
Do XIX. ročníku soutěže Vesnice roku 2013 

se za Jihočeský kraj přihlásilo 36 obcí  

 

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: 

Koncepční dokumenty 

Společenský život 

Aktivita občanů 

Podnikání 

Péče o stavební fond a obraz vesnic 

Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 

Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

Péče o krajinu 

Připravované záměry 

Informační technologie obce 

 

Udělená ocenění  krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v JčK: 
 

První místo: Zlatá stuha – krajský vítěz 
 
Obec: Chelčice, okres: Strakonice 
 
Odůvodnění: 
 
Obec se dlouhodobě a cílevědomě snaží o naplnění svých cílů při zachování prvků 
tradičního venkovského života a jeho využití při bohatém spolkovém vyžití občanů. 
Citlivou rekonstrukcí bývalé farní sýpky, při zachování architektonických hodnot, 
vznikl památník Petra Chelčického. Obec pomáhá zapojit zdravotně postižené do 
běžného života formou terapeutické dílny v domově sv. Linharta v Chelčicích. Obec 
realizuje projekt „Zdravý životní styl seniorů na Chelčicku“. V roce 2013 byla uvedena 
místní zemědělskou firmou ZEMCHEBA do provozu spalovna biomasy. Velmi kladně 
komise hodnotí péči o prostranství kolem kostela sv. Martina, kde je rovněž hřbitov, 
fara se zahradou, sýpka, obecní vila, mateřská škola a školní zahrada. Obec 
realizovala úspěšný pilotní projekt pro zvýšení motivace občanů k efektivnějšímu 
nakládání s tříděnými odpady. 
 
 
Druhé místo: Obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice 
 
Třetí místo: Obec: Hajany, okres Strakonice 
 
 



Bílá stuha – za činnost mládeže  
Obec: Drahonice, okres: Strakonice 
 
Modrá stuha – za společenský život 
Obec: Skály, okres: Písek 
 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
Obec: Bernartice, okres: Písek 
 
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí 
Obec: Cehnice, okres: Strakonice 
 
 
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost 
v obcích 
Obec: Radomyšl, okres: Strakonice 
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, 
realizované v duchu Programu obnovy venkova 

Obec: Čestice, okres: Strakonice 
 
 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny 
Obec: Osek, okres: Písek 
 
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 
Obec: Kluky, okres: Písek 
 
Diplom za péči o kulturní dědictví 
Obec: Kovářov, okres: Písek 

 
 

Čestná uznání: 
 

Přídolí - Čestné uznání za koncepční přístup při opravě historického objektu fary 
 
Mičovice - Čestné uznání za podporu organizace společenských a kulturních akcí 
 
Dřešín - Čestné uznání za vydávání Dřešínského občasníku 
 
Drachkov  - Čestné uznání za úspěšné začlenění všech spolků do života obce 
 
Nerestce - Čestné uznání za úspěšnou realizaci protipovodňových opatření 
 
Oslov - Čestné uznání za mimořádné úspěchy při práci s dětmi předškolního věku 
 
Kučeř - Čestné uznání za pestrý společenský život v obci 
 
Kestřany - Čestné uznání za vybudování sběrného dvora v obci 
 



Mydlovary - Čestné uznání za vybudování prostor pro pořádání společenských akcí 
 
Pištín - Čestné uznání za výstavbu dřevěných zvoniček 
 
Vrábče - Čestné uznání za vybudování mateřské školy 
  
Novosedly nad Nežárkou - Čestné uznání za vybudování cyklostezek 
 
Řípec - Čestné uznání za spolupráci se zemědělským podnikem 
  
Smilovy Hory - Čestné uznání za citlivé využití budovy bývalé základní školy 
 
Nadějkov - Čestné uznání za mimořádnou rekonstrukci farské zahrady 
 
Přeštěnice - Čestné uznání za úspěšné vyřešení čištění odpadních vod 
 
Zbelítov - Čestné uznání za obnovu drobných sakrálních objektů 
 
Tálín - Čestné uznání za úspěšnou revitalizaci návesní požární nádrže 
 
Branice - Čestné uznání za podporu individuální výstavby v obci 
 
Slabčice - Čestné uznání za podporu chrámového sboru 
 
Chrášťany - Čestné uznání za inovativní řešení vytápění školy obnovitelnými zdroji 
 
Borovany - Čestné uznání za příkladnou práci s dětmi 
 
Rataje - Čestné uznání za smysluplné využití kulturního domu pro sportovní účely 
 
Radětice - Čestné uznání za podporu kulturních a sportovních aktivit v obci 
 
 

Obce přihlášené do soutěže o Vesnici JčK roku 2013 – XIX. ročník 
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