Putování po obcích úspěšných v soutěži Vesnice roku
Ve dnech 28. – 29. 5. 2014 Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji pořádala motivační výjezd
starostů a partnerů CSV Olomouckého kraje.
První byla zastávka v obci Jámy, vesnice Vysočiny 2013. Zde byli účastníci přivítáni panem starostou
Jiřím Šiklem na malebném kruhovém náměstí před zrekonstruovaným obecním úřadem a ukázkou
multifunkčního sálu jak pro kulturní, tak sportovní akce. Poté navštívili kostel sv. Martina, pan
starosta poutavě hovořil o místním panu faráři p. Bezděkovi, který se zasloužil o rozkvět obce a byl
hybatelem všeho pokrokového. Působil zde od roku 1878 do 1890. Byla představena výstavba
nového sportovního hřiště, pomník padlým. Závěr návštěvy probíhal v zrekonstruované hasičské
zbrojnici, kde mají i 3 člennou posádku z malých hasičů ve věku 3–5 let a místní hasiči jim vyrobili
svépomocí malé hasičské auto. Starostové byli nadšeni z ukázky prezentace, s kterou obec Jámy
vyhrála soutěž Vesnice roku ve svém kraji.
Druhou zastávkou byla obec Kondrac, 2. místo Vesnice roku 2007. Zde byla představena rekonstrukce
fary na překrásné farní muzeum. Všichni byli okouzleni nádhernou farní zahradou s uměleckými
prvky. Velmi citlivá a dech beroucí úprava farní zahrady. Vedle fary se nacházel románský kostel
z 12. století. I přes nepřízeň počasí účastnicí navštívili další projekt a to rekonstrukci obecního objektu
na ubytovnu U Blanických rytířů a pod deštníky i realizaci sportovního areálu za velké spoluúčasti
občanů. Poté se starostové rozloučili s panem starostou Miroslavem Matuškou a cesta vedla do
mediálně známé obce Ratměřice, Vesnice roku 2010.
V obci byli přivítání starostou Viktorem Liškou, velmi přínosný byl pohled starosty na probíhající
reklamu na Vodafone, kdy muselo dojít k ukončení natáčení v obci, neboť tato akce začala občany
spíše mezi sebou popuzovat než sbližovat. V obci Ratměřice je velmi bohatý spolkový život, je zde
překrásná náves s historií sedláka Oneše a plno netradičních inspirací pro obohacení života na
venkově. Starosta dal rady účastníkům k účasti v soutěži Vesnice roku a také jak bojoval v evropské
soutěži spolu s obcí Tučín o co nejlepší umístění.
Druhý den první navštívenou obcí byla obec Kovářov, Vesnice roku 2004 se starostou Pavlem
Hrochem. Starosta ukázal účastníkům plno místních částí obce Kovářov a hovořil o aktivitách a
projektech, které se realizovaly. V obci Kovářov se velmi líbila fara s Centrem lidových tradic a
v zasedací místnosti v Kovářově byla představena obec z pohledu soutěže Vesnice roku. Prezentace
o všech aktivitách, ať realizace projektů v základní a mateřské škole, DPS, fotbalový areál s naučnou
stezkou, cyklotrasa z Týna až na Onen svět, či bohatý společenský a spolkový život. Zapálení a elán
pana starosty byl opravdu úžasný a udělal velmi dobrý dojem.
Předposlední zastávkou byla malebná obec Středočeského kraje Vesnice Středočeského kraje 2002 a
2008 a 2. místo v oranžové stuze ČR v roce 2012 Petrovice u Sedlčan. Pan starosta Petr Štěpánek
překvapil zajímavými projekty, ať už křížovou cestou v místní části Kuní a Kuníček, výukou
agroenvironmentálního vzdělávání v základní a mateřské škole, místní knihovnou, kde byla i možnost
shlédnutí přípravy projektů spolupráce.
Za deštivého počasí a v pozdním odpoledni cesta směřovala do poslední obce Jihomoravského kraje,
Rudky, oceněnou Oranžovou stuhou ČR 2012. Zde starosty přivítala paní starostka Marie Jirglová
v zemědělském podniku Zemědělská společnost Devět křížů a.s. s bioplynovou stanicí v Domašově.

Je zde příkladná spolupráce obce a zemědělského podniku. V obci účastníky přivítaly mažoretky a
vlastní písní místní soubor seniorek spolu s harmonikářem. Obec se snažila v letošním roce získat
zelenou stuhu a udělala plno aktivit na toto téma – výsadba zeleně, vyčištění pramenu řeky Bobravy,
realizace veřejného prostranství v duchu tradiční výsadby. Po projížďce obcí bylo velmi srdečné a
nepopsatelné přivítání asi 150 občany v zrekonstruované klubovně na obecním úřadě. Obec Rudka
má 350 obyvatel pro ilustraci zápalu a nadšení obyvatel. Jednalo se o úžasnou a neopakovatelnou
zkušenost pro všechny starosty v soutěži, kdy ještě v dnešní době je možné takové zapálení a
semknutí občanů pro udržení života v tak malé a krásné obci v předměstí města Brna. Občané
představovali různé spolky, divadelní představení, i k milému překvapení paní starostky ji místní
myslivci pasovali do svého řádu. Zemědělec pan Blažek s manželkou a synem připravil ukázku typů
brambor, které pěstují i s ochutnávkou a plno místních specialit, které jsou typické pro jejich oblast.
I přes nepřízeň počasí jsme byli pozváni na mlácení obilí v staré zemědělské usedlosti mlátičkou,
předání dožínkového věnce a všech tradic, které byly s touto událostí spojeny. Tento úžasně strávený
čas byl pro všechny účastníky opravdu třešničkou na dortu, prezentace obce byla nádherná a všichni
starostové paní starostce záviděli takové nadšení a pospolitost v obci.
Akce CSV v tomto směru přinesla opravdu plno inspirací a příkladů dobré praxe a zajisté podpořila
soutěž Vesnice roku včetně oranžové stuhy.
Zapsala Kateřina Mračková

