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Vážení čtenáři,
tuto speciální přílohu jsme 

pro Vás připravili ve spolupráci 
s 23 obcemi Kraje Vysočina, které 
se přihlásily do letos poprvé vy-
hlášené soutěže Rok života v ob-
cích Kraje Vysočina. Mohlo by se 
zdát, že posledních 12 měsíců se 
kvůli pandemii a jejím dopadům 
naše životy zcela „zastavily“. Tato 
soutěž nám ale ukázala, že opak 
je pravdou, alespoň co se týče ve-
dení obcí a městysů v našem re-
gionu. Díky iniciativám starostek 
a starostů, místních samospráv, 
spolků, škol, sdružení a především 
díky dobrovolnickým aktivitám se 
na vysočinském venkově podařilo 
uvést v život originální a prospěš-
né projekty, o kterých jsme ještě 
před rokem ani nepřemýšleli – 
protože nebyl důvod. Ptali jsme 
se tedy obcí, co se jim během pan-
demie podařilo, s čím originálním 
přišli dospělí i děti, zajímalo nás, 
jak lidé zvládali dlouhá covidová 
omezení, jak si navzájem a nezišt-
ně pomáhali, ale zajímalo nás i to, 
jak obce v době izolace fungovaly, 
jak se přeskupily priority zastupi-
telstev, zda pokračovaly projekty, 
které budou mít vliv na kvalitu bu-
doucího života obyvatel. 

Všech 23 přihlášených příběhů 
posoudila odborná porota, kte-
rá vybrala trojici nejaktivnějších 
obcí, a o dalších třech oceněných 
rozhodovala v internetové anketě 
veřejnost až do konce dubna na 
základě zveřejněných videopre-
zentací. Kraj Vysočina pak mezi 
tuto nejúspěšnější šestici rozdělil 
celkem 240 tisíc korun, úspěch 
v pilotním ročníku soutěže bude 
oceněným samosprávám připo-
mínat nádherný skleněný anděl 
s velkým srdcem – symbol naděje 
a vzájemné sounáležitosti. 

I touto cestou děkuji za vedení 
Kraje Vysočina všem obcím i měs-
tysům, které našly sílu a odvahu 
a podělily se s námi o své příběhy 
z doby covidové. Ocenění si za-
sloužíte všichni a věřím, že i pro 
ostatní obce na Vysočině bude-
te inspirací. Klobouk dolů, dámy 
a pánové. 

Bez Vaší práce i osobního nasa-
zení by Vysočina nebyla tím, čím je 
– DOBRÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT.

Obec Křižánky Obec Dlouhé 

Absolutní vítěz odborné poroty. Obecní úřad v době pandemie zajistil výrobu 
dezinfekce dle receptury WHO s tím, že potřebné chemikálie darovali podnikatelé. 
Video s podrobnou recepturou se stalo hitem internetu, řada obcí se jím inspirovala 
a vyřešila tak poptávku po nedostatkové komoditě. Pro starší obyvatele obec zajis-
tila mj. vitamínovou kúru, zvýšenou pozornost věnovali v Křižánkách dezinfekci 
veřejných prostor a za tímto účelem byl zakoupen generátor ozónu. Seniorům a ob-
čanům se zájmem o očkování byla zajištěna pomoc sociální pracovnice obce a na 
očkování byla k dispozici doprava obecním elektromobilem. 

„Moc jsme stáli o  to, aby pokračovala oblíbená univerzita třetího věku, proto 
jsme pomohli s jejím přechodem do online formy. Díky výzvě „Babičko, dědečku, 
vypravuj“ a nabídce telefonických rozhovorů ze strany personálu školy se dařilo 
držet seniory v duševní pohodě. Pro žáky základní školy jsme na obecním úřadě 
poskytli zdarma tisk učebních materiálů. A projekt lokální křižánecké měny byl 
doplněn o aktualizovaný katalog podnikatelů, u kterých lze měnou platit,“ vyjme-
novává oceněné aktivity starosta Křižánek Jan Sedláček. 

V Křižánkách se navíc podařilo dokončit pilotní projekt ve spolupráci s MPSV 
na ověření lokální koncepce sociálního bydlení. Obec dosáhla, jako první v České 
republice, na nejvyšší kategorii A v realizaci projektu místní Agenda 21.

Tradiční akce, kterými Dlouhé pravidelně žilo, nahradily inovované verze, 
například hrkání se odehrálo prostřednictvím místního rozhlasu a vánoční pek-
lo bylo motorizováno a projelo obcí hojně podpořeno občany z oken a balkónů. 
Obec nabídla prostory i osobní pomoc při výrobě ochranných štítů a hradila ma-
teriál na výrobu prvních 3 000 kusů. 

„Dětem jsme umožnili tisk výukových materiálů pro online výuku. Život se 
nezastavil, covid nebyl jediným problémem, se kterým jsme se museli popasovat 
– po přívalových deštích místní hasiči a mladí opakovaně během 14 dnů pomohli 
uklidit obec,“ vzpomíná starostka Dlouhého Jaroslava Hlavatá. 

Pro věřící občany byly před Velikonoci do místní kapličky dodány posvěcené 
kočičky; na stránkách obce byly zveřejňovány informace o  kompenzacích pro 
podnikatele a obec nabízela pomoc při vyplňování tiskopisů.

Cílem soutěže Rok života v  obcích 
Kraje Vysočina bylo vyzdvihnout vzá-
jemnou spolupráci a sounáležitost oby-
vatel, spolků, dobrovolníků, místních 
podnikatelů a vedení obcí v době pan-
demie. Vítězné příspěvky mohou být 
příkladem dalším obcím při snaze za-
jistit dostupnost služeb a kvalitu života 
svých obyvatel v dnešní nelehké době, 
na kterou nikdo z nás nebyl připraven. 
Soutěže se mohly účastnit obce v Kraji 

Vysočina do 1 500 obyvatel, podmínkou 
bylo v  termínu doručit příspěvek nebo 
prezentaci s popisem vlastních aktivit. 

Občané, samosprávy, spolky i pod-
nikatelé z přihlášených obcí a městysů 
se v době pandemie věnovali šití rou-
šek, distribuci ochranných pomůcek 
a  dezinfekce. Zřejmá byla obrovská 
solidarita a  sounáležitost občanů, kdy 
sousedé pomáhali sousedům, zajišťova-
li nákupy, dovoz léků, ale také odvoz 

Pořadí určené odbornou porotou 

1. Obec Křižánky (361 obyvatel)
2. Obec Lípa (1 084 obyvatel)
3. Obec Jiřice (862 obyvatel)

Pořadí určené veřejností v internetové anketě 

1. Obec Dlouhé (255 obyvatel)
2. Obec Osová Bítýška (915 obyvatel)
3. Městys Dolní Cerekev (1 275 obyvatel)

k  lékaři a  na očkování. Obce hleda-
ly cestu, jak alespoň část kulturních, 
sportovních a  jiných společenských 
akcí uskutečnit, vždy důsledně za do-
držení bezpečnostních opatření. Bohu-
žel některé akce musely být zrušeny. 
I přes všechny překážky, které si doba 
vyžádala, probíhala obnova obecních 
lesů za pomoci spolků, firem i  obča-
nů. Obce našly způsob, jak zveřejňo-
vat informace, například efektivním 

roznosem letáků do konkrétních poš-
tovních schránek, prostřednictvím 
veřejného rozhlasu, webových a  FB 
stránek, prostřednictvím SMS servisu, 
ale i  přes moderní aplikaci Mobilní 
rozhlas. Poděkování patří místním sa-
mosprávám za energii, kterou věno-
valy přestavbě škol, obecních úřadů 
i  kulturních domů, život se nezastavil 
– v  obcích vznikaly nové parcely pro 
mladé rodiny, nové silnice i chodníky. 

◾ Velikonoční zajíci ze slámy

◾ Křižánky - tak je znají nejen místní, ale i turisté

◾ Rozsvícení adventního stromu

◾ Pohádková stezka
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OCENĚNÉ OBCE

SLOVO VYHLAŠOVATELŮ SOUTĚŽE

Pavla Chadimová
předsedkyně SPOV Kraje Vysočina, 
starostka obce Heřmanov

Krajské organizace SPOV 
ČR a  SMS ČR ve spolupráci 
s  Krajem Vysočina letos vyhlá-
sily soutěž s názvem Rok života 
v  obcích Kraje Vysočina jako 
alternativu zrušené celostátní 
soutěže Vesnice roku. Snahou 
pořadatelů bylo zviditelnit práci 
nejen starostů, zastupitelů, ale 
i  všech dobrovolníků, spolků 
a podnikatelů, kteří se zasloužili 
o to zvládnout náročný Covidový 

rok na jedničku. Smyslem bylo 
vyzdvihnout spolupráci a  sou-
držnost obyvatel, ukázat příklady 
dobré praxe a motivovat ostatní. 
Jako spoluautor vyhlášené sou-
těže jsem hrdá na všech 23 obcí, 
které se aktivně zapojily, připra-
vily vtipné a inspirativní medai-
lonky. Jsem ráda, že se soutěž 
líbila, všechny povzbudila, při-
nesla spoustu radosti a  pozitiv-
ních emocí. Naši andělíčci, kte-
ří symbolizovali sounáležitost, 
jsou v  dobrých rukách vítězů 
soutěže, ale ocenění si zaslouží 
úplně všichni.

Václav Venhauer
předseda krajské organizace 
Sdružení místních samospráv 
Kraje Vysočina, starosta městyse 
Libice nad Doubravou

V březnu 2020 byl náš měs-
tys, ale i  ostatní obce, postaven 
před velkou výzvu, kdy ze dne 
na den musel čelit pandemii CO-
VID-19. Zvedla se velká vlna so-
lidarity v obci. Občané se semkli 
a dokázali spolupracovat tak, aby 
se život v obci nezastavil. Stejné 
to bylo i ve spolupráci mezi ob-
cemi. Starostové i  starostky si 

vzájemně poskytovali informace. 
SMS ČR formou instruktážních 
videí nabízelo pomoc v  době, 
kdy nebyly k  dispozici žádné 
ověřené návody ani doporučení. 
Jsem rád, že i  my jsme mohli 
přispět ke zdárnému zvládnutí 
celé situace a díky systematické 
spolupráci, přenosu informací 
a podněcování diskuse o  rozvo-
jových potřebách venkovských 
obcí, které jsou následně řešeny, 
tvoříme nedílnou součást rozvoje 
venkova tohoto kraje. Na jednot-
livých, zde prezentovaných pří-
spěvcích, je to ostatně vidět.

(1084 obyvatel), počet bodů: 212, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 Kč

Ani Covid nezastavil spolkový život v obci – všech akcí se za rok zúčastnilo několik tisíc osob a obec 
proinvestovala v projektech více než 23 milionů korun; díky spolupráci s místní zemědělskou firmou bylo 
zajištěno vaření pro seniory a rozvozy obědů zdarma do všech místních částí, nikdo z obyvatel nestrádal 
a místní mohli také využít i mlékomat a prodejnu „Ze Dvora“, kde jsou nabízeny regionální produkty; 
rodinné centrum Tiliánek poskytovalo zdarma konzultace v oblasti sociálně-právního poradenství a fi-
nančního poradenství; občanům byly na 544 telefonních čísel rozesílány obecní SMS zprávy; obec touto 
formou rozesílala i nabídky místních podnikatelů.

 (915 obyvatel), počet hlasů: 5 020, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 Kč

S  informováním občanů pomohl nově nainstalovaný bezdrátový rozhlas; jedna z  místních 40 šva-
dlenek, které šily roušky, vytvořila symbolický dárek s výšivkou pro novorozence namísto tradičního 
obřadu vítání občánků; s budováním nových mokřadních tůní vypomohla místní stavební firma; učitelům 
byly k notebookům zajištěny Pen Tablety pro moderní online výuku; společnými silami se zrodil nápad 
velkého adventního věnce na návsi, o jehož světla se dobrovolně starali sami občané; mše byly vysílány 
on-line; v obci byla zřízena zásilkovna.

 (862 obyvatel), počet bodů: 205, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč

Děti místní ZŠ a MŠ malovaly pro seniory do DPS obrázky; místní parta BBT Jiřice uspořádala chari-
tativní cyklistickou vyjížďku pro rodiny s dětmi; na léčbu Natálky s DG cystická fibróza se vybralo 32 ti-
síc korun; pracovníci místní firmy vysázeli zdarma v obecním lese 15 tisíc nových stromků, dalších 5 tisíc 
stromků vysázeli členové spolků; obec podnikatelským objektům v průmyslové zóně zajistila připojení na 
veřejný vodovod a kanalizaci a připravila jejich připojení na vysokorychlostní internet; do rekonstruované 
budovy obecního úřadu přibylo kadeřnictví a nová knihovna s internetem.

(1275 obyvatel), počet hlasů: 4 917, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč

Občané označovali poštovní schránky vzkazem “roušky máme“, aby se roušky dostaly k těm, kteří je 
potřebují; děti ze školní družiny v adventu rozmístily na veřejných místech 50 andělů s povzbudivými 
vzkazy pro občany; on-line rozsvícení vánočního stromu doprovodil rozhlas, který vysílal sestřih pří-
spěvků od obyvatel; tradiční komunikační prostředky doplnil videomagazín; obec zintezivnila třídění 
a množství komunálních odpadů meziročně pokleslo.

Obec Lípa Obec Osová Bítýška 

Obec Jiřice Městys Dolní Cerekev 

◾ Keramický kroužek ◾ Farní kostel sv. Jakuba s kašnou

◾ Pohled na kostel sv. Jakuba v Jiřicích ◾ Masopustní průvod masek
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PŘÍBĚHY JEDNOHO ROKU, ANEB JAK UMÍ ŽÍT VYSOČINA

Občané měli možnost objednat si telefonicky přes obecní úřad 
vyzvednutí léků nebo nákup v místní prodejně, rozvážkovou službu 
zajišťovali dobrovolní hasiči. Přes léto si obyvatelé oblíbili službu do-
vozu čerstvých ryb a mořských plodů a v zimě zase dobrovolníci za-
jišťovali výrobu a údržbu lyžařských stop v okolí obce. Obec zařídila 
platební terminál pro bezhotovostní platby a zajišťovala prodej roušek 
a respirátorů pro děti i dospělé. Kompletní opravou prošla místní lé-
kařská ordinace. Pro jednotku hasičů bylo pořízeno zásahové vozidlo 
MAN TGM. Během několika týdnů se na něj společně s obcí složili 
místní firmy, živnostníci i někteří dobrovolníci.

Obec udržela služby v obci i za cenu toho, že se služby za pultem 
musela v místním obchodě ujmout starostka. Díky tomu však měla 
kontrolu nad zdravotním stavem obyvatel. Podařilo se dokončit řadu 
investičních projektů – kanalizaci a vlastní ČOV, novou fasádu školy 
a dětské hřiště, to vše za více než 20 milionů korun. Radostí během 
celého roku byl přírůstek nově narozených občánků.

V obci se i přes panující opatření podařilo zrealizovat řadu inves-
tičních akcí, jako např. výstavbu točny v Libické Lhotce, a tak po 50 
letech do této místní části zajíždí autobusy, dále pak protipovodňová 
opatření, zasíťování 13 parcel pro nové rodinné domy a rekonstrukcí 
prošla Kulturní stodola. Pro občany byly uspořádány akce ve venkov-
ním prostoru, kde bylo dbáno na jejich bezpečnost.

Akce v  obci byly nahrazeny tematickou výzdobou. Občané se 
semkli při šití a distribuci roušek. V březnu 2020 ušilo 11 místních 
žen 349 roušek, které občanům distribuovaly přes „ROUŠKOVNÍK“. 
Obec zrealizovala např. rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 
a opravu hlavní komunikace v obci s přilehlými plochami a chodníky. 
Uspořádána byla sbírka pro Nemocnici Třebíč, která vynesla 30 tisíc 
korun. Agrochema družstvo Studenec věnovalo obci finanční dar ve 
výši 22 tisíc korun, který putoval Mysliveckému sdružení Pojihlaví, 
které se stará o honitbu v katastru obce.

Obec pomáhala osamoceně žijícím obyvatelům nejenom s dodáv-
kou jídla a léků nebo transportem na očkování, ale také s pravidelnou 
péčí o jejich domácí zvířata.

I  zde se zdarma šily roušky. Byly určeny nejen pro nemocnici 
v  Novém Městě na Moravě. Obec navíc evidovala seznam dobro-
volníků, kteří se nabízeli pro sousedskou výpomoc. Ve spolupráci 
s mikroregionem Novoměstsko obec zajistila distribuci roušek i dez-
infekce pro všechny zájemce.

Bory

Heřmanov 

Libice nad Doubravou 

Hartvíkovice 

Kynice 

Nová Ves u Nového Města n. M.

Soutěž v číslech 

■ Veřejnost zaslala do soutěže celkem  
 25 269 hlasů.
■ Obce se v rámci soutěže prezentovaly  
 videomedailonky, jejichž celková délka přesáhla  
 2,5 hodiny.
■ Celkem se přihlásilo 23 městysů a obcí,  
 nejvíce přihlášek dorazilo z okresu Žďár nad  
 Sázavou (11).
■ Nejmenší přihlášenou obcí jsou Kynice  
 (99 obyvatel), nejvíce obyvatel má přihlášený  
 městys Dolní Cerekev (1270 obyvatel). Údaje  
 jsou převzaty z posledního sčítání obyvatel  
 k 31. 12. 2020.
■ Kraj Vysočina mezi oceněné obce rozdělil  
 celkem 240 tisíc korun.

Cena Anděl
Autorem originálního Andě-

la, kterého obdrželo šest oce-
něných obcí, je dobronínský 
mistr sklář František Novák, 
který se věnuje především vý-
robě replik středověkého skla. 
Spoluautorem návrhu je starosta 
Libice nad Doubravou Václav 
Venhauer. 

Podle jeho návrhu vznikl i du-
bový podstavec napuštěný pří-
rodním voskem. Ruce mistrů se 
podepsaly na devíti skleněných 
originálech. Tři z nich byly vyro-
beny tzv. pro jistotu, kdyby došlo 
k  „nehodě“ a  některý z  Andělů 
se při přepravě nebo předávání 
rozbil. K tomu však nedošlo. 

◾ Rekonstruovaná lékařská ordinace ◾ Hartvíkovické čarodějnice

◾ Sousedská knihovna v Heřmanově ◾ Covidová izolace odřízla Kynice od světa

◾ Slavostní otevření Pilnova statku ◾ Masopustní průvod 

Prohlédněte si obce očima 
jejich obyvatel

Součástí pravidel soutěže 
Rok života v  obcích Kraje Vy-
sočina byla podmínka dodání 
krátké obrazové prezen-
tace života v obcích. 
Zpracování obec-
ních "medailon-
ků" pojali přihla-
šovatelé různě 
- někteří posklá-
dali krásné fot-
ky zachycující 
smutné okamžiky 
odloučení, ale i  sou-
sedské solidarity. Někteří 
využili natočený materiál pro 
sestříhání krátkých reportáží. 
Zcela mimo soutěž porota oceni-
la i často velice vtipnou hudební 
režii příspěvků. Členové poroty 
shlédli více než 2,5 hodiny při-
praveného materiálu. „Jen jsme 
si potvrdili, že se život na Vyso-
čině ani v době pandemie neza-
stavil, projektovalo se, stavělo, 

opravovalo. Nejen samosprávy 
obcí, ale i spolky a sdružení hle-
daly cesty, jak udržet v  obcích 

dobrou náladu a  tradi-
ce. Oceňuji všechny 

nápady, které se 
podařilo uvést 
v  realitu, vlnu 
pomoci, kterou 
v  obcích lidé 
nezištně nabízeli 

nejen seniorům, 
ale i dětem nebo so-

ciálně slabým,“ uved-
la náměstkyně hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast regi-
onálního rozvoje Hana Hajnová. 

Medailonky akcí je možné 
dohledat prostřednictvím do-
stupných internetových vyhle-
dávačů po zadání názvu soutěže 
Rok života v  obcích Kraje Vy-
sočina nebo přímo pod webo-
vým odkazem: kr-vysocina.cz/
formulare/zivotvobci2/.

2,5 hodiny =

celková délka 

soutěžních 

příspěvků

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/
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Během omezení vyrazili ochotníci místo hraní divadla uklízet od-
padky. Vedoucí mladých hasičů motivoval mladé svěřence výzvami 
ke sportovním výkonům, které oni plnili, a tím se udrželi v kondici. 
Jednou z  největších akcí, kterou se podařilo v  obci uspořádat, byl 
dětský sportovní den.

Obec pomáhala s bojem proti pandemii. Nezapomínala ani na so-
ciálně slabší spoluobčany, kteří mají problémy se splácením nájmu 
nebo jim hrozí odpojení od elektřiny. Obec uspořádala velký počet 
tradičních akcí, kde vypomáhali jak sami občané, tak dobrovolní 
hasiči.

V této obci začali nově zasílat zprávy i přes aplikaci WhatsApp, 
která umožňuje vložit obrazovou přílohu. Občanům bylo umožně-
no, aby si po domluvě mohli individuálně vypůjčit knihu v místní 
knihovně. I  zde se uskutečnila řada akcí. Některé investiční byly 
komplikovány přechodem z ORP Jihlava pod ORP Havlíčkův Brod.

Při zajišťování informovanosti obyvatel v  obci vznikla pro děti 
z MŠ série videí s maskotem jejich školky. Cílem bylo děti pobavit, 
zabavit a také vysvětlit současnou situaci. Starším posloužila aplika-
ce Česká obec, která funguje na chytrém i tlačítkovém mobilu. Obec 
nechala vydezinfikovat popelnice všem občanům.

Za jediný den během 12 ho-
din ušila skupina místních žen 
neuvěřitelných 300 roušek. Při 
jejich distribuci pamatovaly i na 
vojenské složky. Mikuláš s  čer-
ty nadělovali dětem koledu za 
okno. I  senioři dostali od obce 
vánoční balíček s dopisem, kte-
rým je obec chtěla potěšit, aby 
věděli, že na ně myslí. Obec 
odpouštěla nájemné nebytových 
prostor po dobu nuceného uza-
vření provozoven.

Protože byl nedostatek látek 
na šití roušek, někteří občané 
věnovali i vlastní nové povleče-
ní. Tak se během tří dnů podařilo 
roznést roušky po celé vesnici. 
Díky dodržování všech platných 
nařízení neměli v  obci žádné 
úmrtí zaviněné Covid-19.

Do distribuce ochranných po-
můcek byla zapojená Pošta part-
ner. Vzrostl obrat místnímu obcho-
du, kterému před pandemií hrozilo 
zavření. Místní společnost Nika 
pronajala obci pozemky na obecní 
záhumenky, kde budou pěstovat 
obecní brambory a dýně a vytvářet 
zázemí pro obecní včelstvo. Inves-
tiční aktivity obce doplnil nově vy-
daný Obecní kalendář a Kuchařka 
z  pošty sestavená z  receptů smr-
čenských kuchařek.

I když obec disponuje moder-
ními komunikačními prostředky, 
starším obyvatelům byly infor-
mace distribuovány v tištěné for-
mě přímo do schránek. Aby oby-
vatelé nemuseli cestovat, rozšířil 
úřad svoji činnost o  ověřovací 
agendu legalizace a  vidimace. 
Penzion Třeštický mlýn dal 
k dispozici celý penzion pro pří-
pad potřeby karantény občanů.

V  této obci se nejvíce anga-
žovala sama paní starostka, která 
zajistila jak distribuci ochran-
ných pomůcek, tak i  následný 
dovoz potravin a léků do domác-
ností, popřípadě registraci a od-
voz na očkování. I přes tyto akti-
vity zbyl čas na údržbu obecního 
majetku – nátěr střech kapličky 
a kostela, práci v lese nebo zbu-
dování přírodní zahrady u místní 
MŠ.

Obec uspořádala besedu „První pomoc pro každého a  novinky 
v  autoškole“ s praktickými ukázkami záchranářů. Nabízena je zde 
také pomoc starším občanům s obsluhou internetu (registrace k očko-
vání, Sčítání 2021 atd.). Obec využila distanční výuky k  renovaci 
školy a jídelny a podařilo se zřídit nově i MŠ.

Sociální pracovnice monitorovala potřeby seniorů a postižených 
občanů v  obci a  řešila s  nimi konkrétnosti. Obec pořídila komu-
nikační aplikaci Naše obec a  aplikaci pro zveřejňování zápisů ze 
zastupitelstva.
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Štěpkov 
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Žižkovo Pole 

Ruda 

Vír 

◾ Tříkrálová sbírka 2020 ◾ Vítání občánků 2020

◾ 120. výročí založení SDH Radňoves ◾ Opravená budova místní školy

◾ Děti v mateřském centru ve Věžnici ◾ Čtení dětem ve vírské škole

◾ Loučení s prázdninami na téma 
„Hasič ví“

◾ Masopust 2020

◾ Románská rotunda – kaple 
sv. Václava

◾ Tři králové 2020

◾ Kostel svatého Michaela  
archanděla

Na závěr Vám představujeme na společné fotografii zástupce 
šesti oceněných obcí našeho regionu. Věříme, že situace bude 
natolik příznivá, aby se do našich kalendářů vrátila oblíbená 
soutěž Vesnice roku včetně všech jejích navazujících celostát-
ních ocenění. Je na čase, abychom se opět začali společně se-
tkávat a oslavovat všechny hezké věci, které se nám v obcích 
i městech daří. 

Kraj Vysočina je už 21. rokem hrdým partnerem obcí a měst, 
podporuje jejich aktivity, oceňuje dobré nápady a hlavně děku-
je, že místní samosprávy mají stále chuť dělat vše pro to, aby se 
nám na Vysočině společně dobře žilo.

... a na závěr?

Mimořádná příloha byla zpracována z textů a fotografií, které obce zaslaly do soutěže. 


