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Protokol 
z jednání komise pro hodnocení celostátního kola soutěže  

Vesnice roku 2009  
 
 

I.  Celostátní komise pracovala ve složení:   
 
Ing. Pavel Dvořáček  ředitel soutěže, starosta obce Havlovice   
Ing. Vojtěch Ryza   předseda celostátní komise, starosta obce Lidečko  
Ing. Miroslava Tichá  tajemnice soutěže, Ministerstvo pro místní rozvoj,  

Ministerstvo zemědělství  
Ing. Marcela Harnová  Spolek pro obnovu venkova ČR, tajemnice Spolku  
    Sdružení místních samospráv ČR   
Lenka Cincibusová   Svaz měst a obcí ČR, starostka obce Košťálov  
Ing. Jan Petrůj   Kancelář prezidenta republiky  
Markéta Tošovská, DiS.  Ministerstvo kultury  
Ing. Julia Tobiková   Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Šiřina   Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu  
Mgr. Milena Kodýmová  Svaz knihovníků a informačních pracovníků  
Mgr. Jiří Hába   Folklorní sdružení ČR  
PhDr. Pavel Bureš    Národní památkový ústav Praha – poradní hlas  
 
 
 
II.  Celkem bylo hodnoceno 13 obcí – vítězů krajských kol soutěže :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Kraj obec 
Kraj Jihočeský Jankov 
Kraj Jihomoravský Lužice 
Kraj Karlovarský Březová 
Kraj Královéhradecký Žernov 
Kraj Liberecký Zahrádky 
Kraj Moravskoslezský Spálov 
Kraj Olomoucký Tučín 
Kraj Pardubický Jenišovice 
Kraj Plzeňský Zvíkovec 
Kraj Středočeský Lány 
Kraj Ústecký Hrušovany 
Kraj Vysočina Hluboké 
Kraj Zlínský Újezd  
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III.  Průběh soutěže 
 
Celostátní komise navštívila ve dnech 31.8. – 6.9. 2009 všechny hodnocené obce. 
Na svém prvním setkání dne 31.8. 2009 členové zvolili dle pravidel soutěže předsedu komise. 
Předsedou komise se stal Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce Lidečko („Vesnice roku 2008“).  
 
IV. Udělená ocenění 
 
 
Po pečlivém uvážení rozhodla komise takto: 
 

1. místo 
vítěz titulu VESNICE ROKU 2009 

obec Tučín 
(Olomoucký kraj) 

 
 

2. místo 

obec Lány 
(Středočeský kraj)  

 

3. místo 

obec Žernov 
(Královéhradecký kraj) 

 

 
Dále se komise rozhodla udělit následující speciální cenu celostátní hodnotitelské komise 
soutěže Vesnice roku 
 

 
Koláčová cena komise 
obci Hrušovany  

(Ústecký kraj) 
 
 
Komise v rámci soutěže Vesnice roku 2009 rozhodla udělit  

Putovní pohár Folklorního sdružení ČR  

obci Jankov  
(Jihočeský kraj) 
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Komise uděluje následující mimořádná ocenění:   

obci Jankov  
v za péči o kulturní dědictví  

 
obci Lužice 
v za mimořádnou podporu začínajícím umělcům  

 
městu Březová  
v za systematickou obnovu venkovského rázu  

 
obci Zahrádky  
v za péči o prvky kulturní a přírodní krajiny  

 
městysi Spálov  
v za výjimečnou podporu kulturního života  

 
obci Jenišovice 
v za příkladnou péči o veřejné prostranství  

 
městysi Zvíkovec  
v za spolupráci v sociální oblasti  

 
obci Hrušovany 
v za koncepční přístup k ekonomickému rozvoji obce  

 
obci Hluboké  
v za široce rozvinutou vesnickou pospolitost  

 
obci Újezd  
v za vyvážený rozvoj obce ve všech oblastech  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
Ing. Vojtěch Ryza 
  předseda komise 


