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Porota krajského kola soutěže Vesnice roku letos rozhodla, že Vesnicí roku 2011 se
stává na Vysočině obec Domamil. Obec se zhruba třemi stovkami obyvatel leží v
nadmořské výšce 495 m. Z nejvyššího místa této vesnice jsou za slunečného počasí
vidět rakouské vesnice. V místě je zdravotní středisko, pošta, fara a základní škola.
„Velká gratulace! Obec není v soutěži nováčkem, prošla si úspěšně několika
předchozími ročníky a letos to vyšlo. Osobně předám titul do rukou pana starosty 18.
července. Poděkování za skvělé fungování obce, její společenské aktivity a práci s
mládeží však patří všem v Domamili,“ prozradil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. 

  

Obec DOMAMIL je oprávněna užívat titul „Vesnice kraje VYSOČINA roku 2011“.

      

  

  

Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Křižánky (okres Žďár nad Sázavou).

  

Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Rozsochatec (okres Havlíčkův Brod).

  

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Putimov (okres
Pelhřimov).
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Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci Jiratice
(okres Třebíč).

  

Cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou stuhu) uděluje komise obci Radostín nad Oslavou
(okres Žďár nad Sázavou), která získala 70,01421 bodů.

  

  

Zlatou cihlu v kategorii B (obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby) uděluje komise
obci Zvěrkovice (okres Třebíč).

  

Zlatou cihlu v kategorii C (nové venkovské stavby) uděluje komise obci Velká Losenice (okres
Žďár nad Sázavou).

  

  

Diplom:

  

Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Dolní Vilémovice (okres Třebíč).

  

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Velká Losenice (okres Žďár nad
Sázavou).

  

Diplom za péči o kulturní dědictví uděluje komise obci Kaliště (okres Pelhřimov).
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Diplom za oživlé památky uděluje komise obci Ořechov (okres Žďár nad Sázavou).

  

Diplom za bohatý kulturní a společenský život uděluje komise obci Jakubov u Moravských
Budějovic (okres Třebíč).

  

Diplom za zapojení seniorů do veřejného života uděluje komise obci Hodice (okres Jihlava).

  

Diplom za udržování folklorních tradic uděluje komise obci Rozsochy (okres Žďár nad
Sázavou).

  

Diplom za vybudování občanské vybavenosti z vlastních zdrojů obci Vysoké Studnice (okres
Jihlava).

  

  

Čestné uznání:

  

Čestné uznání za činnost ochotnického divadelního spolku uděluje komise obci Rynárec (okres
Pelhřimov).

  

Čestné uznání za podporu sportu uděluje komise obci Bory (okres Žďár nad Sázavou).

  

Čestné uznání za udržování hasičských tradic uděluje komise obci Mladoňovice (okres Třebíč).
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Mezi nejvýše oceněné rozdá kraj Vysočina finanční dary ve výši půl milionu korun.

  

  

Jitka Svatošová
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