
 
 
 

 
 

POZVÁNKA 
 

Vážení spoluobčané, 
 
naše obec se letos účastní soutěže „VESNICE ROKU 2012“, která je již 18. ročníkem  
a získala na velké oblibě mezi širokou veřejností.  
 

Tuto soutěž pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova, 
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Cílem soutěže Vesnice roku  
v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti 
na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Letos se přihlásilo 
278 obcí ze třinácti krajů České republiky. Všechny přihlášené obce budou v měsíci 
květnu a červnu hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí  
za každý kraj vždy jedna obec, které bude uděleno ocenění Zlatá stuha – za vítězství 
v krajském kole. V rámci celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. 
 

Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace v rámci podprogramu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou nebo 
Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib 
dotace v celkové výši 2 mil. Kč. Naše obec byla  úspěšná v roce 2009, kdy získala 
Zelenou stuhu. 
 

Jedná  se o prez enta ci na ší obce, která bude hodnocena v oblastech společenského 
života, aktivity občanů, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, 
péči o veřejná prostranství, apod. 
 

Návštěva hodnotící komise se uskuteční v úterý 5. června 2012. 
 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali, abyste svou aktivní účastí přišli podpořit 
naši vesnici, ve které žijeme, 

 

v uvedený den od 9.15 hod před budovou obecního 
úřadu. 
Budete moci shlédnout prezentaci naší obce, setkáte se zde s předsedy všech 
osadních výborů a spolků, kteří zde představí svou činnost, kulturní a sportovní 
aktivity. Bude připraven krátký program dětí Základní a Mateřské školy Jeseník nad 
Odrou a nebude samozřejmě chybět ochutnávka našich místních specialit. 
 

 
Těším se na Vaši osobní účast. 
 
 
 
Mgr. Tomáš Machýček 
starosta 
 


