Zpráva z akce „Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického
kraje v Programu rozvoje venkova
a Programu obnovy venkova“
22. března 2017
obec Vysočina

Na 47. Dni malých obcí byl dne 7. března 2017 vyhlášen 23. ročník úspěšně etablované soutěže
Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova. Podmínky nového ročníku podepsal za resort
zemědělství ředitel Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova Josef Tabery, náměstek
ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR
Veronika Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. Na tuto významnou
celonárodní aktivitu ve vyhledávání a oceňování příkladů úspěšných a inspirativních obcí
v rozvoji venkovského života, prostoru a ekonomiky navázala Celostátní síť pro venkov
v Pardubickém kraji na základě iniciativy jejích partnerů pořádáním motivační exkurze spojené
se setkáním aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje v Programu rozvoje venkova
a Programu obnovy venkova.
Exkurze započala prezentací aktivit obce Vysočina, která v roce 2013 získala v soutěži Vesnice
roku ocenění Oranžová stuha Pardubického kraje za spolupráci obce se zemědělskými subjekty
a o rok později i ocenění Zelená stuha Pardubického kraje. V roce 2015 se obec Vysočina stala
Vesnicí roku Pardubického kraje a ve finálovém celostátním kole soutěže Vesnice roku obsadila
druhé místo. V rámci dopolední části byla po jednotlivých prezentacích s účastníky diskutována
pravidla a organizační pokyny k soutěži, hodnocené oblasti, vyhlašované stuhy a další
zajímavosti z dění kolem soutěže. Setkání poskytlo přítomným prostor k vzájemné výměně
zkušeností mezi zástupci obcí, kteří již v soutěži uspěli, a těmi, kteří na některé ocenění aspirují.
Za resort zemědělství bylo na setkání akcentováno ocenění Oranžová stuha, jehož garantem je
právě Ministerstvo zemědělství, které je oceněním za úspěšnou a příkladnou spolupráci obce
se zemědělskými subjekty. V Pardubickém kraji byly v minulosti oceněny i obce, které se třeba
částečně mohly opřít právě o úspěšnou realizaci projektů v Programu rozvoje venkova místními
subjekty za jejich podpory.
Poté následovala společná vyjížďka autobusem za příklady dobré praxe na území obce Vysočina,
kde v současné době žije 700 obyvatel. Na území obce se nalézá výjimečný počet kulturních
památek, především památek lidového stavitelství, z nichž mnohé jsou středoevropskými
a republikovými jedinečnostmi. Součástí exkurze byly zastávky jednak v místech několika
realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova 2007-2013 (projekt podpory mikropodniku
zabývajícího se kovovýrobou, projekty zemědělského družstva, projekt úpravy lesní cesty),
ale i v další místech obce včetně návštěvy obecního úřadu, hřiště, společenských prostor a
úpravy prostor kolem potoka. Nejvíce však zaujala velmi zdařilá ukázka přestavby autobusové
zastávky za finanční podpory spojené s oceněním Oranžová stuha.
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