
 
 
Již po dvacáté se koná soutěž „Vesnice roku“  na podporu života na vesnici, na 
podporu české kulturní krajiny. Oceňuje nejenom staré i novodobé tradice, úsilí o 
zachování služeb na vesnici, ale i vztah k tradičnímu uspořádání jak vesnického 
sídla, tak charakteru české kulturní krajiny. Ve zkratce je to všestranná péče o 
domov. Zájem o účast v této soutěži vzrůstá a já doufám, že to není jenom kvůli 
možným oceněním, ale i kvůli vzájemnému poznání a získávání nových pohledů a 
zkušeností. To byly hodnoty, kterých si cenili starostové před 15 lety nejvíce. Stoupá i 
zájem o soutěž v Ústeckém kraji. Letos se vyšplhal na 30 obcí a to je za 
Královéhradeckým krajem druhý největší počet. Nejsoutěživějším okresem v našem 
kraji je tradičně okres Litoměřice s devíti obcemi. Po jedné obci má okres Chomutov 
a Ústí. V okrese Teplice byl v minulosti zájem o soutěž ojedinělý. Většinou se 
hodnotící komise v našem okrese nezastavila. Loni ale už se p řihlásily dvě obce a 
letos dokonce tři. Asi na to bude mít vliv i udělená „krajská“ zlatá stuha, kterou 
získala obec Bžany. A tak bychom měli držet palce těm našim odvážným starostkám 
z Hrobčic, Kostomlat a Měrunic, které si daly tu práci, aby připravili nejen přihlášku 
ale i prezentaci své obce a tím trochu i teplického okresu. Vyhlášení krajského kola 
soutěže bude 29. 7. ve vítězné obci a jako každoročně v tomto volebním období se 
ho zúčastní hejtman O. Bubeníček.  
 
P.S. Za své působení v komisi jsem se setkala s různými pohledy na soutěž, od 
názoru, že je to „divadlo“ na které starostové nemají čas, až po přínos pro život 
v obci související s přípravou na soutěž a reprezentaci obce v kraji. Setkali jsme se i 
s případem, kdy chtěl starosta ohodnotit práci některých svých obyvatel. To byl 
případ výjimečné práce knihovny v Kostomlatech (zrovna u nás na teplicku), která 
byla „Svazem knihovníků“ ohodnocena jako nejlepší knihovna v celé republice. 


