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Oranžová stuha 2022
Slovo ministra

Vážení příznivci venkova,

na letošní, již 26. ročník soutěže Vesnice 
roku, jsme museli čekat celé dva roky.  
O to víc mě těší, že jejím prostřednictvím 
můžeme opět podpořit a ocenit rozvoj 
obcí České republiky, a to nejen v investiční 
oblasti, ale můžeme ocenit i fungující ko-
munity a vesnice, kde to, jak se říká, žije. 
Protože právě fungující komunity a bohatý 
společenský a spolkový život mají zásadní 
vliv na spokojený život obyvatel obcí.

Do letošního ročníku Vesnice roku se při-
hlásilo 176 obcí. Jde o obce, jejichž oby-
vatelé jsou hrdí na místo, kde žijí, snaží se 
ho zvelebovat, udržovat tradice a tvořit 
nové, rozvíjet společenský život a mezi-
lidské vztahy. Ve zkratce, vytvářejí ze svých 
obcí příjemné místo pro život.

Ocenění Oranžová stuha v rámci soutěže 
Vesnice roku uděluje Ministerstvo zeměděl-
ství od roku 2007. Oceňuje tak obce, které 
úspěšně spolupracují se zemědělskými 
nebo lesnickými podniky, případně s míst-
ními dobrovolnými organizacemi myslivců, 
rybářů a včelařů na péči o obec a tradice 
nebo organizují společenské akce.

Díky této publikaci můžete nahlédnout do 
obcí, které získaly Oranžovou stuhu roku 
2022 v krajských kolech soutěže a seznámit 
se s vítěznými obcemi kola celostátního. 

Blahopřeji všem obcím, jejich starost-
kám, starostům a obyvatelům, které se do 
soutěže přihlásily.  Děkuji jim za čas a energii,  
kterou věnovaly přípravě prezentací svých 
obcí. Hlavně jim ale děkuji za aktivitu  
a nadšení, kterou investují do rozvoje svých 
obcí, a tím i našeho venkova. 

Věřím, že peněžní odměna, kterou oceněné 
obce získaly, poslouží k dalšímu zvelebení 
obce a jejich obyvatelům zpříjemní život. 
Zároveň věřím, že bude motivovat obce, 
které zatím se svou účastí váhají, aby se při-
hlásily do příštího ročníku soutěže.

Zdeněk Nekula
ministr zemědělství
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O soutěži Vesnice roku
Do letošního 26. ročníku soutěže vesnice roku se přihlásilo 176 obcí. Cílem 
soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěže se mohou zúčastnit obce s počtem obyvatel do 7 500, které mají 
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého území (více o pod-
mínkách soutěže na www.vesniceroku.cz).

Vyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo zemědělství
Svaz měst a obcí ČR

Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, 
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace krajů ČR.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajských kol 
jsou udělována následující hlavní ocenění:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola
Ocenění získá obec, která nejvíce a vyváženě osloví komisi ve všech posuzovaných oblastech. 
Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, 
občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, vzhled veřejných 
prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Modrá stuha – za společenský život
Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, 
ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se 
a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce  
a návaznost na tradice.

Bílá stuha – za činnost mládeže
Oceňovány jsou aktivity místních spolků v oblasti výchovy mladé generace, práce s dět-
mi v knihovně či vytváření podmínek pro trávení volného času.

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Je udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v péči v oblasti životního prostředí, 
zeleně a veřejných prostranství i tvorby a péče o přírodní prvky v krajině. Oceňovány 
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jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí  
a obnova druhové skladby.  

Oranžová stuha – za spolupráci obce se zemědělským subjektem
Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a obča-
ny ke vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a zlepšení života jejich 
obyvatel. Jsou vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce 
a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní 
dobrovolné organizace v zemědělském sektoru (např. myslivců, rybářů, včelařů) při ob-
nově a rozvoji venkova. Partnerství ze strany obce může být naplňováno také v rámci 
dobrovolného svazku nebo místní akční skupiny.

Ocenění je udělováno od roku 2007, od kdy se Ministerstvo zemědělství soutěže účast-
ní jako jeden z vyhlašovatelů. Krajská kola soutěže se uskutečnila v průběhu května  
a června. Celostátní hodnotitelská komise navštívila vítězné obce krajských kol počát-
kem září. Posuzovala obce dle hodnotících kritérií a vybrala jednu obec, která se stala 
nositelem titulu Oranžová stuha České republiky roku 2022.

S oceněním Oranžová stuha je spjata finanční odměna ve formě dotace z rozpočtu  
Ministerstva zemědělství (MZe) a podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova  
administrovaným Ministerstvem pro místní rozvoj. Finanční odměna, resp. dotace je 
udělena dle platných Zásad podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova a dle 
možností MZe pro daný rok. Obec, které bylo uděleno ocenění v rámci krajského 
kola soutěže, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 600 tis. Kč. Obec, která se 
v rámci celostátního kola umístila na třetím místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až 
do výše 700 tis. Kč. Obec na druhém místě získá finanční odměnu, resp. dotaci až do 
výše 800 tis. Kč. Obec na prvním místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 
900 tis. Kč. Bližší informace k soutěži naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, 
subportálu venkov na www.eagri.cz/venkov.

Hodnotící kritéria
U hodnocených obcí se posuzuje: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti 
obyvatel obce; péče o celkový vzhled obce; společné projekty; místní produkty a jejich mar- 
keting; využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity. Posuzuje se i prezentace 
obce během hodnocení, organizace návštěvy nebo celkový dojem z obce.

Členové celostátní hodnotitelské komise:
Ing. Vladislav Hadáček – Spolek pro obnovu venkova ČR
Ing. Martin Charvát – Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Mgr. Marta Kristenová – Ministerstvo zemědělství
Ing. Irena Lukášová – Státní zemědělský intervenční fond
Ing. Vladimír Pícha – Zemědělský svaz ČR
Ing. František Winter – Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Romana Zemanová – Národní síť Místních akčních skupin ČR
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Oranžová stuha Karlovarského kraje 
roku 2022  

Děpoltovice

Obec Děpoltovice je připomínána od roku 1273 coby klášterní příslušenství kláštera 
v Teplé. V roce 2023 tak obec oslaví již 750 výročí založení. V roce 1434 se obec ocitla 
společně se zástavou Loketska v držení Šliků. Poté měla mnoho majitelů, posledními byli 
Oskar a Emilie Moserovi. 

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Karlovy Vary

Karlovarský

Severozápad

Děpoltovice 44 
362 25 Děpoltovice

www.depoltovice.cz

MAS Krušné hory, o.p.s.

402

1 288 ha

Děpoltovice
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Charakter zástavby je vesnický, charak-
teristický pro podkrušnohorské obce. 
Vesnický ráz obce narušuje pouze výstav-
ba panelového domu ze 60. let minulého 
století a dvou menších panelových domů 
postavených v 80 letech minulého století.

Obec Děpoltovice leží v údolí na úpatí 
Krušných hor, po celé délce jí protéká Vi-
tický potok. Výhodou obce Děpoltovice je 
pěkná okolní krajina s Děpoltovickým ryb-
níkem, kolem kterého vznikla po 2. světové 
válce velká rekreační oblast. V současnosti 
se zde nachází přes 170 rekreačních ob-
jektů. Historicky byla obec v 19. století  
a v první polovině 20. století významným 
turistickým cílem pro lázeňské hosty Kar-
lových Varů. V turistických průvodcích té 
doby byla tato oblast nazývána ,,Perlou 
Karlovarska“. Venkovská turistika v obci se 
soustředí hlavně v okolí Děpoltovického 
rybníka, kde je přírodní koupaliště s pláží, 
bistrem a dětským hřištěm. Na břehu 
rybníka se nachází hotel Riviera, který je 
hojně navštěvován německou klientelou. 

Hojně navštěvován je i areál Pegas, který 
je zaměřený na chov a ustájení koní. Na 
Bio farmě Kubernát si můžete zakoupit 
BIO výrobky, vyráběné přímo na farmě, 
které získaly již několik ocenění – Do-
brota Karlovarského kraje a Regionální 
potravina.

Obec připravuje rozšíření vodovodu  
a kanalizace, v současnosti čeká na staveb-
ní povolení. V nově vzniklých lokalitách pro 
zástavbu plánuje vybudování komunikací. 
Obec bude dále poptávat projektanty na 
vypracování projektu pro novou hasičskou 
zbrojnici. Postupně obec opravuje místní  
a účelové komunikace.

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec spolupracuje s biofarmou a odebírá její mléčné výrobky pro akce pořádané obcí. 
Spolupráce obce se zemědělským podnikem je umocněna působením spolumajitele farmy 
v zastupitelstvu. Příkladná je i spolupráce obce s farmou Pegas, zejména při organizaci 
různých společenských akcí.
Obec v rámci svých možností obnovuje a udržuje historické objekty, např. náhrobky na 
místním hřbitově.
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Loštice

Obec Loštice byla založena jako trhová ves ve 2. polovině 13. století na místě, kde se již 
dříve nacházela stará slovanská osada. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. 
Loštice leží v jižním cípu Mohelnické brázdy, ale západní část katastru se již zvedá do 
kopců Bouzovské vrchoviny a pole zde přecházejí v lesní porosty. Lošticemi protéká řeka 
Třebůvka přibírající cestou několik drobných toků, jakým je i potok Podhrádek, zajišťující 
přítok vody do soustavy rybníků.

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Šumperk

Olomoucký

Střední Morava

nám. Míru 66/1 
789 83 Loštice

www.mu-lostice.cz

MAS Mohelnicko, z.s.

2 926

1 200 ha

Oranžová stuha Olomouckého kraje  
roku 2022

Loštice
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Loštice dlouhodobě spolupracují se 
společností A.W. spol. s r.o. Loštice při vy- 
tváření dobrého jména originálního 
regionálního produktu „Olomoucké 
tvarůžky“, který se vyrábí pouze v Lošticích. 
Olomoucké tvarůžky byly Nařízením 
komise (EU) č. 702/2010 ze dne 4. 8. 2010 
zapsány do rejstříku chráněných označení 
původu a chráněných zeměpisných 
označení. Důkaz původu – celý výrobní 
proces Olomouckých tvarůžků, od okamži-
ku příjmu nakoupené suroviny (netučný 
kyselý tvaroh) až do balení sýru, se vždy 
uskutečňuje na jednom místě ve vymezené 
zeměpisné oblasti Haná.

Obec Loštice, ve spolupráci se společnos-
tí A.W. spol. s r.o., každoročně pořádají 
„Loštické slavnosti hudby a tvarůžků“.

Výsledkem intenzivní spolupráce obce  
a zemědělského podniku PALOMO, a.s. je 
realizace několika projektů, zejména pro-
tipovodňových opatření. PALOMO, a.s. 
také každoročně pořádá „Den otevřených 
dveří“, kdy si mohou návštěvníci prohléd-

nout farmu, moderní zemědělskou techni-
ku, hospodářská zvířata.

Obec má bohatý společenský a kulturní 
život, jehož důkazem je aktivní činnost 38 
spolků. Mezi akce s dlouholetou tradicí patří 
např. Putování za Loštickým tvarůžkem, 
jezdecké skokové závody „Zlatá podkova“, 
tradiční „Rybářské slavnosti“, výstavy drob-
ného zvířectva, atd.

Na té naší Hané, městečko je malé, voňa-
vými sýry v širém kraji známé. Přijďte se  
k nám podívat, naše sýry ochutnat, maleb-
ností kraje okouzlit a pokochat, celý dlouhý 
život budete pak vzpomínat...

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Ukázková prezentace lokálního produktu – olomouckých tvarůžků, doprovázená úzkou 
spoluprací obce a firmy tvarůžky vyrábějící. Propojená historie tvarůžků, firmy i obce je 
nápaditě prezentována v místním Muzeu Olomouckých tvarůžků. 
Péče studentů Střední školy sociálních služeb a péče Zábřeh o areál Žádlovického parku.



Mažice

Přestože je obec Mažice rozlohou i počtem obyvatel malá, funguje zde řada spolků jako 
např. rybáři, dobrovolní hasiči, fotbalisté a jezdecký oddíl. Ti všichni se aktivně podílí na 
chodu obce a organizaci společenského života v obci. 

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Tábor

Jihočeský

Jihozápad

Mažice 87 
391 81  
Veselí nad Lužnicí

www.mazice.cz

MAS Třeboňsko, o.p.s.

127

552 ha

Mažice
1. místo v celostátním hodnocení
Oranžová stuha Jihočeského kraje 
roku 2022
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Obec je Veřejnou památkovou rezer-
vací, proto je kladen velký důraz na 
péči o historickou zástavbu. Zachování 
původního půdorysu a panoramatu 
vesnice je dáno územním plánem, který 
jasně určuje místa s povolenou výstav-
bou. Obec dává přednost obnově stá- 
vajících budov před novou zástavbou. 

V obci je pět památkově chráněných 
objektů, centrem je návesní rybník  
s kapličkou. Náves si zachovává stejný 
vzhled již několik desetiletí. V posled-
ních letech bylo prostředí návsi reno-
vováno. Proběhla zde instalace nových 
laviček, informačních cedulí a výstavba 
dětského hřiště. Nově vzniklá Mažická 
naučná stezka si klade za cíl informovat 
o místní lidové kultuře – místní kulturní 
nemovité památky, blatský kroj nebo 
těžba rašeliny.

Přímo v obci hospodaří tři soukromí 
zemědělci, kteří se aktivně podílí na 
údržbě zelených ploch a úklidu obce, 
například tím, že poskytují zemědělskou 
techniku. 

Zeleň je udržována nejen v centru obce, 
ale i na jejích okrajích. Veškeré dosadby 
i kácení jsou konzultovány s odborníkem. 
Například túje jsou nahrazovány listnatými 
stromy – lípami či vrbami, které se pravi-
delně udržují. Na návsi byl také založen 
stále kvetoucí trvalkový záhon.

Ekologická rodinná farma U Čoudků se 
věnuje rostlinné i živočišné výrobě. Něko-
lik hektarů půdy je zařazeno do programu 
ochrany čejky chocholaté a hospodaření 
na poli je organizováno s ohledem na 
hnízdní aktivity tohoto chráněného ptáka. 
Farma podporuje biodiverzitu a obnovu 
krajiny, která byla poznamenána těžbou 
rašeliny, také používáním osiv určených 
pro opylovače nebo jako krmení pro 
ptáky. Rodině se podařilo vybudovat 
aktivní stáj pro koně, která maximálně 
naplňuje nároky na welfare chov koní.  
V Čechách se jedná o první ucelený pro-
jekt, na jehož stavbu byla získána dotace 
ministerstva zemědělství zaměřená na 
inovace a byla navázána spolupráce s Ji-
hočeskou univerzitou. Na stavbě stáje se 
navíc podílely pouze firmy z Mažic.

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Citlivá obnova historických objektů a obnova krajiny ve spolupráci s odborníky. 
Využívání inovativních postupů při chovu koní ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. 
Vzácná ukázka zapojení celé obce do veřejného dění. 
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Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se nachází na okraji CHKO Žďárské vrchy. 
První doložená písemná zmínka o obci je z roku 1397. Dominantu obce představuje 
kaple sv. Anny, která byla do současné podoby dobrovolníky přestavěna v roce 2018. 

Nová Ves u Nového  
Města na Moravě
Oranžová stuha kraje Vysočina roku 2022

Nová Ves u Nového 
Města na Moravě

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Žďár nad Sázavou

Vysočina

Jihovýchod

Nová Ves u Nového  
Města na Moravě 104 
592 31  
Nové Město na Moravě

www.novavesnm.cz

MAS Zubří země, o.p.s.

655

632 ha
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Na většině pozemků v katastru obce 
hospodaří ZD Nové Město na Moravě, 
které pro obec zajišťuje pravidelnou zimní 
údržbu a v případě potřeby zapůjčuje 
techniku, kterou obec nevlastní. Zároveň 
ZD fakticky nahrazuje pečovatelskou služ-
bu, protože vaří a rozváží obědy místním 
seniorům.

Pro děti ze školy jsou každoročně pořádány 
exkurze do areálu ZD. Se zemědělskými 
zvířaty se děti seznamují v rámci návštěv 
u místních malých zemědělců. K úctě 
k přírodě a všemu živému učí děti i místní 
včelaři a rybáři, kteří školáky pravidelně 
zvou do včelínů i k rybníkům.

ZD vypomáhá svojí technikou i spolkům 
v obci jako je TJ Nová Ves u Nového 
Města na Moravě, SDH Nová Ves  
u Nového Města na Moravě a MS Zátoky. 
Na oplátku členové spolků pořádají na 
jaře pravidelné brigády na sběr kamení 
na polích ZD. 

Obec žije bohatým společenským, kul-
turním i sportovním životem. I díky spo-
lupráci se spolky, zemědělci a místními 
podnikateli. Udržují se tradice jako maso-
pustní průvod maškar, hrkání dětí po obci 
v týdnu před Velikonocemi, pálení ča- 
rodějnice, stavění a slavnostní kácení máje 
mládeží, pouť na sv. Annu s vystoupením 
místní krojované skupiny. Nechybí ani 
Mikuláš, Tři králové, plesy všech spolků, 
dětský den, karneval, lyžařské párkové 
závody, rybářské závody, vyhrávání Jose-
fům a spousta dalších. 

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Aktivní spolupráce obyvatel obce, zemědělských subjektů a spolků na údržbě obce.  
Bohatý spolkový a společenský život obce, na kterém se podílí většina obyvatel obce všech 
věkových kategorií.
Příprava projektu na bioplynovou stanici zemědělského podniku, jejíž přebytky budou 
využívány pro vytápění obce. Plánované fotovoltaické články, prostřednictvím nichž bude 
obec soběstačná.

Nová Ves u Nového  
Města na Moravě
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Obec Slatina patří mezi nejstarší české obce v litoměřickém okrese. První zmínky se 
datují z roku 1056. Jméno osadě dala bažinatá půda údolní nivy Podsednického potoka. 
Stodoly okolo obce jsou památkově chráněné, celá obec spadá do památkové zóny 
hradu Hazmburk, který tvoří dominantu okolí obce.

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Litoměřice

Ústecký

Severozápad

Slatina 50 
410 02 Slatina

www.slatina-lt.cz

MAS SERVISO, o. p. s.

267

694 ha

Oranžová stuha Ústeckého kraje 
roku 2022

Slatina

Slatina
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Obec je výlučně zemědělskou obcí s kon-
venčním způsobem hospodařením. Na 
katastrálním území Slatina pod Hazm-
burkem hospodaří čtyři zemědělské subjek-
ty se sídlem ve Slatině. Živočišnou výrobu 
má v obci pouze farma Růžičkových. Chová 
koně, masné krávy a krávy na mléko. Farma 
má vlastní výrobnu mléčných výrobků, které 
prodává přímo ze dvora. Paní Růžičková je 
nejaktivnější členkou spolku Život pro Sla-
tinu z.s., který se věnuje zejména akcím pro 
děti jako je Masopust, Slatinské dýňování  
a Farmářskéh dětské dny. 

V areálu ZS Slatina a.s. je výrobna  
a prodejna masných výrobků paní Dagmar 
Koderové, suroviny k výrobě masných 
produktů jsou z lokální zemědělské pro-
dukce. ZS Slatina a.s. zajišťuje zimní údrž-
bu obce, poskytuje drobné opravy obecní 
mechanizace, podílí se na likvidaci části bio- 
odpadů do BPS. V roce 2013 byla vybu-
dována bioplynová stanice BS Slatina s.r.o., 
kde má obec 25 % podíl a ZS Slatina 75 % 
podíl. Díky tomu je za minimální náklady 
vytápěn odpadním teplem z BPS obecní 
úřad a kulturní dům.

Všichni zemědělci spolupracují s obcí 
na vylepšování vzhledu obce, pomáha-
jí s pořádáním společenských a úklidových 
akcí, jsou sponzory místních spolků a záleží 
jim na vytváření dobrých životních pod-
mínek občanů obce. Důležitá je také spo-
lupráce na protierozních opatřeních – za-
travňování svažitých pozemků pro snížení 
splachování ornice.

V obci působí zájmové spolky, které se ak-
tivně podílejí na kulturním a společenském 
životě v obci. Myslivecké sdružení Slatina 
– Černiv se mimo své myslivecké povin-
nosti aktivně zapojuje i do kulturních akcí 
obce, pořádá vlastní akce na úklid celého 
katastru, akce pro zpestření společen-
ského života v obci a pomáhá s novou 
výsadbou zeleně. 

Spolupráce obce a zemědělských subjek-
tů má významný vliv na vzhled, fungování 
obce a v neposlední řadě na život v obci. 
Významnou měrou také přispívá k šetření 
obecního rozpočtu, což je vzhledem k ve-
likosti obce a jejím finančním možnostem 
velmi důležité. 

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec ve spolupráci s místními zemědělci maximálně využila podporu kraje při obnově 
historických zemědělských objektů a zemědělského hospodaření.
Inspirující je projekt bioplynové stanice původně zamýšlený pro vytápění celé vesnice, 
který byl z finančních důvodů realizován pouze částečně. I přesto umožňuje vytápět s mi- 
nimálními náklady obecní úřad a kulturní dům obce.
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Stračov

Obec Stračov se rozkládá v oblasti typické pro produkční zemědělství. Obec proto spo-
lupracuje nejenom se Zemědělskou akciovou společností Mžany, a.s., která má v obci 
provoz akvakulturního chovu ryb, ale i dalšími zemědělskými podniky v okolí. 

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Severovýchod

Stračov 2 
503 14 Stračov

www.stracov.cz

MAS Hradecký venkov, o. p. s.

316

810 ha

Stračov
 3. místo v celostátním hodnocení
Oranžová stuha Královéhradeckého kraje 
roku 2022
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Vzhledem k rychlému technologickému 
rozvoji je dnes již samozřejmostí spolupráce 
s výzkumnými a neziskovými organizacemi 
zemědělského sektoru. Poradenství a spo-
lupráci v oblasti zemědělství poskytuje obci 
Česká zemědělská univerzita, Výzkumný  
a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 
s.r.o., Ovocnářská unie České republiky  
a Zemědělský svaz ČR. 

Obec nezanedbává ani zeleň a ochranu 
životního prostředí. Zajímavé příležitosti  
v této oblasti nabízí členství a spolupráce  
s Mikroregionem Nechanicko. Důležité 
pro rozhodování zastupitelstva obce jsou 
také názory místních spolků - Myslivec- 
kého sdružení Diana, Rybářského spolku  
a členů Základní organizace Českého 
svazu včelařů. 

Stračov se podílí i na podpoře eduka-
tivní činnosti pro děti a mládež na 
Zemědělském dni Mžany, na dnech otev- 
řených dveří v zemědělských podnicích, 
besedách a exkurzích pro mateřskou 
školku. Prostřednictvím Zemědělského 
svazu ČR je obec zapojena do projektu 
„Zemědělství žije!“. 

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec dbá na svou zemědělskou historii, např. prostřednictvím naučné stezky nebo péčí 
o dobové dokumenty.
Starosta obce je neuvolněný a zároveň je členem představenstva významného 
zemědělského podniku v obci. Toto propojení usnadňuje efektivní hospodaření 
s pozemky a rozvoj obce. 
Obec dlouhodobě pracuje na zemědělské osvětě mládeže, což dokládá i zapojení do 
projektu „Zemědělství žije!“.
Do aktivit obce jsou zapojeny všechny spolky obce, které spolu vzájemně spolupracují.
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Sudoměřice

Obec Sudoměřice na Hodonínsku byla založena roku 1262 panem Sudomírem  
z rodu pánů Tvrdišovců. Obec leží v podhůří Bílých Karpat, na samých hranicích se 
Slovenskou republikou.

Okres

Kraj

NUTS 2 

Adresa  
obecního úřadu

Web

Místní akční skupina

Počet obyvatel

Rozloha obce

Hodonín

Jihomoravský

Jihovýchod

Sudoměřice 322 
696 66 Sudoměřice

www.obecsudomerice.cz

MAS Strážnicko, z.s.

1 285

933 ha

Sudoměřice
 2. místo v celostátním hodnocení
Oranžová stuha Jihomoravského kraje 
roku 2022



21

Obec úzce spolupracuje se zemědělci, 
vinaři, myslivci, zahrádkáři, včelaři i rybáři. 
Partnerství se uskutečňuje například při 
realizaci opatření k zadržení vody v kra-
jině a protierozních opatřeních v rámci 
pozemkových uprav, biocentra, při výsad-
bě stromů, alejí a větrolamů. Zeměděl-
ci spolupracují s místní akční skupinou.  
S podporou Evropských zdrojů – Programu 
rozvoje venkova a OPŽP realizují výsadbu 
dřevin původních ovocných stromů.

Obec nabízí svým občanům bezplat-
né uložení odpadů na sběrném dvoře  
a v kompostárně. Pokud má občan zájem, 
zdarma je k dispozici kontejner na suť, 
větve či trávu a další odpady. 

Sdružení zahrádkářů spolupracuje více 
než 60 let se zahrádkáři ze slovenské 
Skalice a sousedního Petrova a Strážnice. 
Předávají si zkušenosti, pořádají výstavy, 
v rámci přeshraniční spolupráce nabízí na 
místních trzích své produkty. Zahrádkáři  
v minulosti brigádně vybudovali amfiteátr 
se sklepem, který je nyní ve vlastnictví 
obce. Ta zde provozuje penzion, který 

společně s Obecní hospůdkou vytváří 
potřebné zázemí i pro agroturistiku. 

Pro návštěvníky jsou v nabídce zajímavá 
místa: vinařské sklepy v areálu Starý po-
tok s ochutnávkou kvalitních místních vín, 
přístaviště Baťův kanál, technická památka 
Na Výklopníku, rybolov v nádrži Mlýnky 
nebo na rybníku Vanďurák, túry po 
krásách Bílých Karpat, farní kostel Krista 
Krále, zvonice na návsi nebo původní his-
torický panský statek a mnoho dalších.

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Přeshraniční spolupráce obce se slovenským partnerem při údržbě krajiny.
Začlenění biopásu do krajinného pásu v rámci protierozních opatření.
Obec ve spolupráci s místním zemědělským podnikem a Státním pozemkovým úřadem 
připravuje projekt na protipovodňová opatření.
Podpora agroturistiky ve spolupráci s místními pěstiteli.



Vítězné obce  
minulých ročníků  

ocenění Oranžová stuha

rok celostátní vítěz kraj

2019 Třeštice Vysočina

2018 Svrkyně Středočeský

2017 Čejetice Jihočeský

2016 Větřkovice Moravskoslezský

2015 Kozojídky Jihomoravský

2014 Hošťálková Zlínský

2013 Prlov Zlínský

2012 Rudka Jihomoravský

2011 Řepeč Jihočeský

2010 Francova Lhota Zlínský

2009 Telecí Pardubický

2008 Partutovice Olomoucký

2007 Těšetice Olomoucký

Fotografie na obálce, straně 3 a 5 – Libor Sváček 
Ostatní fotografie – archiv obcí
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