Jihočeskou vesnicí roku jsou Malenice na Strakonicku
Jihočeskou vesnicí roku 2008 je obec Malenice na Strakonicku, která zvítězila mezi 18
přihlášenými obcemi a jedním městysem před druhou Čížovou na Písecku. O třetí místo se
dělí obce Přeštěnice na Písecku a Radimovice u Želče na Táborsku.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny dnes na Krajském úřadu Jihočeského kraje, oficiální
předání letošního krajského titulu Vesnice roku se uskuteční 16. srpna na půdě vítězných
Malenic, které budou Jihočeský kraj reprezentovat v celostátním kole Vesnice roku 2008
Ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Řepice (okres
Strakonice), Bílou stuhu za činnost mládeže městys Borotín (okres Tábor), Oranžovou stuhu
za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Dražíč (okres České Budějovice) a Zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Jankov (okres České Budějovice). Diplomy za
vzorné vedení obecní knihovny získají obec Nadějkov, za vzorné vedení obecní kroniky obec
Radětice, za rozvíjení lidových tradic obec Rataje (všechny okres Tábor) a za kvalitní
květinovou výzdobu v obci obec Bernartice (okres Písek).
„Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň
také upozornit širokou veřejnost na význam venkova,“ říká jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Vítězné Malenice obdrží od Jihočeského kraje jednorázový finanční příspěvek 90 tisíc
korun, Čížová 60 tisíc korun, Přeštěnice a Radimovice u Želče po 30 tisících Kč. Obce, které
dostanou stuhy a diplomy, obdrží po 15 tisících Kč.
„Kromě toho mohou obce, oceněné v našem krajském kole, čerpat dotaci z prostředků
Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova. Vítězné Malenice tak mohou v příštím
roce žádat o dotaci ve výši 500 tisíc korun, Čížová může získat dotaci ve výši 400 tisíc korun,
Přeštěnice a Radimovice u Želče a obce oceněné stuhami mohou požádat o dotaci ve výši 300
tisíc korun,“ doplňuje hejtman Jan Zahradník.
Z devatenácti letos přihlášených bylo sedm z Táborska, pět z Písecka, tři
z Českobudějovicka a po dvou z Prachaticka a Strakonicka. Z okresů Český Krumlov a
Jindřichův Hradec nepřišla ani jedna přihláška.

