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Vážení příznivci venkova,

soutěž Vesnice roku se stala již tradiční sou-
těží, která dokazuje, že lidem záleží na obci, 
ve které žijí. Motivuje obyvatele aktivně zve-
lebovat své obce, vzájemně komunikovat 
a utužovat společenský život. Jsem přesvěd-
čen, že soutěž tak plní svůj cíl.

V letošním roce si navíc připomínáme 10 let 
od zahájení činnosti Celostátní sítě pro ven-
kov. V jejím rámci se uskutečnilo nespočet 
seminářů, workshopů, konferencí a propa-
gačních aktivit na národní i regionální úrovni. 
Tyto aktivity umožňují setkávání a výměnu 
informací a zkušeností aktivním partnerům 
Celostátní sítě pro venkov ve všech regio-
nech České republiky. Stala se tak význam-
ným informačním zdrojem Programu rozvo-
je venkova.

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 
se přihlásilo 228 obcí, toto nemalé číslo do-
kazuje, že soutěž dále motivuje ostatní obce 
ke zvelebování svých domovů a k vzájemné 
spolupráci obyvatel. Nedílnou součástí sou-
těže je již od roku 2007 ocenění Oranžová 

stuha. Tu Ministerstvo zemědělství udělu-
je obcím, kterým se daří spolupracovat se 
zemědělskými nebo lesnickými podniky, pří-
padně s místními dobrovolnými organizace-
mi myslivců, rybářů, včelařů. Společně pak 
rozvíjejí venkov a jeho tradice.

Prostřednictvím této publikace můžete na-
hlédnout do obcí oceněných v krajských 
kolech soutěže a vítězné obce celostátního 
kola Oranžové stuhy ČR roku 2018. V letoš-
ním roce bylo na rozdíl od několika před-
chozích ročníků ocenění Oranžová stuha 
uděleno ve všech 13 krajích, což mě těší.

Blahopřeji všem vyznamenaným obcím 
a přeji jim, aby měly stále dost občanů, kte-
ří budou rádi a ochotně přispívat k dalšímu 
rozvoji svého domova, našeho venkova. Pev-
ně věřím, že ocenění a peněžní odměna po-
vzbudí další obce účastnit se soutěže Vesnice 
roku v příštím roce.

 Miroslav Toman
 ministr zemědělství

Slovo ministra 

Oranžová stuha roku 2018
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Vyhlašovatelé soutěže: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Spolek pro obnovu venkova ČR 
Ministerstvo zemědělství
Svaz měst a obcí ČR

Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Kancelář prezidenta republiky, Spo-
lečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků a jednotlivé kraje.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajských kol jsou 
udělována následující hlavní ocenění:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola
Vítězná obec zpravidla nejvíce a jednoznačně osloví komisi a vyváženě obstojí ve všech 
posuzovaných oblastech, kterými jsou prezentace společenského života, aktivita občanů 
a podnikatelů, celkový obraz vesnice, úsilí o kvalitní občanskou vybavenost a infrastrukturu, 
spolupráce obyvatel, péče o zeleň, přírodní prvky a veřejná prostranství, práce s mládeží, 
zájem o historii, tradice a okolí, úroveň zpracování koncepčních dokumentů, ale také využí-
vání informačních technologií.

Modrá stuha – za společenský život
Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale 
i pro sebe. Hodnotí se také péče o duchovní hodnoty obce, utužování venkovské komunity 
a návaznost na tradice.

Bílá stuha – za činnost mládeže
Oceňovány jsou aktivity místních spolků v oblasti výchovy mladé generace, práce s dětmi 
v knihovně či vytváření podmínek pro trávení volného času.

O soutěži Vesnice roku
v Programu obnovy venkova

Do letošního 24. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 228 obcí. Cílem soutěže 
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit roz- 
manitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce a sídla venkovského charakteru se statutem města a měs- 
tyse, která mají maximálně 7 500 obyvatel, a která mají zpracovaný Program obnovy vesnice 
(více o podmínkách soutěže na www.vesniceroku.cz).



Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oceňovány jsou také snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, např. výsadby tradič-
ních stromořadí a obnova druhové skladby.

Oranžová stuha – za spolupráci obce se zemědělským subjektem
Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke 
vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou 
vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského 
subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace 
z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být 
naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.

Ocenění je udělováno od roku 2007 a od tohoto roku se Ministerstvo zemědělství účastní 
soutěže jako jeden z vyhlašovatelů soutěže. Krajská kola soutěže Vesnice roku se usku-
tečnila v květnu a červnu. Celostátní hodnotitelská komise poté navštívila obce oceněné 
Oranžovou stuhou v krajských kolech na začátku září. Posuzovala obce podle hodnotících 
kritérií a vybrala jednu obec, která se stala nositelem titulu Oranžová stuha České republiky 
roku 2018.

S oceněním Oranžová stuha je spjata finanční odměna ve formě dotace rozpočtu Minister-
stva zemědělství (MZe) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova administrova-
ném Ministerstvem pro místní rozvoj. Obec, které bylo uděleno ocenění v rámci krajského 
kola soutěže, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 600 tis. Kč, a to dle možnosti 
MZe pro daný rok. Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na třetím místě, získá 
finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 700 tis. Kč, a to dle možnosti MZe pro daný rok. 
Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na druhém místě, získá finanční odměnu, 
resp. dotaci až do výše 800 tis. Kč. Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na 
prvním místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 900 tis. Kč, a to dle možnosti 
MZe pro daný rok.

Více o soutěži naleznete na subportálu Venkov na webu www.eagri.cz/venkov.

Hodnotící kritéria:
U hodnocených obcí se posuzuje: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti 
obyvatel obce, spolupráce při péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční do-
kumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdro-
jů energie, nezemědělské aktivity a také prezentace obce během hodnocení, připravenost 
obce, organizace návštěvy, celkový dojem obce, zpracování Jednotné informace o obci.

Členové celostátní hodnotitelské komise:
Ing. František Winter, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. Marie Straková, Ph.D., Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
Ing. Martina Petržilková, MBA, Státní zemědělský intervenční fond 
Ing. Petra Ziková, Ministerstvo zemědělství
Ing.  Vladimír Pícha, Zemědělský svaz ČR
PaedDr.  Věra Libichová, Spolek pro obnovu venkova ČR
Romana Zemanová, Národní síť Místních akčních skupin ČR
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Albrechtice 
nad Vltavou

Obec se skládá z místních částí Újezd, Hladná, Albrechtice nad Vltavou, Údraž, 
Jehnědno a Chřešťovice. Správní území obce se rozkládá mezi řekou Vltavou 
na východě a lesním komplexem Píseckých hor na jihu a západu. 

Oranžová stuha 
Jihočeského 

kraje roku
2018

Písek
Jihočeský
Jihozápad

Albrechtice 
nad Vltavou 79,
398 16 
Albrechtice nad Vltavou

www.albrechticenadvltavou.cz

888
3 672 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno
Jihočeský

kraj

Albrechtice nad Vltavou



Největším podnikatelským subjektem pod-
nikajícím v zemědělské činnosti ve správním 
území obce je ZOD Kluky. Družstvo nejen 
intenzivně obhospodařuje ornou půdu a lou-
ky, ale v loňském roce začalo na významné 
ploše vysévat biopásy pro volně žijící živoči-
chy a začalo s protierozními opatřeními, která 
vyplývají z komplexních pozemkových úprav. 

Společnost TAGREA provádí v Albrechti-
cích výkrm kuřecích brojlerů. Na Novém 
dvoře provozuje činnost společnost ISKA, 
svého druhu jediná inseminační stanice kan-
ců plemene PIG. V Újezdě provozuje jeden 
z nejkvalitnějších chovů koní holštýnského 
teplokrevníka společnost Gabreta. Mezi další 
zemědělské podnikatele, kteří využívají býva-
lých zemědělských provozů, patří společnost 
S+B MASO, která provozuje porážku jateč-
ných zvířat, a Farma Hladná, kde se pěstuje 
česnek. Devizou celého správního území 
obce je minimální výskyt brownfieldů, proto-
že většina původních zemědělských objektů 
našla nové využití. 

Velmi dobrou spolupráci má obec naváza-
nou s nájemcem obecních lesů, společností 
Lesy města Písku, s.r.o. Příkladná je společná 
koncepce péče o krajinu, o místní komuni-
kace a plán zadržování vody ve volné krajině 
(kaskády na Jehnědském a Okrouhlickém 
potoce).

Obec se může pochlubit velmi kvalitní péčí 
o krajinu. Od roku 2014 přibylo 5 270 m 
nových výsadeb. Do výsadeb je zapojována 
i široká veřejnost. V letošním roce občané vy-
sázeli novou alej v Albrechticích pod názvem 
„Zasaď si svůj strom a společně vysázíme 
alej“.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Už od zahájení prezentace obce byla patrná spolupráce s mysliveckými spolky, kterých 
je pan starosta členem. Ve správním území obce se nachází čtyři honitby a výkon práva 
myslivosti vykonávají tři myslivecké spolky, které vedou kroužek mladých myslivců, podílejí 
se na úklidu obce a mimo jiné pořádají i společenské akce pro širokou veřejnost. Příkladná 
je i spolupráce Zemědělského a obchodního družstva Kluky s místními zemědělci, kteří 
začali tvořit protierozní opatření výsevem biopásů. Hodnotitelskou komisi zaujal soukromý 
zemědělec, který při realizaci svého projektu přestavěl rozpadlou nemovitost na krouhár-
nu zelí značky „Albrechtické zelí“ a revitalizoval staré hnojiště na kompostárnu. Komise 
ocenila také odhodlání a nadšení majitelky stájí Gabreta, které stojí za výbornými výsledky 
v odchovu koní holštýnského teplokrevníka.



Borovník 

První písemná zmínka o obci je z roku 1398. Dominantou obce je kaple svatého Jana 
Nepomuckého, zděná zvonička stojící ve středu obce a pomník padlých v první a druhé 
světové válce.

Obec Borovník má od roku 2013 vypracovaný a schválený Územní plán obce a v roce 2016 
byla po veřejném projednání s občany schválena a vydána změna územního plánu obce 
č. 1. Zastupitelstvo schválilo v roce 2015 strategický rozvojový dokument obce na období 
2015 – 2018, který určuje cíle a směr rozvoje obce. 

Oranžová stuha
Jihomoravského

kraje roku 
2018

Brno – venkov 
Jihomoravský
Jihovýchod

Borovník 23,
594 51 
Křižanov

www.borovnik.wbs.cz

103
272 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno
Jihomoravský

kraj

Borovník

2. místo v celostátním
hodnocení



Zemědělství má v obci dlouhou tradici, což 
dokazuje několik původních hospodářských 
stavení, která jsou dnes většinou využívá-
na k rekreaci. I přes rozpad zemědělského 
družstva nebylo hospodaření v obci nikdy 
přerušeno. V obci zůstal jeden velký země-
dělec, který se věnuje rostlinné a živočišné 
výrobě formou chovu masného dobytka, 
i několik drobných rolníků. Zemědělec je 
sám členem zastupitelstva, a proto mu dění 
v obci není lhostejné. To se velmi význam-
nou měrou promítá do spolupráce, která 
je prospěšná oběma stranám. Po vzájemné 
spolupráci mohla být podána žádost a ná-
sledně byly zahájeny komplexní pozemkové 
úpravy. Podílí se na pořádání TraktorŠou bez 
nároku na honorář, kdy půjčuje techniku na 
přípravu areálu a samotné akce. Obec vyu-
žívá jeho techniku a mechanizace při pro-
vádění udržovacích pracích v obci (opravy 
komunikací, opravy obecních budov), při 
rekultivaci některých pozemků ve vlastnic-
tví obce, které se nyní snaží obec upravit 

dle připravených projektů. V zimním období 
se stará o údržbu pozemních komunikací 
(prohrnování, sypání). Technika je využívána 
při péči o zeleň a celkový vzhled obce. Vý-
znamná je spolupráce na protipovodňových 
opatření (čištění a údržba vodního toku, 
oprava poškozených melioračních systémů). 

Spolupráce obce a zemědělského subjektu 
má významný vliv na vzhled, fungování obce 
a v neposlední řadě na život v obci. Význam-
nou měrou také přispívá k šetření obecního 
rozpočtu, což je vzhledem k velikosti obce 
a jejím finančním možnostem velmi důležité.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
V obci byly zřejmé velmi dobré vztahy a nenahraditelná spolupráce se soukromým země-
dělcem, která spočívá v provádění stavebních a udržovacích prací, v péči o vzhled obce, ale 
i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí. Nejvýznamnější akcí je již tradiční TraktorŠou 
Borovník, kdy soukromý zemědělec poskytuje bezplatně pozemky pro konání akce, půj-
čuje techniku a je pořadatelem celé akce. Komise ocenila výsadbu a péči o veřejnou zeleň 
a zapojení obce do projektu KLIMAGRÜN – klimatická zeleň, kdy bude vysazeno dalších 
37 dřevin. 



Býškovice

Obec Býškovice leží ve východní části okresu Přerov, v oblasti místně nazývané „Záhoří“. 
Ráz krajiny je převážně svahovitý a obec leží v mírném údolí, v nadmořské výšce 274 m. n. m. 
Obcí protéká Býškovický potok, který se vlévá do Bystřičky a  dále do Moštěnky. 

Oranžová stuha
Olomouckého 

kraje roku
2018

Přerov
Olomoucký
Střední Morava

Býškovice 71
753 53 
Všechovice

www.byskovice.cz

413
600 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Olomoucký
kraj

Býškovice



Největší díl podnikatelské činnosti v obci 
nese zemědělství – Farma rodiny Kozlov-
ských, s.r.o., Zelinářství Dostálovi, BROSSA 
spol. s r. o. a soukromý zemědělec. Spolu-
práce se všemi zemědělskými subjekty je 
založena na dobrých osobních vztazích a od 
toho se odvíjí i příprava společných kon-
cepčních aktivit. Týká se to zejména přípravy 
pozemků, ploch veřejných prostranství a zá-
kladní péče o kulturu krajiny a obdělávané 
půdy, dále rozšiřování obecní a veřejné zele-
ně, včetně výsadby ovocných dřevin. Dalším 
příkladem dobré spolupráce je zapůjčování 
techniky, zajišťování dopravy, péče o veřej-
nou zeleň (zalévání apod.), zimní údržba 
obce a v neposlední řadě zajištění zelí na 
oblíbenou akci zvanou „Zelobraní“. 

Do všech činností a hlavně spolupráce jsou 
zapojeny i místní spolky Ženy Býškovic, tělo-
výchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů, 
Záhorská střela, myslivci, včelaři a ochránci 
Záhorské přírody a vod. Velmi dobrá spolu-
práce je s Mikroregionem Záhoran, Mikro-
regionem Hranicko a MAS Hranice.

Místní kulturou, kterou zajišťuje šest míst-
ních spolků, žijí všechny generace občanů. 
Místní obyvatelé dodržují tradiční zvyky 
jako je vodění medvěda, vynášení Moreny, 
velikonoční klapotání, červencové hody, Mi-
kuláš, Silvestrovské a Novoroční setkávání 
občanů apod. Mládež a veřejnost spolupra-
cuje při návrzích i realizaci úprav veřejných 
prostranství, např. při úpravě víceúčelového 
sportovního hřiště. 

… a jak řekl pan starosta hodnotící komisi 
„Vesnice roku“ KÚ Olomouckého kraje při lou-
čení: „Nám se tady prostě dobře žije…“ – re-
akce komise byla: „A je to vidět“!  Tohle je pro 
nás zavazující do příštích let..
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelskou komisi zaujala spolupráce obce s farmou Kozlovský, s.r.o. a soukromým 
zemědělcem, která spočívá ve výpůjčkách techniky a zařízení pro údržbu obce, zeleně 
a komunikací.  Soukromý zemědělec pan Dostál poskytuje vlastní produkty při obecních 
akcích a stál při zrodu již tradičního „Býškovického zelobraní“. Komise ocenila rekon-
strukci hřbitova a pomníku, kdy je patrná úcta k předkům a historii.



Dolní
Žandov

Obec Dolní Žandov je dle historiků nejstarší obcí na západní hranici ČR. Město Dolní 
Žandov bylo podle tradice založeno v roce 1132, ale první písemná zpráva o něm je z roku 
1197, kdy se stalo majetkem Tepelského kláštera. V 19. století zničil město požár, a i když 
se postupně obnovovalo, zůstalo nakonec malou zemědělskou obcí. 

Oranžová stuha
Karlovarského 

kraje roku
2018

Cheb
Karlovarský
Severozápad

Dolní Žandov 36,
350 02
Cheb

www.dolnizandov.cz

1 192
4 227 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Karlovarský
kraj

Dolní Žandov



Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelská komise ocenila spolupráci obce se zemědělským subjektem v oblasti lik-
vidace bioodpadu. Další spolupráce se zemědělským subjektem spočívá v poskytování 
finančních příspěvků na kulturní akce, půjčování koní na dětský den, obnově alejí a podpoře 
hasičů. Mezi další aktivity patří dohoda mezi zemědělci a obcí na hospodaření v lesích či 
rozvoj agroturistiky v krásných zemědělských objektech, kde lze nalézt zemědělské muze-
um a ve kterých se pořádají svatby za součinnosti obce.

V obci Dolní Žandov v současné době hos-
podaří několik zemědělských subjektů. Ze-
mědělci zde obhospodařují vlastní půdu, ale 
i půdu pronajatou od obce. Významně se 
také podílejí na údržbě zeleně na veřejných 
prostranstvích, zapůjčují svou techniku pro 
údržbu veřejných ploch, pomáhají se zimní 
údržbou komunikací, a to včetně odvozu 
sněhu. Neméně významnou je jejich spolu-
práce při pořádání kulturních, společenských 
a sportovních aktivit pro občany. V obci ak-
tivně pracují včelaři, myslivci a rybáři.

V okolí obce jsou lesy, o které pečují lesní 
společnosti podle zpracovaných dlouhodo-
bých plánů. Péče o krajinu je věcí mnoha 
subjektů a je důležité, jak se o své pozemky 
starají. Významně se podílejí na tvorbě kraji-
ny soukromí zemědělci a podnikatelé.

Důležitým tématem posledních měsíců je 
odpadové hospodářství, respektive zpra-
covávání biologicky rozložitelných odpadů. 

Pro tyto účely zakoupila obec z Operační-
ho programu Životní prostředí techniku pro 
svoz biodopadu a navázala spolupráci se 
společností AGRO&KOMBINÁT spol. s r.o., 
který tento odpad pro obec zpracovává.

Dolní Žandov je položen do krásné krajiny, 
obklopen poli a lesy, není zde žádná průmy-
slová výroba. Dolní Žandov je zdrojem krás-
ných vycházek do širokého okolí a výchozí 
branou za blízkými památkami v Chebu, Láz-
ních Kynžvart, Františkových Lázních a Mari-
ánských Lázních.
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Praha

Brno

Kraj Vysočina

Havlíčkova Borová

Městys 

Havlíčkova 
Borová

Městys Havlíčkova Borová se snaží vycházet ve všech oblastech vstříc místním zeměděl-
cům a spolkům, jelikož si uvědomuje, že zemědělství na venkově je jedním ze základních 
pilířů chodu obce. Místní zemědělci se na oplátku snaží o co nejšetrnější hospodaření, aby 
nedocházelo ke konfl iktům. 

Oranžová stuha
Vysočina kraje 

roku 2018

Havlíčkův Brod
Vysočina 
Jihovýchod

Náměstí 278,
582 23 
Havlíčkova Borová

www.havlickovaborova.cz

942
2 283,4 ha 

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce



Společnými silami a prostředky se starají 
o opravy cest a o zvelebování krajiny, rov-
něž o kulturní a společenský život v obci, 
kdy většina zemědělců je členy nejrůznějších 
místních spolků, nebo jejich sponzory. Nej-
větší spolupráce pak probíhá s největším 
místním podnikem, kterým je Havlíčkova 
Borová zemědělská a.s., a který je největším 
sponzorem místních spolků. Městys vybudo-
val připojení elektřiny a teplovodu z jejich 
bioplynové stanice. 

Havlíčkova Borová zemědělská a.s. podporu-
je místní spolky jak finančně, tak materiálně. 
Podporuje místní TJ Sokol Havlíčkova Boro-
vá, kterému zajišťuje dopravu svým autobu-
sem. Myslivecké sdružení má v podniku mra-
záky se zvěřinou, rybářům poskytuje krmení.
V minulém roce obec pořídila nové hasič-
ské auto. Na nákup tohoto vozidla přispěla 

i Zemědělská a.s. a ostatní zemědělci. V sou-
časné době obec připravuje výběrové řízení 
na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních 
vod pro celý městys. Při této akci je velmi vý-
znamná spolupráce Zemědělské a.s. Městys 
připravuje rozšíření teplovodů a elektrických 
sítí a plánuje další možné využití a spoluprá-
ci (vyhřívané koupaliště, domov důchodců, 
nová mateřská škola).
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha

Hodnotitelskou komisí byla oceněna aktivní spolupráce městyse a zemědělského podniku 
Havlíčkova Borová zemědělská a.s. Podnik velmi významně spolupracuje s městysem for-
mou dodávání elektrické energie – elektřiny a tepla do veřejných budov za velmi výhodnou 
cenu. Podnik pro děti z místní školy a školky pořádá exkurze, dále pořádá den otevřených 
dveří, kterého se zúčastní vždy přibližně 1.800 lidí. Místní obyvatelé mají možnost náku-
pu vepřového masa, brambor nebo nafty. Podnik spolupracuje s myslivci, kterým zaplatil 
plašiče zvěře a podílí se na vyhledávání srnčat v době sečí. Dalším příkladem spolupráce 
zemědělského podniku a městysu je sběr kamenů z polností, společný pronájem drtiče na 
kámen a následné použití této drti na budování cest.



Praha

Brno

Moravskoslezský
kraj

Holasovice

Největším partnerem oboustranně prospěšné spolupráce v oblasti zemědělství je dlou-
hodobě Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice. Družstvo užívá na základě pachtovní 
smlouvy 90 ha obecních pozemků. Významná je spolupráce obce s družstvem při tvorbě 
Územního plánu a realizaci Plánu společných zařízení po komplexních pozemkových úpra-
vách. Obec spolupracuje s družstvem při přípravě a výstavbě dalších projektů, jako jsou 
protipovodňová a protierozní opatření, objízdné záhumenní komunikace pro vymístění 
dopravy z centra obce, bioplynová stanice, výstavba Čističky odpadních vod a splaškové 
kanalizace apod. Důležitá je spolupráce při výsadbách zeleně, remízků, alejí, zatravňovacích 
pásů pro snížení splachování ornice ze svažitých pozemků.

Oranžová stuha
Moravskoslezského

kraje roku 
2018

Opava
Moravskoslezský
Moravskoslezsko

Holasovice 130,
747 74 
Holasovice

www.obec-holasovice.cz

1 380
1 623 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního 

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Holasovice



Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha

Komise ocenila úzkou spolupráci obce a Zemědělského družstva Hraničář Loděnice. Ze-
mědělské družstvo spolupracuje při protierozních opatřeních výsadnou zatravňovacích 
pásů a remízků, pořádá společenské vzdělávací akce v areálu družstva a pomáhá s rozvo-
zem obědů pro seniory. Zároveň ocenila spolupráci obce a zemědělského družstva při 
rekonstrukci zchátralých zemědělských objektů na muzeum „Slezský venkov“, které láká 
turisty k návštěvě a zvyšuje tak propagaci a prezentaci obce.

Družstvo pomáhá obci a občanům s údrž-
bou komunikací zametacím vozem či sněho-
vým pluhem v zimním období, dopravními 
prostředky a mechanismy, výkopovými a sta-
vebními pracemi, zámečnickou výrobou či 
zinkováním. Stejně tak je i důležitá pomoc 
s likvidací bioodpadu, sečením a mulčováním 
travnatých ploch.

Významná a neobvyklá je podpora zájmo-
vých spolků, jako jsou hasiči, myslivci, včelaři, 
zahrádkáři, rybáři a další. 

Družstvo občanům nabízí zemědělské vý-
robky. Zcela výjimečná je podpora dětí, 
mládeže a seniorů. Družstvo ve spolupráci 
s obcí organizuje dětské dožínky, vzdělávací 
exkurze pro děti základní a mateřské školy, 
dny otevřených dveří pro širokou veřejnost 
ve svém středisku, prodej zemědělských vý-
robků, tematické výlety pro seniory, pomoc 
seniorům s rozvozem obědů, návštěvy při 
životních jubileích a podobně.

Chloubou Holasovic je muzeum Slezský 
venkov, které vybudovala obec v místě býva-

lého velkostatku ve spolupráci se zeměděl-
ským družstvem. Muzeum je zaměřeno pře-
devším na život slezské vesnice do poloviny 
20. století.

Předpokladem oboustranně výjimečné spolu-
práce je i to, že starosta pochází ze zeměděl-
ské rodiny a místostarosta obce má vzdělání 
v oboru a dlouhá léta pracoval jako vedoucí 
živočišné farmy. Na přátelských základech je 
založena vzájemná spolupráce, obec potřebu-
je zemědělské družstvo a družstvo zase obec. 
Tak to v naší vesnici chodí, žijeme tady všichni 
společně.
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Obec Chvojenec se nachází nedaleko města Holice a 15 km od Pardubic.  Obec se přirozeně 
vyvíjí již od roku 1336. Za svou dnešní podobu vděčí všem občanům, kteří mají zájem spo-
lupracovat a vytvářet její podobu. Chvojenec je obcí zemědělskou a spolupracuje se všemi, 
kteří chtějí pracovat, pěstovat a žít. V posledních letech to jsou především menší zemědělské 
subjekty. 

Oranžová stuha
Pardubického  

kraje roku
2018

Pardubice
Pardubický
Severovýchod

Chvojenec 30,
534 01 
Holice

www.chvojenec.cz

747
991 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Pardubický kraj

Chvojenec

Chvojenec



Pan „Bramborář“ prodává brambory nejen 
místním, ale i projíždějícím a zaváží do škol 
a dalších stravovacích zařízení. Pan „Česne-
kář“ v obci začíná a vlastně pokračuje v práci 
se svým otcem na pěstování a šlechtění čes-
neku. Další zemědělec Vám prodá mléko, ale 
možná i nějakou drůbež ze svého dvorku. 
Zeleň a štěpku mohou obyvatelé likvidovat 
v místní kompostárně.  Nahlédnout je mož-
né i do prostor místní ZOO, která se stále 
rozvíjí a vylepšuje. 

Obec v roce 2017 postavila novou retenč-
ní nádrž na Chvojenecké svodnici. Výsadba 
v obci se v posledních letech rychleji rozbí-
há. Nové lípy nahradily ty staré a proschlé 
švestky už mají také své nástupce. Nové bio-
centrum bylo zrealizováno po pozemkových 
úpravách a vyrůstá zde dubový lesík a ovoc-
ný sad se švestkami. 

Obec nyní opravuje budovu obecního úřa-
du a mateřské školy, připravuje se na další 

chodníky a jejich rekonstrukci. V přípravách 
je také multifunkční hřiště a rekonstrukce 
kabin na fotbalovém hřišti. Do konce letoš-
ního roku vyroste nová stavba kapličky, která 
se stane další dominantou obce. Její interiér 
vyzdobí svými výrobky místní řezbář, který již 
nyní má svá díla v obci. 

Propojením občanů, zemědělců a dalších drob-
ných podnikatelů si společně vylepšíme náš 
život nejen pro sebe, ale především pro naše 
děti. Budeme zde společně mít příjemný do-
mov.

20-21

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec zaujala hodnotitelskou komisi především zrealizovanými opatřeními v oblasti udr-
žitelného nakládání s vodami, její retencí v krajině a prostupností krajiny, které na jedné 
straně korespondují se zájmy a potřebami místních zemědělců, na straně druhé přirozeně 
propojují obec s okolní přírodou a krajinou. 

Spolupráce obce a rezortních subjektů probíhá i v dalších oblastech. Místní myslivecké 
sdružení je významným nositelem společenského dění v obci zaměřeného i na mimoškolní 
aktivity mládeže. Obec současně spolupracuje s místním hospodářem na likvidaci rostlin-
ného odpadu. 



Mnetěš

Obci pomáhají soukromé zemědělské subjekty, které v obci obhospodařují pozemky ze-
mědělskou technikou, odvozem různého materiálu traktory, prací s nakladačem apod. 
V zimních měsících se místní zemědělec stará o odklízení sněhu na komunikacích v obci 
zdarma a zasloužil se také o odklizení černé skládky. Společně s myslivci pomáhá při čištění 
cesty na Říp, zajišťuje štěpkování náletových křovin a pravidelně mulčuje obecní cesty 
a prostranství. Na akce pořádané obcí a spolky přispívají zemědělci sponzorskými dary. 

Oranžová stuha
Ústeckého kraje

roku 2018

Litoměřice 
Ústecký
Severozápad

Mnetěš 28,
413 01 
Roudnice nad Labem

www.mnetes.cz

565
765 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Ústecký kraj

Mnetěš



V roce 2015 získal místní zemědělec dotaci 
na provozování kompostárny. Má povolení 
na nakládání s bioodpady.  Od obce získá-
vá bioodpad z údržby zeleně, obec nemusí 
za tuto službu – uložení bioodpadu – platit. 
Provozování kompostárny je tudíž pro obec 
přínosem. Podle potřeby poskytne zemědě-
lec zdarma kompost na obecní záhony. 

Místní zemědělec je zapojen do Národního 
programu Chovu České červinky, jedná se 
o původní plemeno českého skotu, a dále 
do programu zachování genetického zdroje, 
Bílá krátkosrstá koza.  

Na podzim roku 2016 z vlastní iniciativy vy-
sadil místní zemědělec ovocnou alej na za-
čátku cesty z obce na Říp. Dále se zasloužil 
o vyčištění přístupové cesty na Říp, kde sta-
rou cestu na „okružní“ zcela obnovil.

Na podzim v roce 2013 proběhlo odbah-
nění Panského rybníka. Po vyčištění vysadil 

zemědělec do Panského rybníka mladé 
kapry.  V obci působí dva zelináři, kteří své 
produkty prodávají jak místním občanům, 
tak na farmářských trzích. V obci působí čty-
ři drobní včelaři, kteří vyrábí med pro svou 
potřebu.

V roce 2010 nechala obec Mnetěš podél 
turistické cesty do Ledčic vysázet 215 list-
natých stromů ve složení javory mléčné, lípy 
malolisté a duby letní.

22-23

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Spolupráce obce a zemědělských subjektů spočívá v obhospodařování obecních pozemků. 
V případě potřeby půjčují obci traktory a nakladače, zdarma udržují cestu k Řípu a přispí-
vají sponzorskými dary na kulturní akce pořádané obcí. Další místní zemědělec vybudoval 
kompostárnu, ve které mohou občané i obce zdarma ukládat bioodpad. Zároveň v přípa-
dě potřeby zemědělec poskytuje zdarma kompost na záhony obce.

V obci je také velmi aktivní myslivecké sdružení. Toto sdružení založilo spolek za záchranu 
Koroptve polní.  Za tímto účelem se s obcí a místními zemědělci dohodli na vybudování 
remízků.  Všechny aktivity mysliveckého sdružení obec aktivně podporuje. 



Praha

Brno
Zlínský kraj

Neubuz

Neubuz

Obec Neubuz se nachází na území Vizovických vrchů přibližně 16 km severovýchodně 
od krajského města Zlín v  malebném údolí s protékajícím potokem Všeminkou. Místní 
krajina má převážně ráz pahorkatiny a vrchoviny. První písemná zmínka vztahující se k obci 
je z roku 1373. Obec si dlouho držela převážně zemědělský charakter. Až do 90tých let 
byly pozemky intenzivně obdělávány, pěstovalo se převážně obilí a kukuřice. V současnosti 
se žádné plodiny nepěstují, všechny pozemky slouží jako pastviny pro skot, ovce a kozy.
Na katastru obce hospodaří větší i menší zemědělské subjekty a množství drobných živ-
nostníků.

Oranžová stuha
Zlínského kraje 

roku 2018

Zlín
Zlínský
Střední Morava

Neubuz 91,
763 15 
Neubuz

www.neubuz.cz

460
540 ha 

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

3. místo v celostátním
hodnocení



Na katastru obce hospodaří velká zeměděl-
ská firma (chov skotu a ovcí) a místní ze-
mědělci, kteří chovají ovce, kozy  a pár kusů 
skotu. Jejich „Farma Tomšíčkovi“ se začíná 
dostávat do povědomí lidí. Hospodářství 
je ekologické, výrobky mají certifikát BIO.  
V roce 2018 proběhla kolaudace zpracov-
ny kozího mléka.  Vyrábí zde sýry francouz-
ského typu, plísňové, zrající, tvrdé. Součástí 
zpracovny je i prodejna farmářských výrob-
ků včetně domácích sirupů, marmelád, BIO 
jablečného moštu. V ovocném sadu pěstuje 
tradiční odrůdy jabloní, hrušek a trnek i os-
keruše.

Především škola a spolky spolupracují s Ran-
čem Bílá Hlína. Na ranči je ustájeno v sou-
časnosti 17 koní různých majitelů.  Za zmínku 
stojí také soukromý chovatel zvěře, myslivec 
a včelař, ke kterému chodí na prohlídky jak 
škola, tak každý, kdo má děti a zájem po-
slechnout si zajímavé a naučné informace 
o myslivosti i včelách.

Spolupráce se zemědělci se neustále rozví-
jí. Obec zemědělcům pronajímá pozemky 
a na oplátku v případě potřeby využívá jejich 
techniku a služby např. při úpravě polních 
cest. 

Úspěšný projekt „sýrárny“ prohloubil spolu-
práci na poli prezentace obce i farmy. Prodej 
produktů ekologického zemědělství v sou-
časné době láká širokou veřejnost a je tak 
přínosem pro farmu i obec.

Život v naší obci se zmodernizoval, ale 
i přesto se často vrací k tradici a historické-
mu odkazu našich předků.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelskou komisi zaujala spolupráce obce s Farmou Tomšíčkovi, na které chovají 
ovce, kozy a skot. Farma se pyšní výbornými výrobky z kozího mléka, které jsou v obci vel-
mi oblíbené. Pro místní obyvatele je na farmě zřízen i malý obchůdek s místními produkty.  
Obhospodařuje i ovocný sad, ve kterém jsou zachovány původní druhy ovocných stromů. 
Soukromý chovatel zvěře, myslivec a včelař pořádá exkurze a přednášky pro školy. V obci 
je významný bohatý společenský život a jsou zachovány tradiční zvyky. 



Praha

Brno

Plzeňský kraj

Raková

Raková

První písemná zmínka o obci ležící 5 km jižně od Rokycan se váže k roku 1319. V soutěži 
není obec nováčkem, v roce 2014 vybojovala Bílou stuhu, v roce 2015 Cenu Rady Plzeň-
ského kraje a v letošním roce Oranžovou stuhu.

Oranžová stuha
Plzeňského kraje

roku 2018

Rokycany
Plzeňský
Jihozápad

Raková 68,
337 01 
Rokycany

www.rakova.eu

250
543,7 ha 
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Rozloha obce



Na většině katastru obce převažují lesy, 
louky, zemědělská půda. Hospodaří zde 
Příkosická zemědělská a.s. a soukromí ze-
mědělci. Díky tomu jsou půdní bloky roz-
dělené na menší a krajina je pestřejší.

Oboustranná spolupráce je velmi výhod-
ná. Zemědělci pomáhají při úklidu, opravě 
polních cest, vyřezávce náletových dřevina 
své pozemky pozemky osévají i svazenkou, 
která slouží pastvě včel místních včelařů.

Pan Huml ve spolupráci s veřejně pro-
spěšnou společností „Možnosti tu jsou“ 
zaměstnává lidi se zdravotním znevýhod-
něním. Produkují zeleninu v biokvalitě. My-
slivecký spolek Kamýk se mimo jiné zabývá 
odchovem zajíců a jejich vypouštěním do 
přírody a obhospodařuje 1,1 ha zvěřních 

políček. Obec vlastní nově zrekonstruova-
ný rybník, který loví jedenkrát za dva roky. 
Ryby zásobují vánoční stoly místních obča-
nů. Za přispění místní firmy HD Strom s.r.o. 
byly obnoveny dva historické křížky.

26-27

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelská komise ocenila především činnost soukromého zemědělce, který založil 
v obci firmu Zahrada Raková, zabývající se pěstováním zeleniny a ovoce v biokvalitě. Firma 
ve spolupráci se sociálním podnikem MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., zaměstnává min. 10 lidí 
se zdravotním znevýhodněním, kteří hledají práci a chtějí pracovat v zahradnictví.

Spolupráce obce se zemědělci je velmi provázaná, spočívá především v pomoci při úklidu 
obce zemědělskou technikou, při opravách polních cest, při vyřezávání náletových dřevin 
či při práci v lesích. Obec díky vzájemné spolupráci nemá problém s bioodpady. Bioodpady 
jsou zpracovány na kompostech a následně vraceny do půdy jako organická hmota.

Na svých pozemcích obec umožňuje včelařům bezplatně umístit jejich včelstva. 



Svrkyně

Obec Svrkyně leží cca 10 km severozápadně od Prahy. Její součástí je i 2 km vzdálená 
obec Hole. Přesto, že obec leží v těsné blízkosti hlavního města, nezasáhla Svrkyni a Holi 
developerská výstavba. Na katastrálním území Svrkyně a Hole, které má rozlohu 590 hek-
tarů, hospodaří na 439 hektarech orné půdy dvě rodinné farmy: Farma Svrkyně a Farma 
Hole. Obě moderní farmy jsou zaměřeny na rostlinnou a živočišnou výrobu (chov skotu 
a produkci mléka). 

Farma Svrkyně na svých střechách provozuje FTV elektrárnu, která částečně vyrábí energii pro 
automatické dojení. U farmy je umístěn kiosek na prodej mléka. Mléčné výrobky jsou prodává-
ny i mobilně „MLÉKO Z FARMY“. V areálu farmy je linka na zpracování ovoce z místních sadů. 

Oranžová stuha
Středočeského 

kraje roku 
2018

Praha-západ 
Středočeský
Střední Čechy

Svrkyně 94,
252 64 
Velké Přílepy

www.svrkyne.cz

287
590 ha
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Středočeský
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Svrkyně

1. místo v celostátním
hodnocení



Farma Hole má vlastní bioplynovou stanici, 
kde je zpracovávána kejda a hnůj chovaných 
zvířat. Vyrobený bioplyn slouží jako zdroj 
elektrické energie a tepla. Vedlejším produk-
tem bioplynu je digestát, který farmář použí-
vá při hnojení půdy. Koně ustájené na farmě 
jsou využívány spolkem Caballinus, který ce-
loročně provozuje hipoterapii, zejména pro 
klienty dětské neurologie.

Farmy úzce spolupracují s obcí a přispívají 
tak ke zlepšení kvality života občanů obcí 
Svrkyně a Hole. Místní farmář zajišťuje vývoz 
odpadních jímek, likvidaci bioodpadu, částeč-
nou údržbu zeleně, údržbu místních komuni-
kací. Bude se finančně a technicky podílet na 
výstavbě kanalizace v obci Svrkyně.

Farma Hole zajišťuje údržbu a obnovu ze-
leně v obci Hole (včetně výsadby ovocných 
stromů), podílí se na obnově zaniklých pol-
ních cest. Celoročně udržuje komunikaci 
Svrkyně – Hole. Na své náklady vybudovala 
retenční nádrž pro zachycení dešťové vody 
z obce Hole. Společně s obcí Svrkyně se 

podílela na výstavbě veřejného vodovodu 
na Holi (obec hradila materiál, farmář vý-
kopové práce) a dešťové kanalizace. V obci 
Hole zajišťuje odvoz a likvidaci bioodpadu, 
svoz odpadních jímek, odvoz velkoobjemo-
vých kontejnerů. Teplo z bioplynové stanice 
plánuje dovést do všech domácností na Holi. 

S obcí Svrkyně významně spolupracuje i ro-
dinná firma Okrasná školka Svrkyně, která 
zajišťuje obnovu a úpravu veřejné zeleně. 
Stará se o sezónní květinovou výzdobu 
obce, zakládání květinových záhonů, výsadbu 
stromů a alejí. Při obecních brigádách zapůj-
čuje mechanizaci. Provádí poradenskou čin-
nost v péči o krajinu.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Komisi zaujala především spolupráce, provázanost a dobré vztahy farmy Hole a farmy 
Svrkyně s obcí. Farma Svrkyně provozuje pojízdnou prodejnu produktů, v rámci které 
spolupracuje i s ostatními zemědělci z okolí. Prostřednictvím služby Mléko z farmy posky-
tuje čerstvé mléko a výrobky z výdejního automatu u farmy. Farmu Hole provází velmi 
dlouhá historie, hospodářství se předává z generace na generaci. Farma vybudovala na 
vlastní náklady silniční obchvat vedoucí k farmě, spolupracuje s obcí při budování vodovodu 
a poskytuje zázemí spolku Caballinus, který provozuje hippoterapii. V obci je významný 
bohatý společenský život.



Všelibice

Obec Všelibice se rozkládá na 1843 ha, z toho je 53,6 % zemědělské půdy a 40 % lesů. Tato 
obec Podještědí leží asi 4 km jihozápadně od Českého Dubu v údolí Malé Mohelky pod 
Ještědsko-kozákovským hřbetem v nadmořské výšce 370 – 390 m. n. m.

Oranžová stuha
Libereckého  

kraje roku 
2018

Liberec 
Liberecký
Severovýchod

Všelibice 65,
463 48 
Všelibice

www.vselibice.cz
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1 843 ha 
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Všelibice



Se všemi zemědělskými subjekty je spolu-
práce na dobré úrovni. Nejvíce obec spo-
lupracuje s Družstvem Borek a soukromým 
zemědělcem. Oba subjekty pro obec za-
bezpečují především v zimním období plu-
hování obecních komunikací.

Obec dále velmi dobře spolupracuje s My-
sliveckým sdružením Všelibice, Mysliveckým 
sdružením Vrtky, Honebním společenstvem 
Všelibice a Honebním společenstvem Všeli-
bice - Benešovice. 

Myslivecké sdružení Všelibice již několik let 
spolupořádá dětský den a pořádá tradiční 
Myslivecký ples. Myslivecký spolek Všelibice 
–hospodaří na honitbě s rozlohou 1185 ha, 
z toho je 384 ha orné půdy, 260 ha trvalých 
travních porostů, 2 ha vodních ploch, 41 ha 
ostatních ploch a 498 ha lesní půdy. Lesní 
zvěř je především srnčí, zaječí, bažantí a dále 
se vyskytuje zvěř jelení, mufloní i daňčí. Obec 

umožnila hospodařit spolku na obecním poli 
zdarma. Myslivci toto pole obdělávají jako tzv. 
zvěří políčka, kde se plodina nesklízí. Kromě 
myslivosti pořádají členové také poslední leč 
a soutěže ve střelbě na asfaltové terče. Sna-
ží se také o odchov divokých králíků, zajíců 
a bažantů a jejich navrácení do volné přírody.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec Všelibice získala ocenění Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským podnikem, 
který každým rokem zvyšuje své hospodaření, modernizuje stroje a pomáhá obci s vy-
půjčováním těžkých strojů. V době rekonstrukce hasičské zbrojnice poskytl prostor pro 
hasičská auta zcela zdarma. Technikou zemědělského podniku se zajišťuje zimní údržba 
a napomáhá také při obnově lesních a polních cest. V obci vznikla dvě myslivecká sdružení, 
která organizují místní myslivecký bál. Každý rok se koná masopustní průvod, který organi-
zují dohromady místní zemědělci a myslivci v kulturním domě obce. Obec se pyšní i míst-
ním včelařem, který je ochotný při kulturních akcích zastat osvětovou činnost a seznámit 
jak děti tak i dospělé se způsobem získávání a výrobě medu. Obec je významná především 
bohatým společenským životem.



Zlatá
Olešnice

Zlatá Olešnice se nachází na východní hranici Krkonoš, v údolí při hlavním silničním tahu 
do Polska - dolního Slezska, v nadmořské výšce 500 m.n. Podle pověsti byla obec založena 
roku 1007, kdy měl přijít do zdejšího údolí Budicz Slavský hledat zlato. První věrohodná 
písemná zmínka o obci však pochází až z roku 1297, kdy se připomíná zdejší kostel. Název 
Zlatá Olešnice vznikl díky olším lemujících břehy potoka a dobývání zlata ve středověku. 

Oranžová stuha
Královéhradeckého   

kraje roku 
2018

Trutnov
Královéhradecký
Severovýchod

Zlatá Olešnice 145,
541 01  
Trutnov

www.obec-zlataolesnice.cz
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942,5 ha
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V obci v roce 2009 vzniklo občanské sdru-
žení ŽaKO (nyní již jako kulturní komise 
ŽaKO – život a kultura obce), které orga-
nizuje kulturní a společenské akce v obci, 
podporuje ochranu přírody, obnovu pa-
mátek. Do společných aktivit se kromě ob-
čanů zapojují také zemědělci, podnikatelé 
a firmy z okolí. Lesníci zajistili obci materiál 
na rekonstrukci přístřešku občerstvení na 
hřišti. Ochotně se podílejí na přípravách 
dřeva pro veřejné akce, zajišťují dovoz 
chvojí pro zakrývání rostlin v zimní obdo-
bí. Zemědělci se zapojují do každoročního 
úklidu, UKLIĎME ZA HUMNY, zajišťují 
zimní údržbu v obci, pečují o zachování 
rázu krajiny. Zaměřují se na chov skotu 
a výrobu masných i mléčných výrobků, re-
gionálních produktů. 

Obec se staví kladně k obnovitelným zdro-
jům energie. Nad obcí jsou vybudovány tři 
větrné elektrárny (VE), které lákají turisty 

z širokého okolí. Ze strany majitelů těch-
to VE vzešel návrh na instalaci turistického 
značení a odpočinkových laviček. Obec za-
hájila společná jednání se zemědělci, lesníky 
a majiteli VE k vytvoření společného plánu 
na úpravu okolních tras pro cyklisty, občany 
z obce i samotné zemědělce tak, aby došlo 
k propojení těchto tras přímo s obcí. 

Obec jsme sice malá, ale o to blíže si tu jsme 
a společně se snažíme o tvorbu krásného 
místa pro život. Společná diskuze mezi obcí, 
občany, zemědělci, lesníky, podnikateli, včelaři 
přináší krásné nápady, které postupně reali-
zujeme. Zapojení veřejnosti do aktivního dění 
v obci jsme shrnuli do společného motta, kte-
rého se držíme.

Nihil volenti difficile est. Tempora mutantur et 
nos mutamur in illis.
Nic není těžké pro toho, kdo chce. Časy se 
mění a my se měníme s nimi.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec aktivně komunikuje a spolupracuje se zemědělskými podnikateli, kteří hospodaří 
v katastrálním území obce. V období senosečí se občané obce společně se zemědělci 
snaží předcházet úhynu srnčat ukrytých ve vysoké trávě. Procházejí louky i ve spolupráci 
s myslivci a zapojují se i dobrovolníci. V obci je pět včelařů, kteří připravují při slavnostech 
výstavku svých produktů včetně odborného výkladu.

Obec podpořila výstavbu tří větrných elektráren. Větrné elektrárny jsou přínosem jak po 
stránce využití netradičního zdroje energie, tak posílením obecního rozpočtu. Hodnotitel-
ská komise ocenila rekonstrukci, opravu kostela sv. Kateřiny a zájem o obnovu hřbitova.



Vítězné obce
minulých ročníků 

Oranžová stuha České republiky roku 2007
obec Těšetice (Olomoucký kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2008
obec Partutovice (Olomoucký kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2009
obec Telecí (Pardubický kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2010
obec Francova Lhota (Zlínský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2011
obec Řepeč (Jihočeský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2012
obec Rudka (Jihomoravský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2013
obec Prlov (Zlínský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2014
obec Hošťálková (Zlínský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2015
obec Kozojídky (Jihomoravský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2016
obec Větřkovice (Moravskoslezský kraj)

Oranžová stuha České republiky roku 2017
obec Čejetice (Jihočeský kraj)

Foto – Shutterstock.com (PBH.cz, bango, pecold)
ostatní fotografie – archiv obcí a celostátních hodnotitelů Oranžové stuhy 2018 
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