
Protokol 
 

o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 
v Jihomoravském kraji 

 
 
Do soutěže Vesnice roku 2015 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 10 obcí. 
Hodnocení provedla krajská hodnotitelská komise ve dnech 8. – 11.  6. 2015. 
 
Složení krajské hodnotitelské komise: 
 
předsedkyně - Drahomíra Dirgasová, starostka obce Šakvice 
místopředseda - Tomáš Bílek, starosta obce Vrbice 
členové  

- Alena Dunajová, MK ČR  
- Martina Bílová, SMO ČR 
- Helena Jalová, SKIP 
- Dagmar Adámková, MZE 
- Iveta Macurová, Jihomoravský kraj 
- Jitka Schneiderová, MŽP a SZKT  
- Hana Zoubková, SPOV 
- Zuzana Šebestíková, tajemnice komise, MMR  

 
Při návštěvě soutěžící obce hodnotila komise následující: 
 

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 

 
Průběh hodnocení: 
 
Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu nejpozději do 30. dubna 2015 podala 
řádně vyplněnou přihlášku. Všech 10 přihlášených obcí bylo hodnoceno v krajském kole na 
základě předem schválených podmínek soutěže. 
První zasedání hodnotitelské komise proběhlo 11. 5. 2015, byl stanoven časový harmonogram 
hodnocení a následně byly 14. 5. 2015 informovány jednotlivé obce o přesném čase návštěvy 
hodnotitelské komise. Každá obec měla na svou prezentaci 2 hodiny, časový harmonogram 
návštěv obcí byl dodržen dle stanoveného plánu. 
 
Výsledné hodnocení 



 
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise následující ocenění: 
 
Zlatá stuha – vítěz krajského kola obci RUDKA 
 
Modrá stuha za společenský život nebyla s ohledem na počet přihlášených obcí udělena. 
Bílá stuha za činnost mládeže nebyla s ohledem na počet přihlášených obcí udělena. 
 
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci HRUŠKY 
 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu obci KOZOJÍDKY 
 
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost obci 
VÝROVICE 
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii A - obnova památkově chráněných 
objektů obci HABROVANY za projekt Rekonstrukce zámeckého parku 
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii B - obnova staveb venkovské zástavby 
obci KŘTINY za projekt Rekonstrukce objektu úřadu městyse Křtiny  
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii C - nové venkovské stavby obci 
VALCHOV za projekt Kaple sv. Petra a Pavla 
 
Diplomy: 
 

− za moderní knihovnické a informační služby obci VALCHOV 
− za vzorné vedení kroniky obci RATÍŠKOVICE 
− za rozvíjení lidových tradic obci RATÍŠKOVICE 
− za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) obci VALCHOV 
− za příkladnou péči o historickou zástavbu obce – NEBYL UDĚLEN 

 
Mimořádné ocenění: 
- obci DRÁSOV za rychlý investiční rozvoj obce a vytváření optimálních podmínek pro 

kvalitní život obyvatel 
- obci ŽELETICE za zprostředkování historického odkazu předků do současnosti 
- obci HABROVANY za citlivý přístup a spolupráci v oblasti sociální péče  
- obci KOZOJÍDKY za bohatý společenský život a úspěšné šlechtění ovoce napříč 

generacemi 
 
Čestné uznání: 
- obci ŽELETICE za příkladný přístup ke spolupráci v rámci mikroregionu při rozvoji 

cykloturistiky 
 
Mimořádné ocenění starostovi  
- městyse Křtiny panu Františkovi Novotnému za obětavý přístup k rozvoji 

obce a regionu  
- obce Výrovice panu Pavlu Vlčkovi za obětavý přístup k práci pro obec 
  
Speciální ocenění – Jihomoravský krajáč (typický tradi ční regionální pokrm) 



V této nepovinné kategorii se přihlásilo 5 obcí. 
1. místo – obec KOZOJÍDKY za recept na BÁLEŠE 
2. místo – obec ŽELETICE za recept na TŘÍSKY 
3. místo – obec HRUŠKY za recept na DUŠINKY 
 
Při hodnocení krajská komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže Vesnice roku 2015.  
 
 
Příloha – Stručná charakteristika vítězných obcí 
 
ZLATÁ STUHA – OBEC RUDKA 
Obec Rudka leží na úpatí Českomoravské vrchoviny asi  25 km od Brna.  Rozloha katastru je 
414  ha. Počátky obce se datují od  roku 1330. Název obce je odvozen od místního naleziště 
železné a stříbrné rudy.  Rudka leží v údolí po obou březích potůčku Bobrava, který pramení 
nedaleko obce. Obec má 349 obyvatel ve  135 domech z převážné většiny přízemní rodinné 
zástavby. Obec je spádová zaměstnaností, školstvím i službami do Rosic, Velké Bíteše a Brna 
Zlatá stuha je udělena za 
 
- ukázkový venkovský způsob života 
- zachování tradiční venkovské pospolitosti 
- vzájemnou sousedskou výpomoc 
- aktivní zapojení místních farmářů do života obce 
- bohatý společenský život 
- obnovu obecní knihovny 
- zapojení mládeže do aktivit obce 
- environmentální výchova 
 
 
ORANŽOVÁ STUHA  - OBEC KOZOJÍDKY 

      Obec Kozojídky se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Leží na úpatí 
Bílých Karpat v nadmořské výšce 188 m n. m., 3 km jihovýchodně od města Veselí nad 
Moravou. Rozkládá se na katastrální výměře 287 ha a je zde evidováno 156 domů. První 
písemná zmínka o Kozojídkách pochází z roku 1490. Obec má 508 obyvatel. Charakter 
zástavby v původních ulicích je řadového typu, novou zástavbu tvoří jednotlivé domy, 
dopravní obslužnost je velmi dobrá. Pracovní příležitosti jsou na slušné úrovni, jak u místních 
firem, tak v nejbližším okolí ca do 20 km. Převažující ráz krajiny je rovinatý s malým 
množstvím zeleně a vodních ploch 
Oranžová stuha je obci udělena za dobrou spolupráci obce se zemědělsky hospodařícími 
subjekty a místními spolky, která vede ke zvelebování života v obci. Příkladné jsou především 
realizace projektů rekultivace skládky, bioplynové stanice, cyklostezky, realizace výsadeb 
prvků územního systému ekologické stability v rámci pozemkových úprav, výsadba stromů 
v lokalitě Kozojídky - rybník a biokoridorů. 
 
ZELENÁ STUHA – OBEC HRUŠKY 
 
 Okolní krajina obce Hrušky je spíše rovinatého či mírně zvlněného rázu, snadno přístupného k 
obdělávání polností. Celková rozloha katastru je 541 hektaru. První písemná zpráva o osídlení 
pochází z roku 1294. V současnosti v obci žije 780 obyvatel. Autobusové linky IDOS  
Jihomoravského kraje, navazují na vlakové spoje v sousedních Křenovicích, umožňují 
obyvatelům snadné spojení s 20 km vzdáleným Brnem i s 5 km nedalekým Slavkovem, který má 



status obce s rozšířenou působností. Obec je součástí svazku 27 měst a obcí Ždánického lesa a 
Politaví.  
Charakter zástavby – rodinné domy venkovského typu s hospodářským zázemím, bytové domy, 
rodinné domy bez hospodářského zázemí, zařízení občanské vybavenosti, drobné výrobní 
provozovny, zařízení pro sport.  
V obci funguje samoobsluha a pohostinství. Obec provozuje základní a mateřskou školu.  
Pracovní příležitosti v malém měřítku přímo v obci, většina obyvatel dojíždí za prací do blízkého 
Brna a Slavkova. 
Zelená stuha obci Hrušky je udělena za komplexní přístupy v oblasti tvorby životního 
prostředí obce a krajiny, příkladnou spolupráci s odborníky, zapojování obyvatel všech 
generací a spolků do tvorby a péče o zeleň v obci a krajině. Mezi dobré příklady praxe patří 
založení přírodní zahrady při mateřské škole, navracení tradičních druhů dřevin, zajišťování 
odborné péče o významné dřeviny v obci, podporu spolků a projektů v oblasti tvorby krajiny 
a retenci vody v krajině, šíření osvěty v environmentální oblasti.  
 
 
 
V Šakvicích, dne 11. 6. 2015 
 
 
 
Podpisy členů komise: 


