PROTOKOL
o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2016
v Programu obnovy venkova v Královéhradeckém kraji
Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR),
Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze)
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Královéhradecký kraj (KHK), Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního
prostředí ČR (MŽP), Ministerstvo kultury ČR (MK), Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu (SZKT),
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Folklorní sdružení ČR a Sdružení
místních samospráv ČR (SMS ČR).
Hodnotitelská komise v Královéhradeckém kraji:
Aleš Krátký, Obec Sovětice, předseda
Luděk Homoláč, Obec Stračov, místopředseda
Martin Kolmistr, MMR, tajemník
Renata Fodorová, KÚ KHK, člen
Jan Balcar, SPOV ČR, SMS ČR, člen
Jaromír Kotěra, SMO ČR, člen
Miroslava Stárková,MZe,člen
Terezie Netrestová, MŽP, SZKT, člen
Jiřina Jelínková, MK, člen
Jana Sehnalová, SKIP,člen

Průběh soutěže
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)
Vyhodnocení krajského kola
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
Ceny hejtmana :
Cena hejtmana - obec Bukvice, okres, Jičín
za vzorné vedení obecních kronik
25.000,- Kč
Cena hejtmana - obec Batňovice, okr. Trutnov,
za moderní knihovnické a informační služby
25.000,- Kč
Cena hejtmana – obec Bačetín, okr. Rychnov nad Kněžnou,
Za obnovu lidových tradic
25 000,- Kč

Cena hejtmana – obec Hrádek, okr. Hradec Králové
za udržování venkovské pospolitosti
25 000,- Kč
Cena hejtmana – městys Velký Vřešťov, okr. Trutnov ,
za zvyšování ekologické stability krajiny
25 000,- Kč
Cena hejtmana – obec Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou,
za koncepční rozvoj obce
25 000,- Kč
Cena hejtmana – městys Nový Hrádek, okr. Náchod ,
za originální prezentaci obce
25.000,- Kč
Cena hejtmana – obec Havlovice, okr. Trutnov,
za péči a oživení hradu Vízmburk
25.000,- Kč
Cena SPOV

-

městys Černý Důl okr.Trutnov,
za zapojení do rozvoje regionu
10.000kč

Cena naděje pro živý venkov - obec Stěžery, okr Hradec Králové
(za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)
Zlatá cihla - obec Žlunice, okr. Jičín
v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2016
Plaketa – ocenění hejtmana - obec Dobřany, okr. Rychnov nad Kněžnou,
za spolupráci obce se Základní školou
Plaketa - ocenění hejtmana – obec Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
za péči o občanskou vybavenost obce
Plaketa – ocenění hejtmana – obec Lodín, okr. Hradec Králové
za rozvoj cestovního ruchu
Diplom komise – obec Nahořany, okr. Náchod
za příkladnou péči o místní části obce
Diplom komise – obec Dolní Radechová, okr. Náchod
za příkladnou obnovu pietního místa
Diplom komise - obec Librantice, okr. Hradec Králové
za solidaritu při povodních k okolním obcím
Diplom komise – obec Rasošky, okr. Náchod
za vedení dětí a mládeže ke sportu

Závěr :
Ocenění budou předána zástupcům obcí na slavnostním vyhodnocení krajského kola
soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova
dne 20 . srpna 2016 v Rudníku
V Sověticích 24. června 2016
Podpisy členů hodnotitelské komise
Aleš Krátký
Luděk Homoláč
Martin Kolmistr
Renata Fodorová
Jan Balcar
Jaromír Kotěra
Miroslava Stárková
Terezie Netrestová
Jiřina Jelínková
Jana Sehnalová

