Vážení spoluobčané
Ve čtvrtek 29. června se naše obec popáté zúčastnila soutěže
Vesnice roku Libereckého kraje. Smyslem této soutěže je na prvním
místě ukázat, jak se obec postupně mění a rozvíjí, jakým způsobem
pečujeme o zeleň, jak spolupracujeme se zemědělskými subjekty,
jak se zapojují občané a děti do veřejného života nebo třeba jak
společensky a vzájemně žijeme. Dalšími ukazateli při hodnocení
je samozřejmě i vzhled vesnice, občanská vybavenost, péče
o stavební objekty a další majetek obce, sportoviště, hodnocen
je i kulturní život. K plusovým bodům přispějí třeba i Vaše
upravené zahrady u domů.
V roce 2013 jsme skoro po tříletém přesvědčování ze strany
některých občanů vesnici poprvé přihlásili do této soutěže. Nejdříve
však bylo třeba splnit ne zrovna jednoduché „papírové“ podmínky.
A po získání informací, jak to dělají jinde, „jsme do toho potom šli“.
Ke všemu byla potřeba pomoc od Vás spoluobčanů
a na tom jsme účast obce v této soutěži i z naší strany postavili.
Viditelné a přibývající změny ve vesnici spolu s aktivním
společenským životem v Kruhu a tím samozřejmě i rozsáhlou
činností všech registrovaných a neregistrovaných spolků byly hned
od začátku naším největším plusem. Potom jsme spolu
s připravenou „choreografií“ při prezentaci vesnice v průběhu
návštěvy hodnotící komise postupně získali Ocenění za rozvoj
venkova, Ocenění za vzorné vedení obecní kroniky, dále Zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, následně Modrou stuhu za
společenský život a letos i to nejvyšší ocenění, a to ZLATOU
STUHU. Zde jsou hodnoceny všechny posuzované oblasti. Komise
sledovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů,
celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu,
veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také
koncepční dokumenty obce, které ukazují, co chceme ve vesnici
v budoucnu udělat.
Dalším nemalým přínosem našich společných úspěchů
za jednotlivá ocenění jsou celkem pěkné finanční příspěvky
do rozpočtu obce. Za těch pět roků nám soutěž přinesla (respektive
ještě přinese) formou dotací celkem 2.160.000,- Kč a to už určitě
nejsou malé peníze. Samozřejmě jsme je museli dost rychle
proinvestovat a to byl někdy daleko větší problém než účast
v samotné soutěži. Všechno se naštěstí stihlo a o nic tak
nepřijdeme (a určitě i stihne teď, za ty roky jsme už hodně poučeni,
jak se připravit na případný úspěch).

Chci Vám všem, kteří jste nám za těch pět roků jakkoliv pomohli
s prezentací NAŠEHO KRUHU, co nejsrdečněji poděkovat.
Moc si Vás za to vážím. Vždycky (i v dešti) jsme se dobře pobavili
a tak trochu jsme si i „pohráli“. Zlatá stuha a tím i titul Vesnice
roku Libereckého kraje 2017 patří navždy nám všem
a už nám ji nikdy nikdo nevezme.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozval ve středu 16. srpna
na slavnostní vyhlášení Vesnice roku Libereckého kraje, které
pořádá vítězná obec. O tom, kde a v kolik hodin to bude, budete
včas informováni. V dalších dnech Vás potom budeme znovu
potřebovat, protože nás čeká ještě jedna prezentace. Ta bude
při návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku České
republiky 2017, kam jsme krajským vítězstvím postoupili. Přesný
termín její návštěvy zatím nevíme, určitě bude ze začátku září.
Ještě jednou Vám všem děkuji za pomoc při dalším zviditelnění
naší vesnice. Užívejte si léto a v srpnu na vyhlášení Vesnice roku
Libereckého kraje 2017 třeba nashledanou.
Jirka Sedláček

