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Vesnice roku 2011 jde do finále.
Komise právě vybírá vítěze.

Soutěž Vesnice roku 2011 jde poma-
lu do finále a již 10. září budeme znát
vítěze. Dozvíme se jméno vesnice, kte-
rá zvítězí v konkurenci třinácti finalistů
krajských kol. V těchto dnech je navští-
ví celostátní komise, jejím ředitelem je
Jiří Řezníček, starosta Tučína na Přerov-
sku, který získal titul Vesnice roku 2009.

Poslední srpnovou neděli vyrazila ce-
lostátní hodnotící komise na cestu po
republice, navštívíte celkem 13 obcí. Jak
bude hodnocení probíhat?

Každý den navštívíme čtyři obce, v kaž-
dé z nich pobudeme čtyři hodiny. Lekají nás
velké přejezdy mezi jednotlivými kraji. Začí-
náme ve StFedočeském v obci Hlavenec, per
stupně navštívíme další a končíme 3. zán
v Královéhradeckém kraji, kde budeme do
11. 30 hodnotit poslední vesnici. Členové
komise pak budou mít tři dny na to, aby si
promysleli své dojmy a postřehy z jednotli-
vých vesnic, zpracovali je a poslali do Prahy,
kde se vytvoří soubor všech hodnocení. Te-
prve 9. září se znovu sejdeme v Luhačovi-
cích a to někdy kolem 20. hodiny. A nepůj-
deme spát, dokud se nedohodneme na ví-
tězích.

Komise má třináct členů ...
Jsou to zástupci Spolku pro obnovu ven-

kova LR, Svazu měst a obcí LR, ministerstva
zemědělstvř, parnátkářů, krajinářské tvorby,
vítězové soutěže z roku 2009 a 2010, kultu-
ry, tajemnice ministerstva pro místní rozvoj ...

Vy jste ředitelem soutěže v letošním
roce ...

To je funkce, která se dědí. Příští rok bu-
de ředitelem této soutěže starosta z Ratmě-
řk, který je nyní předsedou komise.

Jak dlouho se tedy zabýváte soutěží
Vesnice roku?

V roce 2009 Jsme soutěžili a vyhráli, v ná-
sledujícím roce jsme se účastnili evropské
soutěže a zároveň jsem byl v krajské soutěži
místopředsedou komise a v celostátní před-
sedou, letos předsedou krajské komise a ře-
ditelem soutěže - tak to už je docela dlouho
a Je to poměrně Intenzivní.

Bude se Vám stýskat po Vesnici roku?
Asi ano. Na jedné straně jsem rád, že už

ten maraton skončí a že budu mít konečně
více času na svoji obec. Ale na druhou stra-
nu - když jsem měl možnost podívat se pod
pokličku soutěže a poznat život v jiných ob-
cích, možná bych se i rád někdy zúčastnil
nějakého hodnocení. Dává mně to inspira-
ci, vidím, jak se venkov rnění. ..

Co nejlepšího si ze soutěže odnášíte?
Vesnice roku je motivující, protože každá

obec je jiná a každá ukáže něco jiného, kaž-
dá má jiné obyvatelstvo, jiné zvyky, tradice,
každá řeší věci jiným způsobem ... Získávám
tak know how od každého starosty a taky
vidím, že když mají lidi snahu něco dělat, je
všechno možné. A není to vždy jen otázka
peněz,

šum

Soutěž, kterou vyhlašuje již sedmnáct
let ministerstvo pro místní rozvoj společ-
ně se Spolkem pro obnovu venkova éR,
Svazem měst a obcí c« a ministerstvem
zemědělství má především povzbudit
obyvatele vesnic k dalšímu rozvoji svého
domova a podpořit rozmanitost a pest-
rost tradic jednotlivých regionu.

Slavnostní vyhlášení se již tradič-
ně uskuteční v Luhačovicích. tento-
krát 10. září od 16 hodin a bude
součástí mezinárodního festivalu Pís-
ní a tancem.

Letošní soutěže se účastnilo 305 obcí
z celé republiky, vloni jich bylo 367, což
byl rekordní počet v historii soutěže.

Pozvánka na festival Písní a tancem
na str. 37

(O krajských vítězích jsme podrobně
informovali v ZV 8/2011. O celostátním

vítězi budeme informovat v ZV 10/2011.)
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