
 

 

 
Ohlédněme se za průběhem 25. ročníku soutěže Vesnice roku 
 
V květnu a červnu loňského roku proběhlo vyhodnocení krajských kol 25. ročníku soutěže 
Vesnice roku, kdy zástupci obcí a místní obyvatelé představovali krajským komisím 
výjimečnou spolupráci a aktivity v rámci svých obcí, míst, ve kterých žijí, denně se potkávají 
a společně rozvíjejí český venkov. Vyhlašovateli soutěže je Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství. Počet 
206 přihlášených obcí v roce 2019 dokazuje, že tato soutěž se stala tradiční a srdeční 
záležitostí v mnoha krajích České republiky. Po zdařilých letních krajských slavnostech, kde 
byla udělena ocenění v konkrétnějších oblastech, začala u vítězů ocenění Zlatá, Zelená 
a Oranžová stuha příprava na zářijové celostátní kolo. Detailněji se dnes zaměřme na 
ocenění Oranžová stuha, které uděluje Ministerstvo zemědělství za spolupráci obce 
a zemědělských subjektů. 
 
Po týdenním maratonu napříč všemi kraji České republiky, návštěvě úžasných míst, 
proniknutí do společenských aktivit a nenahraditelné spolupráce v obcích, setkání s místními 
obyvateli a posouzení hodnotících kritérií, proběhlo závěrečné hodnocení. Celostátní 
hodnotitelská komise rozhodla o vítězi ocenění Oranžová stuha České republiky roku 2019. 
Stala se jím obec Třeštice z Vysočiny neboli „srdcaři“ z Třeštice.  
 
Komise při hodnocení zohledňuje nejen hodnotící kritéria, ale vnímá také celkovou atmosféru 
v obci, zapojení místních občanů, jejich pospolitost a aktivní zájem při prezentaci. Tímto byla 
Třeštice opravdu výjimečná. V rámci dvou hodinové prohlídky nechybělo představení 
spolupráce se Zemědělským družstvem „Roštýn“, které mimo jiné poskytuje občanům 
menší zemědělské stroje k hospodaření na jejich záhumenkách. Prohlídka obce byla 
spojena s ukázkou tradičních místních výrobků a produktů, ukázkou tradičních 
zemědělských prací, do kterých se zapojili všichni občané, s představením místního včelaře 
a porybného a byla zakončena v Třeštickém mlýně s.r.o., kde majitel provozuje menší 
ekofarmu a penzion. Členové komise se na dvě hodiny stali součástí obecního života 
a místní obyvatelé je mezi sebe přijali s otevřenou náručí.  
 
Jak probíhala příprava prezentací 
v jednotlivých kolech soutěže? Jak na 
úspěch v loňském roce v Třeštici 
vzpomínají? To vše se dozvíte 
v rozhovoru se starostou obce 
Martinem Kodysem. 
 
Pane starosto, od získání titulu 
ocenění Oranžová stuha ČR roku 
2019 uběhlo několik měsíců, co Vás 
vedlo k přihlášení se do soutěže?  
 
V roce 2017 jsme se přihlásili do 
soutěže Vesnice roku poprvé. Neměli 
jsme vůbec žádné zkušenosti se 
soutěží a nebyli jsme se podívat ani na 
motivačním semináři, abychom měli 
představu o soutěži. Přesto jsme vyhráli Modrou stuhu za společenský život, který je v obci 
velice bohatý. V roce 2019 jsme se přihlásili podruhé, protože jsme měli chuť ukázat komisi 
každodenní život v Třeštici a spolupráci, díky které se nám v obci velice dobře žije. 
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Jak byste popsal přípravu prezentace pro hodnocení krajského a celostátního kola? 
Stmelila občany? Byla pro Vás časové náročná?  
 

Se zastupiteli jsme připravili scénář prezentace zaměřený na každodenní život v obci. Na 

společnou poradu jsme pozvali všechny občany, kteří měli zájem se do prezentace zapojit. 

Do prezentace se zapojily všechny generace a pak už to šlo samo. Rozdělili jsme si úkoly 

podle svých dovedností a poté už jen vylepšovali a vylepšovali. Zapojili se všichni, se kterými 

takřka denně spolupracujeme – zemědělci, lesníci, rybáři, včelaři, myslivci, revírníci, 

podnikatelé a samozřejmě hasiči. Soutěž nestmelila pouze občany, ale všechny výše 

uvedené. Pro celostátní kolo jsme upravili scénář a zaměřili jsme se hlavně na spolupráci 

v zemědělství a ukázky prací v zemědělství, lesnictví a rybářství. Čas strávený s přípravou 

a samotnou prezentací jsme si všichni užili. Překvapilo mě, kolik občanů obětovalo na obě 

kola dovolenou. Samotná příprava před příjezdem komise probíhala vždy den předem. 

Dokonce jsme museli před krajským kolem přerušit i společné sledování zápasu naší 

hokejové reprezentace o 3. místo na MS v hokeji. „Časově nejnáročnější“ bylo společné 

rozebírání a hodnocení prezentace po samotné prezentaci. Všichni jsme si na prezentaci 

vyhradili vždy celý den a to byla ta nejhezčí odměna při tmelení kolektivu. 

 

Kterou spolupráci se zemědělským subjektem nebo místním spolkem v Třeštici 
hodnotíte jako výjimečnou?  
 
Opravdu nerad bych nějakou spolupráci vyzdvihoval nad jinou. To prostě nejde, každá je 
svým způsobem výjimečná. Všichni si vzájemně snažíme vyjít vstříc a pomoct. 
 
Získané ocenění představuje 
finanční odměnu ve výši 900 tis. Kč 
v rámci podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova 
administrovaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. Na co jste ji v obci 
využili? 
 
Díky této odměně jsme se mohli pustit 
do II. etapy opravy kulturního domu. 
Opravujeme chodbu a kuchyňku 
s výčepem. Děláme nové rozvody 
elektřiny, plynu, topení, vody 
a kanalizace. S tím jsou spojené nové 
dveře, obklady a podlahy. Navazujeme 
tak na opravu sociálního zařízení. 
 
Jak zpětně hodnotíte účast v soutěži Vesnice roku? Máte nějaká doporučení pro obce, 
které váhají s přihlášením se do soutěže?  
 
Loňskou účast jsme si opravdu užili. Zapojila se více než polovina občanů plus zástupci 
všech spolupracujících spolků a subjektů. Úspěch jsme společně řádně oslavili a často se 
k soutěži ve vzpomínkách vracíme. Každá domácnost dostala nástěnný kalendář a DVD se 
sestřihem prezentace. Účast v soutěži všem doporučuji, protože je to neopakovatelný 
zážitek. Děláme v obci spoustu tradičních, zajímavých i nevšedních akcí, ale prezentaci obce 
v soutěži Vesnice roku se nic nevyrovná.  
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slavnostní vyhlášení výsledků ocenění (zdroj: 
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