Protokol
o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019
v Jihomoravském kraji
Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 18 obcí.
Hodnocení provedla krajská hodnotitelská komise ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2019.
Složení krajské hodnotitelské komise:
Předseda
Místopředseda
Členové

František Novotný, starosta městyse Křtiny
Jan Kauf, starosta obce Hrušky
Otakar Březina, starosta obce Kozojídky, SPOV
Ing. Lenka Kačírková, SMO ČR
Mgr. Alena Dunajová, MK ČR
Helena Jalová, SKIP
Ing. Lucie Sýsová, MZE (SZIF)
Ing. Jitka Schneiderová, MŽP a SZKT
Mgr. Lucia Jašková, MMR ČR – tajemnice kk
RNDr. Iveta Macurová, JMK

Při návštěvě soutěžících obcí komise hodnotila:
1. Koncepční dokumenty obce
2. Společenský život v obci
3. Aktivity občanů
4. Podnikání v obci
5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce, smart řešení
Průběh hodnocení:
Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 30. dubna 2019 podala řádně
vyplněnou přihlášku. Všech 18 přihlášených obcí bylo hodnoceno v krajském kole na základě
předem schválených podmínek soutěže.
První zasedání hodnotitelské komise proběhlo 13. 5. 2019, byl stanoven časový
harmonogram hodnocení a následně byly 14. 5. 2019 informovány jednotlivé obce
o přesném čase návštěvy hodnotitelské komise, která se uskutečnila ve dnech 3. – 7.6.2019.
Každá obec měla na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny, časový harmonogram návštěv obcí
byl dodržen dle stanoveného plánu. Výsledky krajského kola byly zveřejněny na tiskové
konferenci 7.6. 2019 ve Křtinách.
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Výsledné hodnocení:
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise následující ocenění:
Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole - obec Morkůvky
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kostelec
Modrá stuha - za společenský život - obec Násedlovice
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Velatice
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Petrovice (okres
Blansko)
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost
v obci – obec Petrovice (okres Znojmo)
Diplomy:
za moderní knihovnické a informační služby – obec Moutnice
za vzorné vedení kroniky – obec Železné
za rozvíjení lidových tradic – město Vracov
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce – obec Sudoměřice
Mimořádná ocenění:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za zapojení školy do života obce a environmentální výchovu mládeže – obec
Unkovice
Za výjimečné úsilí obyvatel při obnově a rozvoji své vesnice – obec Borovník
Za příkladný přístup k sociální problematice – město Vracov
Za péči o lesní hřbitov a památníky obětem světových válek – obec Olomučany
Za péči o území bývalého vojenského areálu Zlobice – obec Malhostovice
Za obnovu budovy obecního úřadu – obec Podbřežice
Za zdařilou realizaci rekonstrukce průtahu obcí – obec Moutnice
Za příkladnou činnost Českého zahrádkářského svazu – obec Sudoměřice
Za koncepční přístup k návrhu regulativů nové zástavby rodinných domů – město
Ždánice
Za obnovu budovy a provozu hvězdárny a planetária – město Ždánice
Za příkladný přístup k zabezpečení služeb pro občany – obec Násedlovice
Za investice a aktivity v oblasti zadržování vody v krajině – městys Blížkovice

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - přihlášeno 9 obcí
v kategorii A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek
místního významu Za obnovu vnějšího pláště kostela sv. Terezie – obec Lesná
v kategorii B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby Za přístavbu
mateřské školy - obec Násedlovice
Dobrovolná kategorie:
Speciální ocenění v Jihomoravském kraji – Jihomoravský krajáč
(tradiční regionální pokrm, typický pro danou obec)
V této nepovinné kategorii se přihlásilo 11 obcí:
SOUTĚŽÍCÍ OBEC

OKRES

NÁZEV SOUTĚŽÍCÍHO POKRMU

AUTOR POKRMU

obec UNKOVICE

Brno-venkov

Hodové koláče

Babinec

město VRACOV

Hodonín

obec ŽELEZNÉ

Brno-venkov

Vracovský krajanec
Boží milosti
Koblihy
Šmor se zeleným salátem

Martina Harnošová
p. Mívaltová
p. Mívaltová
Marie Hrbotická

obec OLOMUČANY

Blansko

Guláš olomučanského fořta

Michal Mahr

obec PETROVICE

Blansko

Hrachové placky

obec PETROVICE

Znojmo

Petrovické kotlik

Kronika obce – Marie
Hrušková
Pavel Janšta

městys BLÍŽKOVICE

Znojmo

Svatební buchtičky

Jiřina Chaloupková

obec MOUTNICE

Brno-venkov

Šlehané piškotové rohlíčky

Obec BOROVNÍK

Brno-venkov

Borovnický bramborák

kuchařky ze školky –
Ludmila Oprchalová,
Monika Veithová a
Jindřiška Žáčková
Místní ženy

Obec NÁSEDLOVICE

Hodonín

Pégny (štruple)

obec KOSTELEC

Hodonín

Pecáky

Růžena Dobešová
s dcerou Jitkou
Studýnkovou
Naděžda Dohnalová

1. místo Svatební buchtičky – obec Blížkovice
2. místo Vracovský krajanec - město Vracov
3. místo Šmor se zeleným salátem – obec Želené
Při hodnocení krajská komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže Vesnice roku 2019.

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
Zlatá stuha je obci Morkůvky udělena za přínos mládeže k uchování a rozšíření místních
tradičních krojů a jejich věrohodnou prezentaci. Obec má bohatý společenský život a pestrou
paletu spolků. Zřídila mimo jiné muzeum věnované generál por. Peřinovi. Spolky se aktivně
zapojují do života obce. Jednou z jejich mimořádných aktivit je např. pořádání originálního
vytrvalostního pochodu kolem obce. Osobitá je také činnost mladých pěstitelů chilli papriček
či producentky horčic. Obyvatelé mají mimořádný vztah k odkazu místních umělců – malíře a
básníka Dobeše. Spolupracují s Mendelovou univerzitou v oblasti rozvoje životního prostředí.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Velatice rozvíjí životní prostředí v obci a okolní krajině v souladu s příkladným
koncepčním plánováním a postupy. Výsadba dřevin a úprava veřejných prostranství je
realizována jak ve spolupráci s odborníky, tak za přispění neziskových organizací. Úprava
veřejných prostranství je realizována v návaznosti na promyšlené stavební úpravy objektů
občanské vybavenosti. Obec systematicky pracuje na navracení ovocných a listnatých dřevin
do krajiny v souladu s dokončenými pozemkovými úpravami. Do výsadeb se zapojují místní
obyvatelé i neziskové organizace. Mezi nově založené úpravy patří úprava okolí obecního
úřadu, kaple a realizace Zelené oázy.
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Hodnotitelskou komisí byla oceněna aktivní spolupráce obce a zemědělského subjektu
Zemspol., a.s., který na katastru obce působí a je zde i významným zaměstnavatelem.
Spolupráce je příkladná v oblastech údržby veřejných prostranství, využití chátrajících
objektů, péče o krajinu či rozvoji agroturistiky. Společnost pořádá také vzdělávací aktivity pro
děti předškolního věku zaměřující se na poznávání zemědělství a života na venkově.
Zemědělská společnost provozuje i chov ovcí, který je dle potřeby využíván na spásání

travních porostů či CHKO Moravského krasu. Významná je i spolupráce místních včelařů a
obce např. při realizaci naučné včelí stezky za účelem zvýšení povědomí o významu včel
v přírodě. Obec současně realizuje koncepční péči v oblasti lesního hospodaření, kdy
postupně od roku 2000 dochází k obnově dřevin dle lesního hospodářského plánu.
Bílá stuha za činnost mládeže
Bílá stuha je udělena obci Kostelec za aktivity mládeže např. Kavárna Žirafa v budově
Základní školy, činnost místních skautů a úspěchy členek aerobiku.
Modrá stuha
Modrá stuha je udělena obci Násedlovice za udržování místních lidových tradic, aktivní
zapojení spolků do života obce a jejich činnost v oblasti folklóru a sportu, mimořádnou práci
vykonávají mladí včelaři a dětské folklórní soubory.

Ve Křtinách 7. 6. 2019

František Novotný
předseda komise
starosta městysu Křtiny
(„Vesnice Jihomoravského kraje roku 2017“)
Mgr. Lucia Jašková
tajemnice krajské komise

