Kraj Vysočina – přehled oceněných obcí (2000 – 2019)

2019 – (15 soutěžících obcí)



















Sobíňov - okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
Nové Veselí - okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Nová Ves u Nového Města na Moravě - okres Žďár nad Sázavou (modrá stuha)
Chlumětín - Žďár nad Sázavou (zelená stuha)
Třeštice - okres Jihlava (oranžová stuha)
Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (Cena naděje pro živý venkov)
Smrčná - okres Jihlava (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova A)
Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova B)
Vír – okres Žďár nad Sázavou (Inovativní obec)
Větrný Jeníkov - okres Jihlava (diplom za knihovnu)
Vír - okres Žďár nad Sázavou (diplom za kroniku)
Martínkov - okres Třebíč (diplom za rozvíjení lidových tradic)
Štěpkov - okres Třebíč (diplom za péči o drobné sakrální památky)
Smrčná - okres Jihlava (diplom za společenský život v obci)
Velký Beranov - okres Jihlava (diplom za rozvoj předškolního vzdělávání)
Číměř - okres Třebíč (diplom za práci s mladými čtenáři)
Víska – okres Havlíčkův Brod (diplom za podporu sportu v obci)
Jiřice – okres Pelhřimov (diplom za inovativní přístup k výchově mládeže)

2018 – (25 soutěžících obcí)

















Vepříkov - okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
Jiřice - okres Pelhřimov (bílá stuha)
Dlouhé - okres Žďár nad Sázavou (modrá stuha)
Číměř – okres Třebíč (zelená stuha)
Havlíčkova Borová – okres Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Věžnice - okres Havlíčkův Brod (Cena naděje pro živý venkov)
Rohozná - okres Jihlava (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova A)
Štěpkov - okres Třebíč (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova B)
Nová Ves u Nového Města na Moravě - okres Žďár nad Sázavou (Zlatá cihla
v Programu obnovy venkova C)
Horní Ves - okres Pelhřimov (diplom za knihovnu)
Smrčná – okres Jihlava (diplom za kroniku)
Oudoleň – okres Havlíčkův Brod (diplom za rozvíjení lidových tradic)
Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu
obce)
Víska - okres Havlíčkův Brod (diplom za příkladný rozvoj meziobecní a mezinárodní
spolupráce)
Rudíkov - okres Třebíč (diplom za společenský život v obci)
Nové Veselí - okres Žďár nad Sázavou (diplom za příkladnou ekologickou výchovu
mládeže)

2017 – (14 soutěžících obcí)





Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha)
Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha)
Sobíňov - Havlíčkův Brod (zelená stuha)









Kaliště - okres Pelhřimov (Cena naděje pro živý venkov)
Okříšky - okres Třebíč (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova C)
Okříšky - okres Třebíč (diplom za knihovnu)
Věžnice - okres Havlíčkův Brod (diplom za propojení generací)
Šebkovice - okres Třebíč (diplom za příkladnou péči o kulturní památky v obci)
Jiřice - okres Pelhřimov (diplom za obnovení lidových tradic)
Vepříkov - okres Havlíčkův Brod (diplom za uchování povědomí o historii obce)

2016 – (19 soutěžících obcí)
















Lípa - okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
Nová Ves u Nového Města na Moravě - okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (modrá stuha)
Šebkovice - okres Třebíč (zelená stuha)
Sobíňov - Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Vepříkov - okres Havlíčkův Brod (Cena naděje pro živý venkov)
Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova C)
Bory - okres Žďár nad Sázavou (diplom za knihovnu)
Police - okres Třebíč (diplom za kroniku)
Kaliště - okres Pelhřimov (diplom za kulturní přínos)
Jakubov u Moravských Budějovic - okres Třebíč (diplom za systematický rozvoj obce)
Jiřice - okres Pelhřimov (diplom za podporu využívání volného času dětí a mládeže)
Myslibořice - okres Třebíč (diplom za příkladnou environmentální výchovu)
Štěpkov – okres Třebíč (diplom za příkladnou péči o sakrální stavbu)
Okrouhlička – okres Havlíčkův Brod (diplom za udržení venkovského charakteru
obce)

2015 – (15 soutěžících obcí)













Martínkov – okres Třebíč (zlatá stuha)
Lípa - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha)
Vepříkov - okres Havlíčkův Brod (modrá stuha)
Jiřice - okres Pelhřimov (zelená stuha)
Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (oranžová stuha)
Police - okres Třebíč (Cena naděje pro živý venkov)
Kaliště - okres Pelhřimov (diplom za knihovnu)
Blízkov - okres Žďár nad Sázavou (diplom za kroniku)
Nová Ves u Nového Města na Moravě - okres Žďár nad Sázavou (diplom za rozvíjení
lidových tradic)
Věžnice - okres Havlíčkův Brod (diplom za systematický rozvoj obce)
Sobíňov - okres Havlíčkův Brod (diplom za podporu využívání volného času)
Dolní Heřmanice - okres Žďár nad Sázavou (diplom za publikaci o obci)

2014 - (20 soutěžících obcí)










Ořechov – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Radostín nad Oslavou – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Martínkov – okres Třebíč (modrá stuha)
Jakubov u Moravských Budějovic – okres Třebíč (zelená stuha)
Lípa – okres Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (Cena naděje pro živý venkov)
Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova A)
Blízkov - okres Žďár nad Sázavou (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova B)
Nové Syrovice - okres Třebíč (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova C)






Jiřice - okres Pelhřimov (diplom za knihovnu)
Bohuňov – okres Žďár nad Sázavou (diplom za kroniku)
Vepříkov – okres Havlíčkův Brod (diplom za systematický rozvoj obce)
Libice nad Doubravou – okres Havlíčkův Brod (diplom za plnohodnotnou péči o
místní části)

2013 - (28 soutěžících obcí)














Jámy – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Ořechov – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Vepříkov – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha)
Čáslavice – okres Třebíč (zelená stuha)
Dlouhé – okres Žďár nad Sázavou (oranžová stuha)
Hodice – okres Jihlava (modrý diplom)
Martínkov - okres Žďár nad Sázavou (Cena naděje pro živý venkov)
Milasín - okres Žďár nad Sázavou (Zlatá cihla v Programu obnovy venkova)
Radostín nad Oslavou - okres Žďár nad Sázavou (diplom za činnost divadelního
souboru)
Libice nad Doubravou - okres Havlíčkův Brod (diplom za podporu využívání volného
času)
Želetava - okres Třebíč (diplom za společenský život)
Kožichovice – okres Třebíč (diplom za zapojení všech složek obce do veřejného
života)
Jiřice - okres Pelhřimov (diplom za příkladný rozvoj obce)

2012 - (33 soutěžících obcí)













Křižánky – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Martínkov – okres Třebíč (bílá stuha)
Jakubov u Moravských Budějovic – okres Třebíč (modrá stuha)
Myslibořice – okres Třebíč (zelená stuha)
Rozsochatec – okres Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Ořechov – okres Žďár nad Sázavou (hnědý diplom)
Želetava – okres Třebíč (modrý diplom)
Jámy - okres Žďár nad Sázavou (diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu)
Hodice - okres Jihlava (diplom za společenský život)
Vepříkov - okres Havlíčkův Brod (diplom za zachování venkovského dědictví)
Vilémovice - okres Havlíčkův Brod (diplom za neustálé zlepšování občanské
vybavenosti)
Jiřice – okres Pelhřimov (Cena naděje pro živý venkov)

2011 - (33 soutěžících obcí)











Domamil – okres Třebíč (zlatá stuha)
Rozsochatec – okres Havlíčkův Brod (bílá stuha)
Křižánky – okres Žďár nad Sázavou (modrá stuha)
Putimov – okres Pelhřimov (zelená stuha)
Jiratice – okres Třebíč (oranžová stuha)
Dolní Vilémovice – okres Třebíč (hnědý diplom)
Velká Losenice – okres Žďár nad Sázavou (modrý diplom)
Kaliště - okres Pelhřimov (diplom za péči o kulturní dědictví)
Ořechov - okres Žďár nad Sázavou (diplom za oživlé památky)
Jakubov u Moravských Budějovic - okres Třebíč (diplom za bohatý kulturní a
společenský život)






Hodice - okres Jihlava (diplom za zapojení seniorů do veřejného života)
Rozsochy - -okres Žďár nad Sázavou (diplom za udržování folklórních tradic)
Vysoké Studnice – okres Jihlava (diplom za vybudování občanské vybavenosti z
vlastních zdrojů)
Radostín nad Oslavou – okres Žďár nad Sázavou (Cena naděje pro živý venkov)

2010 - (35 soutěžících obcí)












Vír – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Křižánky – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Modlíkov – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha)
Bory – okres Žďár nad Sázavou (zelená stuha)
Police – okres Třebíč (oranžová stuha)
Římov – okres Třebíč (hnědý diplom)
Vysoké Studnice – okres Jihlava (modrý diplom)
Blažkov – okres Žďár nad Sázavou (diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic)
Častohostice – okres Třebíč (diplom za příkladnou péči o historické památky)
Vilémovice – okres Havlíčkův Brod (mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze SF)
Jiratice – okres Třebíč (Cena naděje pro živý venkov)

2009- (29 soutěžících obcí)












Hluboké – okres Třebíč (zlatá stuha)
Domamil – okres Třebíč (bílá stuha)
Vír – okres Žďár nad Sázavou (modrá stuha)
Horní Krupá – okres Havlíčkův Brod (zelená stuha)
Slavíkov – okres Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Nové Syrovice – okres Třebíč (hnědý diplom)
Kamenice – okres Jihlava (modrý diplom)
Lavičky – okres Žďár nad Sázavou (zelený diplom)
Police – okres Třebíč (diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce)
Křižánky – okres Žďár nad Sázavou (mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze SF)
Bořetín – okres Pelhřimov (Cena naděje pro živý venkov)

2008 - (28 soutěžících obcí)









Pikárec – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Zvěrkovice – okres Třebíč (bílá stuha)
Jiratice – okres Třebíč (modrá stuha)
Jiřice – okres Pelhřimov (zelená stuha)
Vilémovice – okres Havlíčkův Brod (oranžová stuha)
Rozsochatec – okres Havlíčkův Brod (hnědý diplom)
Matějov – okres Žďár nad Sázavou (modrý diplom)
Vír – okres Žďár nad Sázavou (zelený diplom)

2007 - (30 soutěžících obcí)








Studenec – okres Třebíč (zlatá stuha)
Pikárec – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Zárubice – okres Třebíč (modrá stuha)
Veselý Žďár – okres Havlíčkův Brod (zelená stuha)
Hluboké – okres Třebíč (oranžová stuha)
Police – okres Třebíč (hnědý diplom)
Bory – okres Žďár nad Sázavou (modrý diplom)



Jiratice – okres Třebíč (zelený diplom)

2006 - (43 soutěžících obcí)








Mladoňovice – okres Třebíč (zlatá stuha)
Nová Ves u Nového Města na Moravě – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha)
Horní Krupá – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha)
Kaliště – okres Pelhřimov (zelená stuha)
Bohuňov – okres Žďár nad Sázavou (hnědý diplom)
Myslibořice – okres Třebíč (modrý diplom)
Jinošov – okres Třebíč (zelený diplom)

2005 - (38 soutěžících obcí)






Jakubov u Moravských Budějovic – okres Třebíč (zlatá stuha)
Havlíčkova Borová – okres Havlíčkův Brod (modrý diplom+bílá stuha)
Jiřice – okres Pelhřimov (modrá stuha)
Pikárec – okres Žďár nad Sázavou (zelená stuha)
Dušejov – okres Jihlava (hnědý diplom)

2004 - (25 soutěžících obcí)






Radostín – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
Horní Krupá – okres Havlíčkův Brod (bílá stuha)
Mladoňovice – okres Třebíč (hnědý diplom+modrá stuha)
Nová Říše – okres Jihlava (modrý diplom)
Bratřice - okres Pelhřimov (zelená stuha)

2003 - (30 soutěžících obcí)





Vilémov – okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
Kralice nad Oslavou – okres Třebíč (zelená stuha)
Nová Říše – okres Jihlava (modrá stuha)
Jiřice - okres Pelhřimov (bílá stuha)

2002 - (19 soutěžících obcí)






Libice nad Doubravou – okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
Luka nad Jihlavou – okres Jihlava (modrý diplom)
Mladoňovice – okres Třebíč (modrá stuha)
Vilémov – okres Havlíčkův Brod (zelená stuha)
Kralice nad Oslavou – okres Třebíč (bílá stuha)

2001 - (21 soutěžících obcí)






Častrov – okres Pelhřimov (zlatá stuha)
Mladoňovice – okres Třebíč (bílá stuha)
Radostín – okres Žďár nad Sázavou (zelená stuha)
Vilémov – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha)
Jiřice – okres Pelhřimov (modrý diplom)

2000 - (30 soutěžících obcí)







Dukovany – okres Třebíč (zlatá stuha)
Dušejov – okres Jihlava (bílá stuha)
Kozlov – okres Jihlava (zelená stuha)
Kralice nad Oslavou – okres Třebíč (modrá stuha)
Mladoňovice – okres Třebíč (modrý diplom)

