
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Den malých obcí

Březen 2017

Soutěž 
Vesnice roku

v Programu obnovy venkova



1991 – Program obnovy venkova
1995 – iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR – první ročník 
soutěže pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 
vesnice“

Osobnosti programu a soutěže: Miroslav Baše, Ivan Dejmal, Jan 
Florian, Jan Kruml, Petr Pithart, Jiří Vačkář 

Cíl soutěže: 
 povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 

domova, 
 zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy 

vesnic,
 upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Soutěž Vesnice roku



Vyhlašovatelé:
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 Ministerstvo zemědělství
 Spolek pro obnovu venkova ČR
 Svaz měst a obcí ČR 
Spoluvyhlašovatelé: 
 Kancelář prezidenta republiky, 
 Ministerstvo kultury, 
 Ministerstvo životního prostředí, 
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 
 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
 Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje.

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže



 23. ročník soutěže 
 7. března až 28. dubna – příjem přihlášek

 květen až červen – hodnocení krajských kol
 3. – 9.9. hodnocení celostátního kola

 16.9. – vyhlášení celostátních výsledků, Jarmark 
venkova, Luhačovice 

Soutěž Vesnice roku 2017 



 PŘÍHLÁŠKA
1. www.vesniceroku.cz = formulář + vložit přílohy 

(charakteristika, doklad o zaplacení, fotografie)

2. Formulář + datový nosič (CD, DVD, flash disk) = 
podatelna MMR (! 28. dubna 2017 !) 

Soutěž Vesnice roku 2017 



 Hodnocené oblasti 

- koncepční dokumenty,
- společenský život,
- aktivity občanů, 
- podnikání v obci, 
- péče o stavební fond a obraz vesnice (Zlatá cihla v Programu obnovy 

venkova), 
- občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, informační 

technologie obce,
- péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o 

krajinu,
- připravované záměry.

Soutěž Vesnice roku



 Odměny pro obce oceněné stuhou – dotace pro rok 2018 z národního 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 1 

Krajské kolo:

Zlatá stuha 1 mil. Kč 

Bílá, Modrá, Oranžová stuha 600 tis. Kč 

Zelená stuha 400 tis. Kč

Celostátní kolo: 

1. místo a titul Vesnice roku 2017 1 mil. Kč 

2. místo 900 tis. Kč 

3. místo 800 tis. Kč 

Oranžová stuha ČR roku 2017 300 / 200 / 100 tis. Kč (MZe)

Zelená stuha ČR roku 2017 300 tis. Kč (MŽP)

Soutěž Vesnice roku 2017 



Název akce: Opravy interiéru a okolí základní školy a kulturního 
domu
Příjemce dotace: Obec Havlovice
Kraj:                      Královéhradecký
Cíl akce: 

 kompletní rekonstrukce WC v obou podlažích KD  

 kompletní rekonstrukce WC v ZŠ

 budování zpevněných ploch ze zámkové dlažby před kulturním domem a před školou 

Rok realizace akce: 2008

Celkové náklady: 1 253 171,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 1 000 000, - Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku



Název akce: Mateřská školka

Příjemce dotace: Obec Řepice

Kraj:                      Jihočeský

Cíl akce: 

 Výstavba nové obecní budovy 
s využitím pro provoz MŠ

Rok realizace akce: 2013

Celkové náklady: 3 629 940,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 2 000 000,- Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku



Název akce: Oprava obecního úřadu, MŠ, odpočinkových míst, kaple 
panny Marie, realizace naučné stezky
Příjemce dotace: Obec Tučín
Kraj:                      Olomoucký
Oprava Obecního úřadu 
Náklady 425.000,- Kč
Oprava Mateřské školy Tučín
Náklady 712.000,- Kč
Odpočinková místa 
Náklady 638,- Kč
Naučná stezka „ S Tučňákem za poznáním“
Náklad 449.000,- Kč
Oprava střechy kaple panny Marie.
Náklady 465.000,-Kč
Rok realizace akce: 2010
Celkové náklady: 2 689 000,- Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 2 000 000, - Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku



Název akce: Turistické a volnočasové odpočívadlo v Pusté Kamenici
Příjemce dotace: Obec Pustá Kamenice
Kraj:                      Pardubický
Cíl akce: 

 Vybudování odpočívadla na místním 

hřišti

 Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného

času

Rok realizace akce: 2013

Celkové náklady: 455 141,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 300 000, - Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku



 Vyhlašovatel: Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice (ARGE) se sídlem v Rakousku. 

 ČR (MMR) je členem této společnosti.

 Soutěž se koná ve 2letém intervalu. 

 Úspěchy ČR – vicemistři Evropy: 

2010 „Energie pro silnou spolupráci“ Lidečko (2008), Tučín (2009) 

2012 „Na stopě budoucnosti“ Ratměřice (2010), Komňa (2011) 

2014 „Žít lepší život“ Jeseník nad Odrou (2013), Řepice (2012)

2016 „Být otevřený“ Kateřinice (2014), Krásná (2015) 

Vesnice roku a Evropská cena obnovy vesnice 



 MOTIVAČNÍ SEMINÁŘ pro všechny – co, jak, kdy, 
proč, s kým,…. 

30.března Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj 
31. března Rudník, Královéhradecký kraj 
6. dubna Sebranice, Pardubický kraj 
7. dubna Kozojídky, Jihomoravský kraj 
13. dubna Kašava, Zlínský kraj 

E-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

Soutěž Vesnice roku 2017 



Ing. Miroslava Tichá

tajemnice soutěže

Miroslava.Ticha@mmr.cz
www.mmr.cz
www.vesniceroku.cz
www.facebook.com/vesniceroku.cz

Děkuji za pozornost.


