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Celostátní oranžovou stuhu 2012 získala jihomoravská
Rudka, zelenou stuhu mají středočeské Dolní Břežany
Ocenění Oranžová stuha ČR 2012 získala obec Rudka ležící na úpatí Českomoravské vrchoviny. Druhé místo má obec Petrovice ze Středočeského kraje, třetí je obec Sovětice z Královéhradeckého kraje. Výsledky
soutěže, která se koná v rámci klání Vesnice
roku, byly vyhlášeny 24. září v Senátu Parlamentu ČR v Praze.
S vítěznou obcí spolupracují Zemědělská
společnost Devět křížů, a. s. a soukromá farma Blažek, které v průběhu posuzování celostátního kola navštívila hodnotitelská komise. Kromě toho, že zaměstnávají místní
obyvatele, pomáhají rovněž při údržbě cest
a veřejného prostranství a zapojují se do společenského dění. S obcí spolupracují také
drobní zemědělci. Je zde řada spolků, včetně včelařů a myslivců. Obec si zachovává
venkovský ráz, dodržuje tradice a má pestrý
společenský život.
Na druhém místě se umístila obec Petrovice ze Středočeského kraje, která spolupracuje se Zemědělským družstvem Krásná
Hora a.s. Obec také umožnila rybáři Jakubu
Vágnerovi začít budovat unikátní rybářský revír, který bude sloužit ke sportovnímu rybolovu a podpoří i cestovní ruch. Obec Sovětice z Královéhradeckého kraje získala třetí
místo. Komise ocenila spolupráci s místními
zemědělskými subjekty, zejména se Zemědělskou akciovou společností Mžany.
„Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, v rámci
které udělujeme ocenění Oranžová stuha za
vytváření podmínek pro plnohodnotný život

Slavnostní akt proběhl společně s vyhlašováním vítěze Zelené stuhy roku 2012.
První místo a poukaz na dotaci v hodnotě
700 tisíc korun získala obec Dolní Břežany
ze Středočeského kraje. Druhé místo a poukaz na 400 tisíc korun připadlo obci Machová ze Zlínského kraje a trofej spolu s poukazem na 400 tisíc korun za třetí místo získala obec Kestřany z Jihočeského kraje.
Zdroj: Kateřina Böhmová, MZe
Hody v obci Rudka
na venkově ve spolupráci místní samosprávy a zemědělských subjektů. Rozvoj venkova je jednou z důležitých priorit ministerstva,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.
Ocenění Oranžová stuha uděluje ministerstvo již po šesté. Letošního ročníku se zúčastnilo 278 obcí. Soutěží se na dvou úrovních, nejprve na krajské, poté na celostátní.
Třináct obcí, které uspěly v krajských kolech
a dostaly se do celostátního, získalo šek do
výše 600 tisíc korun. V letošním roce jde
o město Abertamy (Karlovarský kraj) a obce Bolešiny (Plzeňský kraj), Bořice (Pardubický kraj), Kučeř (Jihočeský kraj), Mnetěš (Ústecký kraj), Otice (Moravskoslezský kraj), Petrovice (Středočeský kraj), Pitín (Zlínský kraj),
Rozsochatec (kraj Vysočina), Rudka (Jihomoravský kraj), Skalka (Olomoucký kraj), Sovětice (Královehradecký kraj), Všelibice (Liberecký kraj). Ocenění převzali zástupci obcí.
Celorepublikový vítěz, obec Rudka, obdržel
šek do výše 800 tisíc korun, převzala jej starostka Marie Jirglová.

Cíl ocenění „Oranžová stuha“
Cílem je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství
obce a zemědělského subjektu / zemědělských subjektů (zemědělského nebo
lesnického podniku, popř. místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství,
jako např. myslivci, rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž
ze strany obce může být toto partnerství
naplňováno také v rámci dobrovolného
svazku obcí nebo Místní akční skupiny.
Předmětem hodnocení je spolupráce
obcí a zemědělských subjektů v těchto oblastech:
1. podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce,
2. péče o veřejná prostranství a kulturní
krajinu,
3. koncepční dokum. a společné projekty,
4. místní produkty a jejich marketing,
5. využití netradičních zdrojů energie,
6. nezemědělské aktivity.

Rouské v Olomouckém
Obec Drmoul obdržela bronzové ocenění za péči
o zeleň v rámci soutěže Entente Florale Europe 2012 kraji je letošní nejživější
Obec Drmoul, loňský vítěz celostátního
Toto prestižní ocenění je povzbuzující obcí podporující spolky
kola za péči o zeleň, obdržela 14. září v ho- nejen pro obec samotnou, ale i pro Karlo- a venkovskou pospolitost

landském městě Venlo bronzové ocenění
v soutěži Entente Florale Europe 2012. Tato
akce je v současnosti nejprestižnější evropskou soutěží zaměřenou na sociální a kulturní rozvoj sídel prostřednictvím péče o zeleň. Ocenění uděluje každý rok Evropská
asociace pro květiny a krajinu.
Letošního ročníku se účastnilo 9 vesnic
a 11 měst z jedenácti členských zemí EU.
Všechny soutěžící postupně navštívila mezinárodní hodnotící komise a na základě předem stanovených kritérií hodnotila přístup
k životnímu prostředí, kvalitu a rozvoj krajiny
a vegetace, a to nejen v obci, ale i v nejbližším okolí, stejně tak propojení s cestovním
ruchem a managementem volného času. Zájem hodnotící komise vyvolala i dobře zpracovaná dokumentace obce zaměřená na rozvoj jednotlivých ploch v obci. Stejně důležité
bylo i odpadové hospodářství a přístup ke
kulturnímu dědictví. V Drmoulu bylo kladně
hodnoceno také zapojení neziskových a zájmových organizací v obci a také ekologická
výchova v základní a mateřské škole.

varský kraj, který byl historicky poprvé na
této soutěži obcí Drmoul zastoupen. „Ocenění je jistě povzbuzující, zejména pokud je
naše obec porovnávána se sídly, která mají
za sebou mnohonásobně delší dobu nerušeného vývoje,“ poznamenala starostka obce Vladislava Chalupková.
Zdroj: http://www.obecdrmoul.cz

Převzetí ocenění, na fotografii zleva Jaroslav Brzák, člen hodnotící komise, Vladislava Chalupková, starostka obce, Josef Švajgl,
místostarosta obce, Inka Truxová, předseda
hodnotící komise

Letošním celostátním vítězem Ceny naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv již čtvrtým rokem,
se stala obec Rouské z Olomouckého kraje.
Ocenění spolu se šekem na 100 000 korun
bude slavnostně předáno dne 5. října 2012
v obci Řepice.
Cena naděje pro živý venkov
– přehled vítězů krajských kol:
Kraj Jihočeský
Obec Cehnice
Kraj Jihomoravský
Obec Křtiny
Kraj Karlovarský
Obec Poustka
Kraj Královéhradecký Obec Suchovršice
Kraj Liberecký
Obec Všeň
Kraj Moravskoslezský Obec Těškovice
Kraj Olomoucký
Obec Rouské
Kraj Pardubický
Obec Přívrat
Kraj Plzeňský
Obec Hromnice
Kraj Středočeský
Obec Sudovo Hlavno
Kraj Ústecký
Obec Vrbice
Kraj Vysočina
Obec Jiřice
Kraj Zlínský
Obec Skaštice
Zdroj: SMS
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