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Oranžová stuha
Ocenění Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku uděluje Ministerstvo zemědělství 
od roku 2007. Jeho cílem je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci 
a občany ke společné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života 
na venkově.

Hodnocena je spolupráce obce se zemědělskými subjekty a místními spolky např. v ob-
lasti péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, místních produktů a jejich marketin-
gu, zaměstnanosti obyvatel obce, koncepčních dokumentů a společných projektů a také 
nezemědělských aktivit.

S oceněním je spojena finanční odměna ve formě dotace z rozpočtu Ministerstva země-
dělství na konkrétní projekt z Programu obnovy venkova, který administruje Minister-
stvo pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (dále jen PRV) je nástrojem pro 
získání podpory do zemědělství a venkova poskytované Evropskou unií z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). PRV je rozdělen do 4 os.    

	Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství 
a lesnictví.

	Osa II má za cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit 
klimatické změny.

	Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hos-
podářství venkova.

	Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem 
„zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpo-
řit projekty pro jeho rozvoj – metoda LEADER.

Celostátní síť pro venkov
Činnost Celostátní sítě pro venkov (dále jen Síť) byla oficiálně zahájena na podzim roku 
2008. Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství. Síť slouží jako komunikační a marketin-
gový nástroj PRV a má podpořit atraktivitu venkovského území České republiky. Hlavní 
myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům 
podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, 
který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy. Síť je tvořena zástupci 
organizací a správních orgánů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. 

Síť má především vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a sou-
kromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní 
spolupráce, sbírat a zpracovávat informace o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených 
postupech. V rámci Sítě jsou na krajské i celorepublikové úrovni pořádány semináře, 
setkání a propagační aktivity za účelem prezentace úspěšně realizovaných projektů PRV 
a výměny zkušeností. 
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Historie: 
Obec Těšetice s místními částmi Těšetice, Vojnice, Rataje se nachází asi 8 km západně 
od Olomouce v rovinaté oblasti střední části Hornomoravského úvalu. První písemná 
zmínka o obci pochází již z roku 1078. Úrodná nížina v povodí řeky Moravy byla hustě 
zalidněná, obyvatelstvo zde usazené bylo vždy pevně spjato s půdou.  

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje:  
Myslivecké sdružení Těšetice, ZD Těšetice, zahrádkáři

Projekt zrealizovaný v rámci Programu obnovy venkova ze získané dotace 
za Oranžovou stuhu
Název:  
Výsadba zeleně v obci

Rok realizace: 2008

Cíl: Proběhla rozsáhlá 
výsadba zeleně při vjez-
du do obce, byly insta-
lovány truhlíky a závěs-
né sestavy s květinami. 
Myslivecké sdružení 
Těšetice provedlo re-
vitalizaci lesíku a okolí 
u vodní plochy. Při této 
akci se aktivně zapojili 
zemědělci svou techni-
kou a prací. Tato lokalita 
se stala oblíbeným mís-
tem místních i ostatních 
obyvatel.

Co obci přineslo získané ocenění podle starostky obce Hany Rozsypalové?
Do soutěže Vesnice roku se naše obec Těšetice přihlašuje pravidelně mnoho let a byla v ní  
úspěšná dokonce několikrát! Postupně získala ocenění v letech 2002, 2006, 2007 a 2008. 
Nejvýznamnější pro nás však bylo ocenění získané v roce 2007, kdy jsme převzali Oranžovou 
stuhu a titul „Vzorová zemědělská obec roku 2007 v Programu obnovy venkova“ z rukou 
ministra zemědělství. Z dotace získané za ocenění Oranžová stuha bylo nejvíce prostředků 
věnováno na zeleň v obci, výsadbu stromů a keřů a na rekonstrukci místní komunikace.

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova
Název: 
Materiálně technické zabezpečení pro kulturní, společenskou a sportovní činnost  SDH  Rataje

Rok realizace: 2011

Opatření: IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie
Cíl: Pořízení kvalitního vybavení na sportovní hasičskou činnost dětí, mládeže a žen, které 
bude použito i při klasické hasičské činnosti – pomoc při živelných pohromách a událos-
tech. Část vybavení zkvalitní úroveň prostředí při pořádání kulturně společenských akcích 
a hasičských soutěžích.
V průběhu posledních let došlo ke zvýšení počtu aktivit SDH Rataje, bylo sestaveno druž-
stvo žen a mužů. Vznikl rovněž hasičský kroužek pro děti. Původní vybavení bylo pro 
současné činnosti nedostačující a zastaralé.

Pořízené vybavení: přenosná stříkačka PS-12, sady hadic, sací koš, soutěžní dětské pře-
kážky, přilby a opasky, terče nástřikové, zařízení pro sušení hadic a kulturní činnost SDH 
– 2 ks  stánků pro akce, 2 ks osvětlení.

Oranžová stuha České republiky roku 2007

OLOMOUCKÝ
1 330

Kraj
Počet obyvatel

www.obec-tesetice.cz

TĚŠETICE 

Členství obce:  Mikroregion Košířsko, MAS Region HANÁ, Svazek obcí 
Těšetice-Stín, Svazek obcí Vodovod Pomoraví
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Historie: 
Obec Partutovice se rozprostírá na vítkovické vrchovině 11 kilometrů severně od Hranic. 
Obec je díky malebné krajině vyhledávaným rekreačním místem – v létě turisty i cyklotu-
risty a v zimě lyžaři. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412. Po celý středověk 
byla obec součástí hranického panství. Teprve v roce 1930 byla postavena z Partutovic 
silnice na jih do Olšovce a na sever do Luboměře.  

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje:  
ZD Partutovice, myslivecké sdružení, rybáři

Projekt zrealizovaný v rámci Programu obnovy venkova ze získané dotace 
za Oranžovou stuhu
Název:  
Rekonstrukce komunikace k úpravně vody a oprava místní komunikace

Rok realizace: 2009

Cíl: Oprava komu-
nikace k úpravně 
vody – obecního vo-
dovodu. Z obecního 
vodovodu je kupo-
vána voda pro celé 
středisko družstva. 
Současně se proved-
la oprava komunika-
ce „malá strana“. Jde 
o komunikaci, kte-
rou využívají všichni 
občané obce a také 
návštěvníci obce.

Co obci přineslo získané ocenění podle místostarosty obce Ing. Františka 
Maršálka?
Ocenění naší obce Oranžovou stuhou bylo především poděkování všem občanům Partu-
tovic, členům a zaměstnancům Zemědělského družstva Partutovice. Ujistilo nás v tom, že 
zemědělský podnikatel může s obcí spolupracovat a napomoci učinit život v malé vesnici 
učinit příjemný pro všechny. U nás v Partutovicích se  společně staráme o klidný a spoko-
jený život nás všech – občanů – i zemědělců od dětství do stáří.

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova
Název: 
Úprava veřejného prostranství u hřbitova 

Rok realizace: 2011

Opatření: IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 
Cíl: Vybudování prostranství sloužící pro odpočinek a parkování pro občany a také jako 
„točna autobusů“

Oranžová stuha České republiky roku 2008

OLOMOUCKÝ
510

Kraj
Počet obyvatel

www.partutovice.cz

PARTUTOVICE  

Členství obce:  Mikroregion Hranicko, Mikroregion Rozvodí,   
MAS – Rozvojové partnerství regionu Hranicko
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Historie: 
Obec Telecí leží poblíž královského věnného města Poličky, na východním okraji Čes-
komoravské vrchoviny. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Z nejstarší 
dochované církevní písemnosti vyplývá, že roku 1403 byla ve vsi Teleczie již větší farnost 
s kostelíkem. Vznik původní osady spadá patrně do století třináctého.  

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje:  
Zemědělské družstvo „Mezilesí“, 4 soukromí zemědělci, myslivci 

Projekt zrealizovaný v rámci Programu obnovy venkova ze získané dotace 
za Oranžovou stuhu
Název:  
Rekonstrukce mostu v obci

Rok realizace: 2010

Cíl: Zlepšení technického 
stavu mostu spojující hlavní 
silnici s obecní komunika-
cí vedoucí ke kulturnímu 
domu, ZŠ a MŠ, OÚ a poště.
Most byl již v havarijním sta-
vu a vzhledem k vytíženosti 
a využití pro občany a ze-
mědělce byl navržen pro-
jekt celkové rekonstrukce. 
Touto rekonstrukcí došlo 
ke zkvalitnění dopravní ob-
služnosti v obci a most slou-
ží jak pro potřeby zeměděl-
ců, tak občanů a turistů. 

Co obci přineslo získané ocenění podle starosty obce Jaroslava Šimona?
Obec Telecí patří mezi obce, které se díky soutěži Vesnice roku mohou pochlubit svojí 
činností a být i příkladem pro ostatní. Za své úspěchy v této soutěži vděčí přístupu občanů 
a místních občanských sdružení k Programu obnovy venkova a hlavně jejich vřelému vzta-
hu k rodné obci. Bez jejich nadšení a bezpočtu brigádnických hodin, stejně jako ukázkové 
spolupráce s místními zemědělci, by toto nebylo možné.

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova
Název: 
Rekonstrukce senážního žlabu 

Rok realizace: 2007

Opatření: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Cíl: Zkvalitnění již nevyhovujících skladovacích kapacit
Realizací projektu došlo k náhradě již nevyhovujících skladovacích kapacit, zlepšení usklad-
nění objemných krmiv a k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Kromě 
toho investice přispěla ke snížení výrobních a provozních nákladů a zlepšení welfare v cho-
vu skotu. 

Oranžová stuha České republiky roku 2009

PARDUBICKÝ
398

Kraj
Počet obyvatel

www.teleci.cz

TELECÍ  

Členství obce:  Svazek obcí AZASS, Sdružení měst a obcí kraje Smetany 
a Martinů, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska,   
Mikroregion Poličsko
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Historie: 
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Historie: 
Obec Francova Lhota leží v jižní části vsetínského okresu, na Valašsku, v údolí říčky Senice. 
Vznik se datuje do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. Historickou dominantu 
obce tvoří kostel sv. Štěpána Uherského z roku 1787 s farou a hřbitovem. Obec se pyšní 
moderní zvonicí se zvonkohrou a od roku 2006 novou kašnou.   

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje:  
ZD Francova Lhota, Carnex spol. s r.o. - zpracování masa a výroba uzenin, Hucul club – 
agroturistika, hipoterapie, Francovka o.p.s. – údržba krajinné zeleně, podpora cestovního 
ruchu, kulturně-vzdělávací aktivity, 13 soukromých zemědělců, Myslivecké sdružení Fran-
cova Lhota, včelaři, rybáři

Projekt zrealizovaný v rámci Programu obnovy venkova ze získané dotace 
za Oranžovou stuhu
Název:  
Rekonstrukce budovy zdravotního střediska v obci Francova Lhota

Rok realizace: 2011

Cíl: Zlepšení technického stavu 
budovy a snížení její energetické 
náročnosti.
V budově občanské vybavenosti 
sídlí neziskové organizace, praktic-
ký lékař, dětská poradna a poboč-
ka České pošty. Projekt zahrnoval 
rekonstrukci střechy. Výstupem 
projektu je 740 m2 nové střechy 
včetně 15 vyměněných střešních 
oken. Dále proběhla výměna oken 
a vstupních dveří.  

Co obci přineslo získané ocenění podle starostky obce Ing. Kateřiny Tro-
chtové?
S oceněním Oranžová stuha je spojeno mnoho přínosů a to i zdánlivě nečekaných. Po zisku 
ocenění byla Francova Lhota často prezentována jak v médiích, tak i na různých odborných 
setkáních či fórech, čímž se zvýšilo povědomí o naší obci. Hmatatelným přínosem byla 
možnost využít odměnu plynoucí ze zisku ocenění pro další modernizaci občanského vyba-
vení naší obce. Mezi ty neočekávané přínosy pak patří především prohloubení a upevnění 
vztahů s našimi zemědělskými subjekty v čele se Zemědělským družstvem Francova Lhota.

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova
Název: 
Rekonstrukce kulturního domu v obci Francova Lhota 

Rok realizace: 2011

Opatření: IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie  
Cíl: Zkvalitnění kulturního domu v obci, který je středem společenského a kulturního 
života.
Technický stav a izolační vlastnosti oken kulturního domu ze 70. let 20. století byly na-
prosto nevyhovující, a proto obec přistoupila k jejich výměně. Motivací bylo technické 
zhodnocení budovy, snížení provozních nákladů a také estetické hledisko. Celkem bylo 
vyměněno 92 oken. 

Oranžová stuha České republiky roku 2010

ZLÍNSKÝ
1 619

Kraj
Počet obyvatel

www.francovalhota.cz

FRANCOVA LHOTA  

Členství obce:  Sdružení obcí Hornolidečska, MAS Hornolidečsko,   
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
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Historie: 
Obec Řepeč leží v jižních Čechách, 17 km jihozápadně od okresního města Tábor. Obec 
leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mír-
ně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů. Historie obce Řepeč je zachycena v Pa-
mětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Nejstarší historie obce 
zasahuje až do střední doby bronzové.    

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje:  
Zemědělské družstvo Opařany, Štičí líheň Esox s. r. o., Obnova biotopu v Čechách a na Mo-
ravě o. p. s., Myslivecké sdružení, Svaz chovatelů poštovních holubů, včelaři

Projekt zrealizovaný v rámci Programu obnovy venkova ze získané dotace 
za Oranžovou stuhu
Název:  
Vybudování nových chodníků v obci Řepeč

Rok realizace: 2012

Cíl: Výstavba nových 
chodníků v obci Ře-
peč, které mají hlavně 
z hlediska bezpečnosti 
zlepšit komunikační 
dostupnost stávajících 
rodinných a bytových 
domů v obci. V mís-
tech určených pro pře-
cházení chodců přes 
komunikace budou 
řešeny bezbariérové 
obrubníky.

Co obci přineslo získané ocenění podle starosty obce Jiřího Vozábala?
Konfrontaci s daleko širším okruhem problémů, než které řešíme každodenně v našem 
regionu, podnítila v občanech ještě větší zájem o dění v obci, přestože aktivitu našich oby-
vatel jsme si vždy chválili. Hlavně nás překvapil úspěch v celorepublikovém kole, protože 
jsme dle našeho názoru neudělali nic mimořádného, pouze jsme popsali aktivity, které 
se u nás berou jako samozřejmost. To je asi to hlavní poselství pro ty, kteří dosud váhají 
s přihlášením do soutěže – to, co se vám zdá jako samozřejmost, může při pohledu zvenčí 
vypadat úplně jinak.

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova v okolí obce
Název: 
Posklizňová linka na olejniny a obiloviny  

Rok realizace: 2009

Opatření: I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků  
Cíl: Nahradit stávající malé a nevyhovující skladovací prostory na olejniny a obiloviny no-
vými, moderními skladovacími kapacitami a doplnit je o čističku obilí.
Původní sklad na obilí byl v půdním prostoru kravína z roku 1958 na cca 40 vagonů. Po re-
konstrukci kravína se stal nepřístupný. Sklad nebyl vybaven čističkou obilí a vyskladňování 
bylo obtížné – mechanickou lopatou. 
Na výstavbu posklizňové linky byl využit volný prostor v areálu zprivatizované farmy bý-
valého JZD Lužnice v Raděticích. Byla vybudována 4 sila, každé s kapacitou 45 vagonů, 
příjmové plato, čistička na obilí a podjížděcí zásobník pro vyskladnění.   

Oranžová stuha České republiky roku 2011

JIHOČESKÝ
258

Kraj
Počet obyvatel

www.repec.cz

ŘEPEČ  

Členství obce:  Sdružení měst a obcí okresu Tábor
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Historie: 
První písemná zmínka o obci Rudka pochází z roku 1330, kde je uváděna mezi vesnicemi, 
které královna Eliška darovala ženskému cisterciáckému klášteru na Starém Brně. S ním 
měla Rudka po většinu času společné osudy až do jeho zrušení v roce 1782. Posledním 
feudálním majitelem se před rokem 1840 stal kníže Eduard Schönburg-Hartenstein.     

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje: 
Zemědělská společnost Devět křížů, a. s., farma Blažek, drobní zemědělci, registrovaní 
chovatelé ovcí, myslivecké sdružení, rybáři, včelaři

Co obci přineslo získané ocenění podle starostky obce Marie Jirglové?
Oranžovou stuhu, kterou 
obec Rudka získala v roce 
2012 za  spolupráci se ze-
mědělským subjektem, při-
jímáme jako ocenění našich 
aktivit  a činností, jež v této 
oblasti vyvíjíme.   Přispěla 
k posílení  vzájemné pospo-
litosti  občanů Rudky, kteří 
jsou na svou obec právem 
hrdí a radují se ze společ-
ného úspěchu.   Vybízí nás 
k hledání dalších nápadů 
a cest, jak si život v Rudce 
zpříjemnit a obohatit. 

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova v obci 
Název: 
Obnova místních komunikací a veřejné zeleně v obci Rudka  

Rok realizace: 2012/2013

Opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic   
Cíl: Zlepšení kvality místních komunikací a pohybu v intravilánu obce, zlepšení vzhledu 
veřejného prostranství obce.

Realizací tohoto projektu vznikne nová kvalita místních komunikací, což jistě uvíta-
jí obyvatelé obce v každodenním životě, zlepší se kultura pohybu v intravilánu obce 
a dlouhodobém časovém horizontu nebude nutné větších investic do infrastruktury 
obce.  V obci bude také provedena výsadba zeleně a dojde k úpravě veřejného pro-
stranství, obnově autobusové čekárny, k umístění laviček jako odpočívadel pro občany 
nebo návštěvníky obce. 

Oranžová stuha České republiky roku 2012

JIHOMORAVSKÝ
362

Kraj
Počet obyvatel

www.obecrudka.cz

RUDKA  
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Historie: 
První písemná zmínka o obci Rudka pochází z roku 1330, kde je uváděna mezi vesnicemi, 
které královna Eliška darovala ženskému cisterciáckému klášteru na Starém Brně. S ním 
měla Rudka po většinu času společné osudy až do jeho zrušení v roce 1782. Posledním 
feudálním majitelem se před rokem 1840 stal kníže Eduard Schönburg-Hartenstein.     

Zemědělské subjekty a spolky, se kterými obec spolupracuje: 
Zemědělská společnost Devět křížů, a. s., farma Blažek, drobní zemědělci, registrovaní 
chovatelé ovcí, myslivecké sdružení, rybáři, včelaři

Co obci přineslo získané ocenění podle starostky obce Marie Jirglové?
Oranžovou stuhu, kterou 
obec Rudka získala v roce 
2012 za  spolupráci se ze-
mědělským subjektem, při-
jímáme jako ocenění našich 
aktivit  a činností, jež v této 
oblasti vyvíjíme.   Přispěla 
k posílení  vzájemné pospo-
litosti  občanů Rudky, kteří 
jsou na svou obec právem 
hrdí a radují se ze společ-
ného úspěchu.   Vybízí nás 
k hledání dalších nápadů 
a cest, jak si život v Rudce 
zpříjemnit a obohatit. 

Projekt zrealizovaný v rámci Programu rozvoje venkova v obci 
Název: 
Obnova místních komunikací a veřejné zeleně v obci Rudka  

Rok realizace: 2012/2013

Opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic   
Cíl: Zlepšení kvality místních komunikací a pohybu v intravilánu obce, zlepšení vzhledu 
veřejného prostranství obce.

Realizací tohoto projektu vznikne nová kvalita místních komunikací, což jistě uvíta-
jí obyvatelé obce v každodenním životě, zlepší se kultura pohybu v intravilánu obce 
a dlouhodobém časovém horizontu nebude nutné větších investic do infrastruktury 
obce.  V obci bude také provedena výsadba zeleně a dojde k úpravě veřejného pro-
stranství, obnově autobusové čekárny, k umístění laviček jako odpočívadel pro občany 
nebo návštěvníky obce. 
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Kontakty 

Ministerstvo zemědělství
odbor Řídící orgán PRV
tel.: 221 812 932

www.eagri.cz
www.vesniceroku.cz, www.szif.cz
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Telecí

Těšice

Rudka

Partutovice

Řepeč
Francova 

Lhota
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