Obec Rohov

„Vesnice roku 2011 Moravskoslezského kraje“
Obec Rohov se v roce 2011 přihlásila do soutěže
„Vesnice roku 2011 Moravskoslezského kraje“,
kde získala tyto ocenění :
--------------------------------------------------------------------------Mimořádné ocenění - 3. místo v krajské soutěži obcí soutěže Vesnice roku 2011
Moravskoslezského kraje

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů za výstavbu
Obecního domu v Rohově z ROP Moravskoslezsko

Mimořádné ocenění v podkategorii Zlatá cihla c) v Programu obnovy venkova
za výstavbu Obecního domu v Rohově z ROP Moravskoslezsko

SOUTEŽ VESNICE ROKU 2011
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
17. ročník soutěže „Vesnice roku 2011“ vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR
(SPOV), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a
Ministerstvo zemědělství ČR (Mze). Dalšími spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář
prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR,
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje
v případě krajských kol soutěže.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce
jsou nejprve hodnoceny v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže.
V letošním roce se přihlásilo do soutěže v rámci Moravskoslezského kraje 12 obcí.
Obce přihlášené v rámci našeho kraje do soutěže byly ve dnech 20. až 22. června 2011
navštíveny krajskou hodnotitelskou komisí, která posuzovala obce v následujících okruzích koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.

Seznam přihlášených obcí Vesnice roku 2011 Moravskoslezského kraje:
Obec
Lhotka
Vojkovice
Moravice
Radkov
Rohov
Sudice
Velké Heraltice
Markvartovice
Skotnice
Starý Jičín
Ryžoviště
Zátor

Okres
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Nový Jičín
Nový Jičín
Bruntál
Bruntál

Web
Počet obyvatel
http://www.obec-lhotka.eu
507
http://www.vojkovice.eu
583
http://obecmoravice.cz
256
http://www.obecradkov.cz
516
http://www.rohov.cz
627
http://www.obec-sudice.cz
682
http://www.velkeheraltice.cz
1625
http://www.markvartovice.cz
1873
http://www.skotnice.cz
716
http://www.stary-jicin.cz
2648
http://www.ryzoviste.cz
638
http://www.zator.cz
1205

Desetičlennou hodnotitelskou komisi tvořili zástupci obcí, které získaly Zlatou stuhu v
předcházejících ročnících soutěže (Spálov – vítěz soutěže 2009, Hlavnice – vítěz soutěže
2010), Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro životní prostředí ČR, Ministerstva
kultury ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

Krajská hodnotitelská komise se shodla na pořadí vítězů krajského kola
soutěže „Vesnice roku 2011 Moravskoslezského kraje“ takto:
___________________________________________________________
1. místo v krajském kole soutěže - obec Skotnice, okres Nový Jičín – Zlatá stuha
2. místo v krajském kole soutěže – obec Radkov, okres Opava
3. místo v krajském kole soutěže – obec Rohov, okres Opava

Dále komise rozhodla o udělení těchto ocenění:
Modrá stuha za společenský život - obec Lhotka, okres Frýdek-Místek
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obec Markvartovice, okres Opava
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Starý Jičín, okres
Nový Jičín
Cena naděje pro živý venkov - obec Ryžoviště, okres Bruntál
Za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Rohov, okres Opava

Zlatá cihla v jednotlivých kategoriích hodnocených staveb:

A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu –
obec Radkov, okres Opava za rekonstrukci Kaple Panny Marie Ustavičné Pomoci
v místní části Nové Zálužné
B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby –
obec Vojkovice, okres Opava za rekonstrukci budovy bývalé základní školy a
rekonstrukci zahrady
C - nové venkovské stavby –
obec Rohov, okres Opava za Obecní dům v Rohově

Dále komise udělila diplomy za:
vzorné vedení knihovny – obci Radkov, okres Opava
rozvoj pospolitosti občanů – obci Sudice, okres Opava
zapojení dětí do života obce – obci Zátor, okres Bruntál
podporu sportovních aktivit – obci Moravice, okres Opava
podporu rozvoje přeshraniční spolupráce – obci Velké Heraltice, okres Opava

