Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
Do 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova se v Královéhradeckém
kraji přihlásilo celkem 32 obcí. Na základě nominace vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů
soutěže předseda krajské hodnotitelské komise jmenoval členy této komise. Každá obec
zařazená do soutěže byla podle zpracovaného harmonogramu v termínu od 13. června do 24.
června 2016 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. O této návštěvě byli všichni starostové
soutěžících obcí předem informováni. Návštěva každé obce trvala 120 minut. Základní
informace a podklady pro hodnocení získala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce,
rozhovorů se zástupci obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást
přihlášky do soutěže. Na základě výše uvedených podkladů byla každá soutěžící obec
hodnocena v následujících okruzích:
a) Koncepční dokumenty
b) Společenský život
c) Aktivita občanů
d) Podnikání včetně spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem
e) Péče o stavební fond a obraz vesnice
f) Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
g) Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
h) Péče o krajinu
i) Připravované záměry
j) Informační technologie obce
k) Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže)
Závěrečné jednání krajské hodnotitelské komise Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 24.
června 2016 v Sověticích. Při hodnocení komise postupovala ve smyslu podmínek soutěže
Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova.
Na základě tohoto hodnocení komise udělila následující ocenění:
Zlatá stuha – obec Rudník, okr. Trutnov
Modrá stuha – za společenský život obec Petrovice, okr. Hradec Králové
Bílá stuha – za činnost mládeže obec Podbřezí, okr. Rychnov nad Kněžnou
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí obec Dobrá Voda, okr. Jičín
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Kratonohy, okr. Hradec
Králové
Ocenění budou předána zástupcům obcí na slavnostním vyhodnocení krajského kola soutěže
Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova dne 20. srpna 2016 v Rudníku.
Pro obec Petrovice jde o ocenění, které patří v novodobé historii k největším úspěchům naší
obce. Všechno začalo už samotným podáním přihlášky spojeným s vypracováním
Charakteristiky obce s fotografickou přílohou. Vypsat podle osnovy základní informace o obci
vypadá jednoduše, ale tato charakteristika předurčuje vlastní prezentaci obce.
Po odeslání přihlášky rozhodně nenastalo období klidu a čekala nás ještě obtížnější část.
Odprezentovat vše, čím se v obci Petrovice můžeme pochlubit (občanké zázemí, investiční
záměry, využití dotací, atd. ...), zaujmout komisi a přesvědčit všechny o tom, že naše obec žije
bohatým kulturním a spolkovým životem ve spojení s péčí o zeleň a meziobecní spoluprací

vypadalo pro mnohé zpočátku jako naprostá šílenost. Vlastní prezentace všech zúčastněných,
kdy někteří vystupovali na veřejnosti vůbec poprvé byla však „perfektní”, ale i originální a
přinesla nám tento úspěch. Nejde ani o finanční odměnu ve výši 600.000,- Kč, která je spojena
se ziskem ocenění, ale jde především o úspěch práce v naší obci a prezentaci obce v rámci
mikroregionu a kraje.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem zúčastěným za pomoc a spoustu práce, kterou
odvedli. Ať už se jednalo o naše zastupitele, hasiče, myslivce, seniorky, zaměstnankyně MŠ až
po další, kteří nám pomáhali. Všichni mají moji úctu a obdiv. Díky Vám všem obec Petrovice
získala významné ocenění a společně budeme moci získané prostředky využít na realizaci
dalších plánů a záměrů.
Těším se na další spolupráci s Vámi všemi a ještě jednou moc děkuji.
Starosta obce Petrovice, Mgr. Luboš Žilka.
(Odkaz na stránky, kde jsou vybrané fotografie a protokol.
http://www.sovetice.cz/categ.php?id=99)

