Milionová soutě ž právé začíná.
Hledá se Vesnice roku 2010
lut<ÁŠ HlnREx

Praha - Mezi stovkami obcí.
městysů a městeček Českére-

publiky se skrývá Vesnice
roku2010.

Včera byl oficiálně vyhlá.

šen jiŽ 16' ročníktéto prestiŽní soutěŽe.

Zájemo akci je rok od roku
větši. Vloni se ji zúčastnilo
325 obcÍ' o rok ďříve to bylo
264. ,,Letos mohou zájemci

podávat přihlášky ďo 30. dub.

na. Musí splnit základní
podmínky, obec nesmí pře.
kročit maximálnÍ počet oby.

vatel, který je stanoven na
5250 osob a musi mít zpracovaný program obnovy vesnice," upozornila Miroslava Tichá z ministerstva pro mÍstní
rozvoj, které je jedno z vyhla.
šovatelů soutěŽe.

Soutěžit sebude

suvlosrnÍ poDPIS. Zleva šéfSpolku plo obnovu venkova Eduard l(a.
va|a šéfKomory obcí SMO Josef Bezdíčeka ministr Rostislav Vondrus
ka přl vyhlášenísotttěže Vesnice roku 2010. Foto: Dení|.</ Vít Šimánek
za společenský Život, modrá
za práci s mládeŽí, zelená za

péčio zeleň a ŽivotnÍ prostře.
dí a oranŽová za spolupráci
obce a zemědělského subjekNa ty nejúspěšnějšíúčastníky tu. Krajský vitěz, tedy drŽitel
opět čekajÍvelké finančnÍ zlaté stuhy, ziskává dotaci ve
odměny. Připraveno je cel- výši aŽ jednoho milionu ko.
kem 32 milionů korun. obce rurt.Za dalšíjednotlivé stuhy
budou nejprve hodnoceny v mohou obce zÍskat dotaci ve
krajském kole. ,,I zde mohou výši aŽ 600 tisíc korun.
ziskat rinná ocenění, napřÍklad stuhy nebo diplomy, kteJde o prestiž

hlar,něvkrajích

ré jsou také finančně oceněny,.. pokračovala Tichá.
Zavitězstvi v krajském kole je zlatá stuha, bílá stuha je

,,Mi]ionová dotace je pro roz-

voj velmi významnou

část-

kou. Peníze slouŽí předevšÍm

na zlepšeníinfrastruktury,

budování kanalizace nebo re.
konstrukci budov,.. sdělil ministr pro místnÍrozvoj Rosti.

slavVondruška.

Poďe jeho slov je ďe soutěŽ

mimořádně prestiŽnÍ a obci

pomůžeke zviditelnění v
rámci celé republiky a můŽe
například zvýšit zájem turistů. Všechny obce, které zvitězily v krajském kole, postoupí
do

celostátního.

Jeho vítěz získá titul Vesnice roku 2010 a dalšímilion
korun, druhý v pořadí 900 a
třeti 800 tisíc korun.

