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Vesnice roku a knihovny           
Věra Škraňková           

 
     Soutěž Vesnice roku je součástí Programu obnovy venkova, který vznikl jako 
motivační nástroj a finanční podpora rozvoji obcí na Ministerstvu pro místní rozvoj 
počátkem devadesátých let. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k 
aktivní účasti na dění v obci. Soutěž zároveň napomáhá propagovat obnovu venkova a 
přináší celou řadu inspirujících příkladů. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
 
      V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 
Zlatá stuha - pro vítěze krajského kola 
Modrá stuha - za společenský život 
Bílá stuha - za činnost mládeže 
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí 
Od roku 2007 se uděluje ještě Oranžová stuha ministerstva zemědělství za spolupráci 
obce se zemědělským subjektem. 
Dále je možné získat diplom za vzorné vedení obecní knihovny, diplom za vzorné vedení 
kroniky, diplom za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínovu cenu). Od roku 2006 jsou 
nově udělovány ceny hejtmana Královéhradeckého kraje. Od roku 2001 do roku 2006 
získaly diplom za vzorné vedení knihovny tyto obce: Pecka (JC), Dětenice (JC), Studnice 
(NA), Holovousy (JC), Skřivany (HK), Záměl (RK).  
 
      Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí komise posuzuje následující okruhy: 
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební 
fond a obraz vesnice, stav, údržba a koncepce občanské vybavenosti, péče o veřejné 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a celková péče o krajinu. 
 
      V roce 2007 se do soutěže v kraji přihlásilo celkem 21 obcí: Vlkov, Velichovky, 
Vysokov, Česká Čermná, Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (NA), 
Dětenice, Bukvice, Buchary, Vrbice, Holovousy (JC), Pohoří, Olešnice v Orlických horách, 
Deštné v Orlických horách, Černíkovice (RK), Olešnice, Petrovice, Stračov (HK), 
Pavlovice, Batňovice (TR). Vítězem krajského kola se stala obec Havlovice. (Ta potom 
zvítězila i v kole celostátním a získala titul Vesnice roku 2007.) Čestný diplom za vzorné 
vedení obecní knihovny a za vzorné vedení kroniky získala obec Velichovky. O této 
knihovně se ve zpravodaji už psalo. 
 
      Ze soutěžících obcí nemá pouze Pohoří vlastní knihovnu. Občané mají možnost 
navštěvovat nedalekou profesionální knihovnu v Dobrušce. V Holovousech je problém 
zejména v častém střídání knihovníků. Knihovna tam velmi dobře plní funkci informačního 
střediska. Knihovna v Deštném slouží zároveň jako informační centrum obce a pro 
zájemce jsou zde k dispozici 4 počítače s internetem. Součástí knihovny v Olešnici v 
Orlických horách je i historická expozice. Není obvyklé, aby starosta obce byl zároveň 
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knihovníkem, jako je tomu ve Vrbici. Pro knihovnu ve Velkých Petrovicích byla v době 
návštěvy komise připravována nová místnost v budově rekonstruovaného statku, 
budoucího obecního úřadu. 
 
      Většina knihovníků se podílí i na vydávání obecního zpravodaje.  
 
      Toto stručné shrnutí poznámek z navštívených knihoven berte jako upozornění, že i v 
letošním roce proběhne krajské kolo soutěže Vesnice roku. Dobře vybavená, fungující 
knihovna, která se podílí na společenském životě obce, má šanci uspět - pokud se obec 
do soutěže přihlásí. 
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