrealizovanými projekty
Programu rozvoje venkova 2014-2020 – na projektových kartách.

Seminář zahájil předseda SPOV Rostislav Kožušník, který všechny přivítal a krátce zavzpomínal na
nejsilnější dojmy ze soutěže jak z pozice starosty zúčastněné obce, tak posléze coby člen komise. Pak už
následovala dopolední část, kdy vystoupili se svými prezentacemi a především osobními zážitky
a doporučeními zástupci hodnotitelských komisí.
Vanda Myšáková, krajská koordinátorka CSV, hovořila o jejích osobních zkušenostech a významu konání
soutěže z pohledu zlepšení povědomí o kvalitě života ve venkovských oblastech MSK, stmelení obyvatel
obcí v období přípravy prezentací a možnosti získání zajímavých ocenění. Poděkovala též za účast
většině svých kolegů hodnotitelů, kteří na seminář ochotně přijeli předat své zkušenosti a podělit se o
své dojmy.
Přehledný souhrn informací o historii soutěže v MSK, její organizaci a průběh prezentovala Jana
Bartošková z Krajského úřadu (KÚ) MSK. Seznámila všechny přítomné hlavně s rolí a konkrétní
podporou KÚ a možnostmi zlepšení v budoucnosti.
S prezentací „Oranžové stuhy“ pokračovala krajská koordinátorka CSV Dagmar Adámková, host
z Jihomoravského kraje, která se přijela podělit o zkušenosti hodnotitele komise celostátního kola právě
Oranžové stuhy. Ve své prezentaci se zaměřila na opomíjené projekty realizované z PRV, především
zajímavá řešení pozemkových úprav, které mnohé obce realizují, ale do prezentací nezařazují.
Petr Ondruška z Ateliéru pro město, zahradu a krajinu navázal s výkladem orientovaným na výsadbu
a především udržování zeleně v obcích a jejím blízkém okolí. Osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti
životního prostředí, zapojení veřejnosti, historická sounáležitost – všechna tato témata prezentoval
s velkým zaujetím a doplnil konkrétními příklady s fotodokumentací.
Sounáležitost původní a novodobé zástavby na venkově díky bohaté fotodokumentaci velmi poutavě
přednesl Tomáš Nitra z Národního památkového ústavu v Ostravě. Mimo jiné nám sdělil, že účelem
soutěže je kromě udělení mnohých ocenění v této oblasti také evidence a přehled o vydařených
obnovách, rekonstrukcích a novostavbách ve venkovském prostředí. Tato skutečnost umožňuje např.
udělit cenu i nepřihlášené stavbě. O krásách oceněných venkovských staveb se můžeme přesvědčit i
díky propagační publikaci „Stavby venkova“, kterou vydává KÚ.
Přednáška s názvem „Cesta do Zrcadlové kaple“ dopolední blok uzavřela. Přednesla ji Radka Krejčí ze
Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Mimoto upozornila také na skutečnost, že vítězná knihovna
ČR pořádá „za odměnu“ také třídenní setkání knihovníků malých obcí a jejich starostů. Tuto skutečnost
ve své odpolední prezentaci potvrdil a osobitými zážitky doplnil starosta oceněné knihovny obce
Holasovice Václav Volný.
Druhá polovina semináře patřila zástupcům oceněných obcí v předcházejících letech. Podle programu
vystoupili starostové a místostarostové obcí Jeseník nad Odrou – Tomáš Machýček, Holasovice – Václav
Volný, Hodslavice – Pavla Adamcová a Martin Repta, Otice - Roman Janáček a Úvalno – Radek Šimek.
Jejich přednášky krásně navazovaly a doplňovaly prezentace první části semináře. Bylo velmi zajímavé
poslechnout si oproti hodnotitelům jejich pohled na soutěž a úskalí, kterými jak v etapě přípravy, tak při
samotné soutěži procházeli. Živá diskuze umožnila přítomným zeptat se na mnohé detaily, přednášející
byli velmi srdeční a nebáli se „rozhovořit“.
Celý seminář ukončil jménem organizátora Rostislav Kožušník s přáním, abychom letos přivítali v soutěži
VR co největší počet obcí a pokusili se zabojovat také o ocenění na úrovni celé ČR. Hojná účast na
semináři a jeho velmi zajímavý obsah a průběh je určitě příslibem, že se nám podařilo soutěž důstojně
představit a letošní komise soutěže Vesnice roku bude mít skutečně plné ruce práce.
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