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Spolek pro obnovu venkova

Daniela Wimmerová

Život na našem venkově v druhé polovině 20. století nebyl jednoduchý a prošel mnoha změnami. Po 

těžkých válečných letech došlo k první vlně výměny obyvatel (hlavně v pohraničí), kdy byli odsunuti Němci a přišli 

noví dosídlenci. Padesátá léta byla poznamenána „kolektivizací“ a násilným vystěhováním „kulaků“. Později pak 

snaha „o vyrovnání podmínek života města a vesnice“ zcela změnila vnímání tradičních hodnot venkovského 

života. Vesnice se vylidňovaly, mladí lidé odcházeli za lepšími pracovními příležitostmi do města… Na místo 

„trvalých obyvatel“ mnohde přišli „chalupáři“.

V průběhu času se ukázalo, že problémy s vylidňováním venkova mají i v západní Evropě. Byli to nejdříve 

sociologové, později také politici a občané, kteří si začali uvědomovat, jak nezaměnitelný význam pro celou zemi 

venkov má a jak je důležitý rozvoj jeho identity a tvořivosti.

Byl zdůrazněn požadavek, aby lidé z venkova přestali odcházet za prací do měst, ale aby ji byli schopni 

nalézt doma. Jedná se o celospolečenský zájem, který má zabránit postupnému vylidňování obcí – obyvatelé 

udržují místní ráz života, krajinu a především místní tradice. Venkov musí být živý, tvořivý, inspirativní…

Proto také již v 90. letech vzniká i u nás první znění „Programu obnovy venkova“, které bylo pojato jako 

nedílná součást probíhajících společenských změn. Bylo připomenuto, že venkov a venkovské obyvatelstvo má 

v naší společnosti významné místo. Nedílnou součástí tohoto záměru bylo také obnovení života v pohraničních 

oblastech. Postupně se k němu připojilo 4 500 obcí.

Na podporu těchto záměrů vznikl v roce 1993 Spolek pro obnovu venkova, který dodnes podporuje 

POV na základě „občanské iniciativy“. V té době se členy stalo více než 200 zájemců především z řad obecních 

samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů, státní 

správy, místních a regionálních spolků a kulturních pracovníků, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy 

vesnice – v současné době se počet členů blíží tisícovce (od roku 2000 je také řádným členem Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků).

Jak uvádí webové stránky SPOV: „Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a 

prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity 

venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na 

zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské 

spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů 

obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.“

Logo spolku: Základem myšlenky loga je kruh, který symbolicky představuje celistvost, nekonečnost, bezčasovost, 

je tedy bez začátku a konce. Nemá „nahoře“ ani „dole“. Kruh je odrazem věčnosti. Spolek je určitá soudržnost lidí, 

kteří chtějí společně pracovat pro venkov. To přeneseně znamená v kruhu. Ústředním symbolem loga jsou dva 

lipové lístky. Znázorňují historickou i současnou sounáležitost Čech a Moravy. Lípa je symbolický květ naší 

státnosti. Lipový list má tvar srdce. Kvítek lípy je symbolické vyjádření slunce a rozkvětu.

            Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a 

regionech (na činnosti se podílí 13 regionálních organizací), která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy 

venkovského života. Spolupracuje také s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. 

Zástupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem mezirezortní komise, která dbá na 

odpovědné přidělení prostředků vyčleněných pro Program obnovy venkova.

            Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995. Knihovníci jsou členy 

hodnotitelských komisí (regionální, celostátní) od roku 2000.



            Každý měsíc vychází Zpravodaj SPOV, od roku 2009 v elektronické podobě. Podrobnější informace lze 

nalézt na adrese: www.spov.org .
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