VESNICE ROKU 2011
Výsledky krajského kola soutěže VESNICE ROKU 2011 v Programu obnovy
venkova.
V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem
19 obcí:
Horní Branná, Horní Police, Janův Důl, Jiřetín pod Bukovou, Karlovice, Kravaře,
Křižany, Modřišice, Mříčná, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves, Okna, Polevsko,
Radimovice, Studenec, Svijanský Újezd, Svijany, Všeň, Žďárek.

Krajská hodnotitelská komise soutěže, složená ze zástupců vyhlašovatelů a
spoluvyhlašovatelů, navštívila přihlášené obce ve dnech 18.5., 19.5., 23.5. a
20.6.2011. Komise provedla dne 20 .6. 2011 hodnocení soutěžících obcí na
základě prezentace obce, prohlídky obce a materiálů, které obce předložily
společně s přihláškou do soutěže.

Zlatou stuhu získala a vítězem krajského kola se stala obec Křižany.
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obce
Studenec.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Okna.
Modrou stuhu za společenský život získala obec Nová Ves nad Nisou a
Bílou stuhu za činnost mládeže obec Mříčná.

Naše obec v soutěži získala ocenění „SKOKAN ROKU“. Toto ocenění je spojeno
s finanční dotací ve výši 125 000,- Kč, která může být využita v rámci Programu

obnovy venkova s tím, že nebude podmíněna žádným vlastním podílem obce.
Krajský úřad Libereckého kraje zaslal obci Podmínky pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje s výčtem Dotačních titulů, v rámci kterých je
možno finanční dotaci ve výši 125 000,- Kč použit. Obec tuto dotaci použije na
výměnu oken na Obecním úřadu.

Současně obec získala diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova
cena.)Tato cena je vizitka všech našich občanů, kteří vzorně pečují o své
zahrádky, květinovou výzdobu svých domků a okolí svých nemovitostí.

Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat všem našim občanům, kteří velkou
mírou přispěli k získání diplomu za kvalitní květinovou výzdobu v obci a těšit
se na další kolo soutěže Vesnice roku, kde je možné získat ZELENOU STUHU
s finanční dotací 400 000,-Kč.

Všem, kteří se podílejí na zvelebení naší obce a obzvláště těm, kteří připravili
hodnotitelské komisi příjemný zážitek patří velký dík!!
Martina Rašínová, starostka obce Polevsko

