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Zápis ze 8. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 8. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 26.2. 2018, 9:30 - 12:00 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Předseda Petr Halada přivítal členy pracovní skupiny a hosty a zahájil jednání představením programu, 

jehož jediným bodem byla diskuze k soutěži Vesnice roku ve Středočeském kraji. 

 

 

Bod č. 2 – Soutěž Vesnice roku ve Středočeském kraji 

Iniciace jednání k soutěži vzešla z minulého jednání zastupitelstva kraje, kde byl vznesen požadavek na 

větší zviditelnění soutěže tak, aby se jí účastnilo více obcí. V podobném duchu se vedla diskuze i na 14. 

zasedání RSK. 

 

Pan Liška (SPOV) upozornil, že v současné době je atraktivita soutěže zaručena určitým finančním 

oceněním (už jen za účast obec obdrží finanční obnos, což by ale s větším počtem účastníků už nebylo 

možné). Navrhl nabídnout paní hejtmance, aby v rámci středočeského kola udělovala i vlastní cenu. 

Pro lepší propagaci krajského kola zmínil i pořádání tzv. motivačních seminářů ze strany SPOV a kraje. 

Výsledkem je brožura o všech zúčastněných obcích. Dále vznesl prosbu, zda by soutěž mohla paní 

hejtmanka i zmiňovat na svých pravidelných cestách po regionech a i na plánovaném setkání se starosty 

13. března. 

 

 

Složitost charakteristiky obce v přihlášce – názor některých obcí 

 

M. Kaufmannová (předsedkyně Výboru pro reg.rozvoj) sdělila, že Výbor pro hospodářský a regionální 

rozvoj, vědu a výzkum diskutoval o značných pozitivech i slabých stránkách soutěže (malá účast, 

administrativní náročnost).  Dle jejího názoru je vedení kraje připraveno zvýšit podporu soutěže jak 

motivačně, tak případně navýšením rozpočtu na soutěž.   

 

 



2 
 

Podle P. Štěpánka (obec Petrovice) by měla být motivace ne finanční, ale prestiž – ukázat svou obec 

v tom nejlepším světle. Bylo by dobré soutěž propagovat v časopise Středočech. 

 

Z. Šmídová (Svaz knihovníků a inf. pracovníků) poznamenala, že se při hodnocení zaměřují na to, jakou 

přidanou hodnotu přináší knihovna obci (např. pořádání kult. akcí). Bohužel vzhledem k tomu, že 

v loňském roce nebyla v soutěži knihovna vyhlášena, nebyla o tom ani zmínka ve vydávané brožuře. Na 

to odpověděla V. Libichová (SPOV), že to záleží na každé obci, zda bude knihovnu prezentovat nebo 

ne. 

 

Podle P. Štěpánka by bylo dobré prosadit, aby mohl každý hodnotitel na začátku brožury sdělit několik 

svých komentářů. 

 

Slovo si vzal T. Drobný (starosta Kostelní Lhoty) a požádal, aby kraj pomohl s tiskem brožur – bylo by 

dobré, aby také pomohl s distribucí do každé obce spolu s motivačním dopisem hejtmanky. 

 

V. Liška vznesl požadavek, aby dotisk a distribuce byly zařízeny a financovány krajem ještě letos i 

společně s motivačním dopisem hejtmanky.  

 

M. Tichá (MMR) poznamenala, že tyto brožury jsou poměrně drahé a jejich příprava je dost časově 

náročná. Vznesla otázku na starosty, jak velkou pozornost brožuře budou věnovat?  

 

To komentoval P. Štěpánek s argumentem, že brožuře ve většině případů starostové pozornost věnovat 

budou a smysl to mít bude. 

 

M. Tichá – navrhuje vytvořit jednodušší materiál (co Středočeský kraj v rámci soutěže pro obce nabízí, 

představení oceněných obcí v posledních ročnících) a tento zaslat s motivačním dopisem. Je reálné to 

zpracovat v řádech dní. 

 

M. Balková (obec Hvožďany) ocenila Odbor reg. rozvoje za spoluorganizaci při hodnocení a průběhu 

soutěže. Zároveň však zmínila určité zklamání, kdy při vyhlášení hejtmanka několik hodin před 

zahájením zrušila účast. Bylo by jistě vhodné krajské kolo propagovat i v časopise Středočech (letos na 

rozdíl od minulého roku v něm nebyla o soutěži ani zmínka). Na veletrhu RegionTour v Brně neměl 

Středočeský kraj ani stánek. Stejně tak nebyla zmínka o soutěži ani na posledním setkání se starosty ve 

Slovanském domě. 

 

Podle pí. Smotlachové (obec Hlavenec) se úroveň soutěže rok od roku zlepšuje.  

 

V. Liška osvětlil přítomným význam již zmiňovaného motivačního semináře. Ten se koná vždy každý 

rok, prezentují se na něm úspěšné obce z minulého ročníku. Letošní seminář se bude konat 4. dubna 

2018 ve Hvožďanech. 

 

Z. Dvořáková (MZe) apelovala na větší osvětu soutěže, protože ve Středočeském kraji nebyla za 

poslední 2 roky udělena oranžová stuha (partnerství obce a zemědělského / lesnického subjektu). Podle 
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M. Balkové je to často zapříčiněno i tím, že v obcích mnohdy zkrátka spolupráce se zemědělci nefunguje 

(obecně existují mezi oběma skupinami opačné zájmy).   

 

P.Bureš (SPOV) poznamenal, že existuje statistika o účasti v soutěži a seznam umístěných na předních 

místech, bylo by dobré to využít pro brožuru. 

 

P.Halada přítomné informoval, že se podařilo s KÚSK vyjednat vytvoření tzv. tabule cti (seznam obcí, 

které za celou historii získaly zlatou stuhu) a její instalaci u vchodu do kabinetu hejtmanky. 

 

V. Liška nastínil další téma, které již zaznělo na minulém zasedání RSK, a to zpětnou vazbu pro 

účastníky soutěže. Jde o to, že podle některých starostů je škoda, že účastníci, kteří se neumístí na 

předních místech, se nedozví i klady a zápory své obce – jak vlastně tyto obce dopadly. Podle V. Lišky 

by nebylo nejšťastnější řešení, aby se konkrétní hodnocení zveřejňovalo. I když je zřejmé, že existence 

té zpětné vazby by byla pro starosty důležitá. 

 

Podle V. Tiché to v celostátním kole zveřejňováno je a krajské komise jsou instruovány, aby každé obci 

sdělily klady a zápory jejich hodnocení. Na celostátní úrovni má každá z 10 obcí, které se umístily od 

4. místa, vyhodnocení od komise.  

 

Co je hlavní motivací pro vstup do soutěže (jestli finanční odměna nebo prestiž pro obec), na tom se 

účastníci diskuze jednoznačně neshodli – podle některých je finanční stránka motivací např. pro mnohé 

zastupitele. 

 

M. Benda (SZIF) vznesl návrh uspořádat hodnocení o víkendu, kdy má většina obyvatel více času, aby 

se mohli zapojit do soutěže. V tomto by byla M. Tichá (MMR) pro zachování ducha toho, že se jedná o 

soutěž. 

 

M. Balková navrhla, aby se do propagace soutěže více zapojovaly DSO, MASky a mikroregiony. 

 

S postřehy a zkušenostmi se soutěží z jiného kraje účastníky seznámila J. Suchánková z Libereckého 

kraje, kde mají účast poměrně stabilní (14-19/rok). Podle ní je propagace soutěže velice důležitá, ale 

hlavní je komunikace s lidmi v obcích (i přes DSO, MAS). 

 

Úkoly: 
 

Tvorba brožury 

- SPOV navrhne doplnění brožury o příběhy obcí 

- KÚSK zafinancuje tisk a distribuci brožury spolu s motivačním dopisem hejtmanky 

(elektronicky) 

- Poslat do každé obce, zároveň pozvat na motivační seminář 

 

Leporelo 

- Zajistí MMR, Ing. Tichá pošle návrh p. Haladovi. Tisk a distribuce bude v režii MMR 
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Propagace soutěže 

- navrhnout vlastní cenu hejtmanky SK 

- Navrhnout hejtmance, aby soutěž VR zmínila na březnovém setkání se starosty 

- informování na webu Středočeského kraje, facebooku 

- informování v bulletinu Středočech 

- zapojit při propagaci soutěže další platformy (MAS, DSO, mikroregiony) 

- více propagovat spolupráci mezi obcí a zemědělským sektorem (oranžová stuha) 

 

 

Doporučení krajské hodnotitelské komisi: 
- maximálně využít dobrou praxi diskutovanou na jednáních RSK ve všech fázích soutěže 

(přípravy, realizace, vyhodnocení, publikace výstupů) 

- poskytovat zpětnou vazbu zúčastněným obcím z hodnocení 

  

 

Předseda Petr Halada se rozloučil, poděkoval za účast a popřál hezký den.  

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 12. 2. 2018             

 

 

            Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny

       


