
V ý s l e d k y  
 

krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova 

v Jihomoravském kraji.  
 
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji se stala a Zlatou stuhu 

získala obec Šakvice, okres Břeclav 

Stuhy: 

 Modrou stuhu za společenský život uděluje komise městysu Křtiny, okres Blansko 

 Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Starý Poddvorov, okres Hodonín 

 Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Unkovice, okres Brno-

venkov 

 Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci 

Ratíškovice, okres Hodonín 

 

Cenu naděje pro živý venkov uděluje komise obci Moravské Knínice, okres Brno-venkov 

 

 Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Vrbice, okres Břeclav 

 Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Petrovice, okres Blansko 

 Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Moravské Knínice, okres Brno-

venkov 

 Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - neudělen 

 Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce obci - neudělen 

 

Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova uděluje komise 

 Kategorie A (obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního 

významu) – obci Chvalovice, okres Znojmo – za obnovu stavby Kaplička u studánky 

 Kategorie C (nové venkovské stavby) – městysu Křtiny, okres Blansko – za stavbu Mateřské a 

základní školy Křtiny 

 

Mimořádné ocenění uděluje komise: 

 za realizaci přeshraniční spolupráce -  obci Hnanice, okres Znojmo 

 za podporu rekreačního využití krajiny - obci Jevišovka, okres Břeclav 

 za aktivní zapojení seniorů do života obce - obci Dolní Dunajovice, okres Břeclav 

 za dokumentaci místní etnokulturní  tradice - obci Věteřov, okres Hodonín 

 za propojení historie a současnosti - obci Telnice, okres Brno - venkov 

 za příkladnou venkovskou pospolitost - obci Rudka, okres Brno-venkov 

 

Čestné uznání: 

 Čestné uznání za rozvoj obce  - uděluje komise obci Petrovice, okres Blansko 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ (tradiční místní pokrm) nepovinná kategorie vyhlášená hejtmanem 

Jihomoravského kraje, ve které bylo přihlášeno 5 obcí: 

 1.místo – obec Ratíškovice, okres Hodonín – Ratíškovský trojboj 

 2.místo – obec Unkovice, okres Brno-venkov   – Bramborové knedlíky plněné škvarky, 

uzeným masem, se zelím a cibulkou 

 3.místo – obec Starý Poddvorov , okres Hodonín – Kuřincové pěry 


