Vesnice roku 2014
V Praze dne 21. července 2014
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
od 31. srpna do 6. září 2014 (od neděle do soboty!) začne celostátní hodnotitelská komise
navštěvovat a hodnotit jednotlivé krajské vítěze v rámci soutěže Vesnice roku 2014.
Základní informace a podklady pro hodnocení získává celostátní hodnotící komise z:
- prezentace obce (včetně rozhovorů se zástupci obce, spolků,….)
- prohlídka obce
- prohlídka obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky.
(stejné schéma jako při krajském hodnocení)
Komisaři mají k dispozici Vámi zpracované přihlášky (včetně charakteristiky), které si prostudují. Při
Vaší prezentaci tedy není potřeba kompletně opakovat již jednou uvedené informace. Doporučuji
Vám naopak říci a vypíchnout to „NEJ“ a dále pak samozřejmě máte prostor prezentovat více, resp.
to co se do přihlášky „nevešlo“.
Komisaři si s Vámi i s Vašimi zástupci rádi popovídají a budou chtít vidět co nejvíce z materiálů, které
připravíte a samozřejmě také Vaší obec.
Vaše obec bude hodnocena v jednotlivých okruzích (viz. Charakteristika předmětu soutěže Vesnice
roku 2014), a to v čase 4 hodiny (to je max. časový prostor!). Tímto bych Vás chtěla požádat,
abyste při přípravě Vaší prezentace brali v úvahu časový prostor (tedy max. 4 hodiny), který Vám
bude věnován. Jakákoli případná zdržení mohou způsobit problémy při dodržení časového
harmonogramu naplánované trasy.
Celostátní komise, složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, k Vám přijede
minibusem. Bohužel, z důvodů dodržování pravidelných přestávek řidiče, minibus nebude k dispozici
při prohlídce obce.
Celostátní komise má celkem 13 členů.
V případě dotazů mne prosím kontaktujte:
Email: Miroslava.Ticha@mmr.cz
Tel: 234 154 189
Mobil: 731 628 447

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2014
Miroslava Tichá
tajemnice soutěže
Poznámka :
Speciální cena udělená v rámci celostátního kola je cena, kterou vyhodnocuje a uděluje samotná
celostátní hodnotitelská komise. Je to tzv. „Koláčová cena“. Této kategorie se může dobrovolně
zúčastnit každá z navštívených obcí. Podmínkou jsou domácí koláče, které jsou komisi nabídnuty
k ochutnávce. Každá obec může do soutěže o tuto Koláčovou cenu přihlásit POUZE 1 DRUH
KOLÁČŮ.

