
P r o t o k o l  
 
 

z jednání komise pro hodnocení obcí přihlášených do krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova v Jihomoravském kraji.  
 
 
Soutěže v Jihomoravském kraji se zúčastnilo celkem 22 obcí. 
 
Krajská komise pracovala ve složení: 
 
předseda:          Ing. Stanislav Kamba, starosta obce Vísky 
místopředseda: Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce Lužice 
členové:    Ing. Marcela Ondráčková, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

      RNDr. Iveta Macurová, zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
            Mgr. Anna Gigimovová, zástupce Svazu měst a obcí  

      PaeDr. Zdeněk Peša, zástupce Spolku pro obnovu venkova  
      Věra Štěpánová, zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
      Ing. Dagmar Adámková, zástupce Ministerstva zemědělství ČR 

                  Ing. Ivo Erben, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
      Mgr. Alena Dunajová, zástupce Ministerstva kultury 
 

Hodnocení  přihlášených obcí proběhlo v termínu 7. - 11. června  2009.  
 
 
Komise rozhodla o následujících oceněních: 
 

 
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 v Jihomoravském kraji 

 
se stává a Zlatou stuhu získává obec 

 

Krásensko 
 

(okres Vyškov). 
 
Obec Krásensko je oprávněna užívat titul „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2010“. 
 
Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Vavřinec (okres Blansko). 
Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Němčičky (okres Břeclav). 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Hýsly (okres Hodonín). 
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci Jevišovka 
(okres Břeclav). 
 
Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Roubanina (okres Blansko). 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Dolní Dunajovice (okres 
Břeclav). 



Diplom za udržování tradičního vesnického společenství uděluje komise obci Úsobrno (okres 
Blansko). 
Diplom za příkladný kulturní a společenský život uděluje komise obci Hlína (okres Brno – 
venkov). 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) uděluje komise obci Hnanice 
(okres Znojmo). 
Diplom za rozvíjení lidových tradic obci Násedlovice (okres Hodonín). 
Cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou ) uděluje komise obci Hýsly (okres Hodonín), 
která získala 0,13452 bodů. 
 
Mimořádné ocenění za dlouhodobý aktivní přínos v Programu obnovy venkova uděluje 
komise panu Michalu Vagovi, starostovi obce Jevišovka.  
Mimořádné ocenění za prezentaci obce uděluje komise obci Úsobrno.  
 
 
Krajská komise též rozhodla o udělení následujících čestných uznání těmto obcím: 
 
Čestné uznání za aktivní zapojení žen do života vesnice obci Chvalovice (okres Znojmo). 
Čestné uznání za příkladnou obnovu školských zařízení  uděluje komise obci Rakvice (okres 
Břeclav). 
Čestné uznání za prezentaci významných občanů a rodáků uděluje komise obci Jiříkovice 
(okres Brno - venkov). 
Čestné uznání za podporu a rozvoj turistického ruchu na venkově uděluje komise obci Suchý 
(okres Blansko). 
Čestné uznání za koncepční vedení obce uděluje komise obci Vranovice (okres Brno - 
venkov). 
Čestné uznání za příkladnou péči o charakter venkovské zástavby uděluje komise obci 
Výrovice (okres Znojmo). 
Čestné uznání za postupnou realizaci záměrů uděluje komise obci Horní Dubňany (okres 
Znojmo). 
Čestné uznání za podporu výstavby bytů a rodinných domů uděluje komise obci Horní 
Dunajovice (okres Znojmo). 
Čestné uznání dlouhodobý a koncepční rozvoj služeb pro občany uděluje komise obci Božice 
(okres Znojmo). 
Čestné uznání za obnovu veřejných prostranství uděluje komise obci Vilémovice (okres 
Blansko). 
Čestné uznání za využití budovy staré školy na charitativní činnost uděluje komise obci 
Petrovice (okres Blansko). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ve  Vískách dne 11. června 2010  
 
 
Podpisy členů komise:  
 
 
 
 


