
  

 

                                                                                       

Z á p i s 
z jednání Motivačního semináře k Soutěži Vesnice roku 2015, 

pořádaného dne 31. 3. 2015 v Královicích u Slaného 
 

1. Zahájení semináře – seminář zahájil a moderoval Mgr. Viktor Liška, předseda KO SPOV ve SK, 
v úvodu přivítal všechny přítomné a představil hosty. Zároveň představil členy Hodnotitelské 
komise SVR 2015 ve SK. 
 

2. Ing. Luděk Šofr, starosta přivítal účastníky v obci Královice.  
 

3. O soutěži Vesnice roku 2015 pohovořila Mgr. Iva Svojtková, zástupce MMR a zároveň členka 
Hodnotitelské komise.  
 

4. Vystoupení zástupce MZe: Ing. Jitka Žaloudková ve své prezentaci představila vyhlašovatele 
a spoluvyhlašovatele Soutěže vesnice roku, cíle této velice úspěšné soutěže propagující Program 
obnovy venkova, její organizaci a ocenění nejlepších obcí včetně finančního ohodnocení za získané 
stuhy a další. Seznámila přítomné s prací hodnotitelských komisí. Slavnostní ocenění vítězných obcí 
krajských i celostátních kol završí tuto soutěž setkáním v Senátu PČR 24. září 2015. 
 

5. Na vystoupení zástupce MZe navázala Blanka Čebišová, starostka obce Čistá (vítěz SVR SK 2013) 
předsedkyně Hodnotitelské komise SK 2015. Popovídala o svých zkušenostech v soutěži z pohledu 
starosty obce i zkušené členky komise, neopomněla přidat i notnou dávku nadšení zastupitelů 
i samotných obyvatel obce při přípravě a realizaci vystoupení při hodnocení. 
 

 
  



  

 

 
6. Výkonný tajemník SPOV ČR ing. Stanislav Rampas pohovořil o vzniku soutěže, neboť myšlenka 

Programu obnovy venkova a celé soutěže vznikla ve SPOV, dále o jejích začátcích a pokračování 
v dalších 20 letech. 
 

7. Jeho vystoupení dále podpořili Petr Halada, předseda SMS SK, starosta obce Kamýk nad Vltavou 
(Vesnice roku 2012 SK), Mgr. Viktor Liška, předseda SPOV SK, starosta obce Ratměřice (Vesnice 
roku 2010, 2. místo v Evropské soutěži). 

 
8. Dopolední blok vystoupení byl doplněn prezentacemi starostů obcí oceněných v SVR 2014: 

 Městys Kácov (Diplom za práci s dětmi), Mgr. Soňa Křenová, starostka prezentovala život 
v obci, zmínila dominanty – Zámek Kácov, Sázava, Posázavský pacifik, Pivovar Hubertus. 
Představila bohatý spolkový život a práci s dětmi a mládeží. Co přivedlo obec do soutěže: 
spojení s komunitním životem v obci, chuť zkusit výzvu a zjistit, co v obci změnit. Co soutěž 
obci dala: nové zkušenosti a prohloubení spolupráce v obci. 

 Obec Kolešov (Diplom za pospolitost obce), 149 obyvatel, starosta obce Václav Porazík se 
podělil o zkušenosti z loňské účasti v soutěži, ocenil zapojení celé obce do přípravy i účast 
při hodnocení, lidé se rádi pochlubí reálným životem v obci, společně řeší aktivity, 
problémy i návrhy s občany. V obci se žije, nejenom bydlí. Účast v soutěži dala obci 
zkušenosti do dalšího ročníku, kterého se obec určitě zúčastní. 

 Obec Maršovice (Diplom za spolkový život v obci), starosta Bohumil Ježek – prezentace 
o historii obce, městys od r. 1568, první autobusová linka r. 1907, spolková činnost, 
sdružení obcí (SVOL, BENEBUS, SMS, SMO, MAS Posázaví), pozitivně hodnotil účast 
a zapojení občanů při přípravě i přítomnost občanů při hodnocení; po odjezdu komise se 
ještě dlouho diskutovalo s občany. Připomínka: časový úsek pro hodnocení soutěžící obce 
komisí 2 hodiny je krátký na to, aby se ukázalo vše o životě v obci. 
 

9. Vystoupení náměstka hejtmana KÚ SK, Mgr. Karla Horčičky: ve svém vystoupení zdůraznil velký 
význam Soutěže Vesnice roku pro obce i Středočeský kraj. Tato soutěž bude Krajským úřadem 
i panem hejtmanem podporována – podpora činnosti komise, diplomy pro zúčastněné obce, 
příspěvek na tisk brožur SRV 2015 ve SK, finanční podpora Setkání starostů a vyhlášení výsledků 
soutěže ve SK, které proběhne 18. 6. 2015 v Galerii Středočeského kraje v Jezuitské koleji v Kutné 
Hoře. 
 

10. V odpoledním bloku vystoupili starostové obcí oceněných stuhami: 
 Obec Soutice: Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, starostka Alena Exnerová 

(23 let starostkou). Určitě je důležité zmínit péči o památky, kterých je v Souticích dost: 
zámek, kapličky, železný kříž na návsi, pomník padlým, sochy, křížky. Bývalá škola se 
dočkala opravy, v bývalém špýcharu je nyní vesnické muzeum. Náves zdobí památná lípa. 
Paní starostka je pyšná na bohatý spolkový život v obci. V péči o zeleň a životní prostředí se 
angažují sami občané: oprava lávky přes Želivku, výsadba třešňové aleje. O zeleň v obci 
a květinovou výzdobu se samozřejmě starají zase občané. 

 Městys Davle: Modrá stuha za společenský život, starosta Jiří Prokůpek a velmi poutavá 
prezentace o činnosti mladých hasičů – úspěchy těch nejmenších, od přípravky až po 
dorost. Jenom v roce 2014 to byly akce - 10. Ročník Memoriálu Jaroslava Zajíčka, brigády 
a Den země, výlet Povltavskou stezkou, sjíždění Vltavy, Sloupecký hasič roku, sportovní 
čarodějnice, noční útočení v JZD, kvalifikace do reprezentačního dorostu ČR. 



  

 

 

 
 

 Městys Vraný: Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělských podniků, starosta Ing. 
Miroslav Zázvorka. Písemná zmínka o Vraném je v r. 1228. Lány úrodné půdy a četnost 
pramenů podnítili zemědělský charakter obce. Podíl zemědělské půdy je 85%, 
v zemědělství je trvale zaměstnáno 170 lidí. Největší podniky AGROS Vraný, družstvo 
vlastníků a Statek rodiny Novákových, provozující rostlinnou i živočišnou výrobu, jsou 
vybaveny nejmodernější technikou. Kromě těch velkých i drobní zemědělci jsou zapojeni 
ve společných projektech s obcí – rostlinné odpady a bioodpady, provoz Bioplynové 
stanice, údržba rybníků, cest, lesů a zeleně v obci. Pan starosta představil i Zájmové 
hospodářství ranč Ovčín, kde kromě hovězího dobytka, koní a ovcí je možné vidět daňky, 
pštrosy, psi a drůbež. Pak ještě provoz Bažantnice, zkoušky loveckých psů, setkání 
sokolníků a chovatelů dravců, hony. Ve Vraném se aktivita a spolupráce Úřadu městyse 
Vraný a zemědělských subjektů, myslivců, sokolníků, včelařů, rybářů, dětí z MŠ a ZŠ Vraný 
a ostatních organizací i občanů projevuje na stavu a kráse okolní přírody, související 
s promyšlenou péčí o krajinu a snahou o zachování původního charakteru vesnice. 

 Obec Kněžice: Zlatá stuha ve SK, starosta Milan Kazda. Kněžice je energeticky soběstačná 
obec ve výrobě tepla a elektrické energie. Prezentace vyzvedla spolkovou činnost, 
sportovní aktivity TJ Sokol Kněžice, fotbal, oddíl mažoretek, SDH, sportovní rybáře, 
Myslivecké sdružení. Bohatý kulturní život v obci – dvě rockové kapely Mantinel a Jeph 76, 
dechová kapela Kometa. Zapojení rodičů a dětí do všech akcí, podporuje se oživování 
tradic. Péči o krajinu a životní prostředí patří také zastavení v prezentaci – občané se starají 
o krásný vzhled obce, zeleň a květiny, výsadbu stromů v obci. Obec je pyšná na Dům pro 
20 seniorů, který je nejenom „ubytováním“ pro seniory, ale místem pro zapojení do 
kulturního života obce, čerpání námětů pro oživování tradic a důstojným místem pro 
odpočinek a aktivity seniorů a občanů. 

 Obec Královice: Oranžová stuha 2009, Zelená stuha 2013, starosta Ing. Luděk Šofr 
uzavřel odpolední blok prezentací úspěšných obcí. Představil projekty, které byly v obci 
realizovány v období 2012 – 2015: Obnova krajinných struktur, obnova zeleně 
v intravilánu, Revitalizace nivy Bakovského potoka, vybudování tůně, Koňská stezka, 



  

 

oprava kapličky na návsi, oprava lávky pro pěší. Multifunkční centrum v obci, rekonstrukce 
pískovcového mostu, Jezdecké centrum „Královický dvůr“, koňské stezky, cyklostezka. 
Vystoupení starosty Královic bylo důstojným zakončením Motivačního semináře. Účastníci 
měli možnost prohlídky obce a míst, kde byly realizovány projekty z PRV a OPŽP 
programovacího období 2007 – 2014. 

 
11. Závěrečné vystoupení PhDr. Pavla Bureše z NPÚ Praha a zároveň dlouholetého člena celostátní 

komise SVR. Ve svém vystoupení se jednak pokusil přítomným zástupcům obecních samospráv 
přiblížit kritéria a požadavky, kterými se řídí hodnotitelské komise posuzující jednotlivé obce 
v soutěži Vesnice roku z hlediska péče o stavební fond a obraz vesnice a zdůraznil, na co je třeba se 
zaměřit pro dosažení úspěšného výsledku. Jedná se zejména o péči o historickou zástavbu, 
zachování charakteristického půdorysu a panoramatu sídla, u nové výstavby o udržení souladu s 
původním dochovaným stavebním fondem, o vhodné začlenění novostaveb do prostředí obce, 
koncepční a promyšlený přístup k údržbě a tvorbě veřejných prostranství včetně výběru zeleně 
a zajištění potřebných opatření a nástrojů k dosažení těchto cílů. 
V druhé části příspěvku ve fotografické dokumentaci na příkladech ze současné praxe poukázal jak 
na negativní příklady, různé nešvary a nevhodné výsledné realizace, tak na možnosti a způsoby 
pozitivních řešení a přístupů k zástavbě a prostředí vesnických sídel. Závěrem vyslovil doporučení, 
aby se odborná a poučená osvěta a průběžná informovanost staly trvalou součástí náplně činnosti 
obecních samospráv i SPOV Středočeského kraje.  

 
12. Motivační seminář zakončil Mgr. Viktor Liška, poděkoval přednášejícím i účastníkům semináře. 

Seminář se opět stal místem získání informací, účastníci kladně hodnotili setkání starostů obcí se 
členy hodnotící komise, předávání zkušeností a nadšení do dalšího ročníku SVR. 

 
Všechny služby byly dodány podle objednávky. 
 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Věra Libichová, 1.mpř. SPOV SK 
 
 
 
Schválil: Ing. Martin Benda, koordinátor CSV pro Prahu a Středočeský kraj 
 

 


