PROTOKOL
vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 ve Středočeském kraji

Do 15. ročníku soutěže Vesnice roku 2009 se za Středočeský kraj přihlásilo 39 obcí. Hodnocení
provedla krajská komise ve dnech 8. 6. - 18. 6. 2009.

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria:
l. Koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivita občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce
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Při hodnocení komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže Vesnice roku 2009 a vydala toto
rozhodnutí:

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 ve Středočeském kraji

Zlatá stuha - obec Lány, okres Kladno

Modrá stuha - za společenský život - obec Ratměřice, okres Benešov

Bílá stuha - za činnost mládeže - obec Hlavenec, okres Praha - východ

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Královice, okres Kladno

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec Krakov, okres Rakovník

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Kamýk nad Vltavou, okres
Příbram

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): obec
Dobšice, okres Nymburk

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - obec Ledčice, okres Mělník
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - obec Ledčice, okres Mělník
- obec Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
Diplom za péči o kulturní dědictví - městys Senomaty, okres Rakovník
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obec Mcely, okres Nymburk
Diplom za společenský život – obec Otročiněves, okres Beroun
Diplom za dynamický rozvoj obce – obec Dolní Hbity, okres Příbram
Diplom za spolupráci se zahraničním partnerem – obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
Diplom za činnost v sociální sféře – obec Vysoký Chlumec, okres Příbram
Diplom za práci s mládeží – obec Dublovice, okres Příbram
Diplom za péči o veřejné prostranství - obec Oplany, okres Praha – východ
Diplom za práci s dětmi – obec Vlkaneč, okres Kutná Hora
Diplom za obnovu historického dědictví – obec Dobšice, okres Nymburk
Diplom za podporu aktivit školy – obec Dymokury, okres Nymburk
Diplom za uchování zemědělských tradic – obec Kadlín, okres Mělník
Diplom za zapojení mládeže do věcí veřejných – obec Sudovo Hlavno, okres Praha – východ
Diplom za harmonický rozvoj obce – obec Zichovec, okres Kladno
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Složení komise
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Tajemník:
Členové komise:

Miroslav Matuška
Petr Štěpánek
JUDr. Antonín Krejčí
PaedDr. Věra Libichová
Ing. Jitka Fialová
Jiřina Soukupová
Ing. Martina Vlnasová
Ing. Petr Holub

starosta obce Kondrac
starosta obce Petrovice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Středočeský kraj
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků
Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu
Spolek pro obnovu venkova

Podpisy členů hodnotící komise : v Ledcích 18. 6. 2009

Miroslav Matuška

…..................................

Petr Štěpánek

………………………..

JUDr. Antonín Krejčí

………………………...

PaedDr. Věra Libichová …………………………

Ing. Jitka Fialová

………………………….

Jiřina Soukupová

…………………………..

Ing. Martina Vlnasová

…………………………..

Ing. Petr Holub

………………………..
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