
 

 

 

P R O T O K O L 

 
o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Ústeckém kraji 

 
Do 25. ročníku soutěže Vesnice roku 2019 se za Ústecký kraj přihlásilo 22 obcí.  

Hodnocení provedla krajská komise ve dnech 7. června - 24. června 2019. 

 
Složení krajské hodnotící komise 

Předseda komise: Miroslava Vencláková, starostka obce Libochovany, vítěz Vesnice 

Ústeckého kraje roku 2017 

Místopředseda komise:  Ing. Monika Hladíková, starostka obce Kytlice, vítěz Vesnice  
    Ústeckého kraje roku 2018 
 

Tajemník:       Ing. Martin Kolmistr, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Členové komise:     Marie Cimrová, Spolek pro obnovu venkova ČR 

                                       Helena Křížková, Svaz měst a obcí ČR 

                              Ing. Ivana Větrovcová, Ministerstvo životního prostředí ČR, Společnost  

pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

                              Bc. Marcela Synková, SZIF, Ministerstvo zemědělství ČR 
                              Mgr. Ladislav Zoubek, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
                             Jana Červinková, Ústecký kraj, odbor regionálního rozvoje KÚÚK  

                                      Mgr. Martin Zubík, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav,  

územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem 

 

Přehled přihlášených obcí: 

Dolní Poustevna (okr. Děčín), Jetřichovice (okr. Děčín), Lipová (okr. Děčín), Blatno (okr. Chomutov), 

Dušníky (okr. Litoměřice), Libkovice pod Řípem (okr. Litoměřice), Lovečkovice (okr. Litoměřice), 

Lukavec (okr. Litoměřice), Mšené-lázně (okr. Litoměřice), Vražkov (okr. Litoměřice), Vrbice (okr. 

Litoměřice), Blšany u Loun (okr. Louny), Cítoliby (okr. Louny), Koštice (okr. Louny), Líšťany (okr. 

Louny), Podbořanský Rohozec (okr. Louny), Slavětín (okr. Louny), Brandov (okr. Most), Nová Ves 

v Horách (okr. Most), Hrobčice (okr. Teplice), Ohníč (okr. Teplice), Přestanov (okr. Ústí nad Labem). 

 

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: 

1. Koncepční dokumenty 

2. Společenský život 

3. Aktivita občanů 

4. Podnikání 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnic 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

8. Péče o krajinu 

9. Připravované záměry 

10. Informační technologie obce 

11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže)  

 



 

 

Při hodnocení krajská komise postupovala ve smyslu podmínek soutěže Vesnice roku 2019 a vydala 

toto rozhodnutí: 

 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Ústeckém kraji 

 
Zlatá stuha – krajský vítěz 
Obec: Lipová (okres Děčín) 
Odůvodnění: Obec Lipová komplexně přistupuje k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního 
dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí. Důraz je kladen na péči o vzhled 
obce, mezi významné projekty patří rozsáhlá rekonstrukce podstávkového domu č.p. 424 a opravy řady 
zachovalých sakrálních staveb. Vesnice si udržuje venkovský charakter, na jejím území se nachází  
10 rybníků, z nichž 7 prošlo kompletní rekonstrukcí. Obec žije bohatým společenským životem,  
na kterém se podílí Spolek seniorů Lipová, Dětský domov, farnost, sportovní klub a dobrovolníci. 
Občané obce se podílí na organizování celé řady kulturních akcí, jako jsou např. Lipovský dřevák, 
malování na Sohlandu, lipovská zabíjačka, letní kino, pálení čarodějnic, lucerničkový pochod apod.  
V obci výborně funguje fotbalový klub, kroužek vaření pro děti a keramický kroužek. 
 

Modrá stuha – za společenský život 
Obec: Lukavec (okres Litoměřice) 
 

Bílá stuha – za činnost mládeže 
Obec: Koštice (okres Louny) 
 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí 
Obec: Lovečkovice (okres Litoměřice) 
Odůvodnění: Obec Lovečkovice má 14 místních částí se dvěma hřbitovy. Komplexně upravuje veřejný 
prostor s citem pro uchování tradičního rázu vesnice s vazbou na okolní krajinu.  Vysadila náhradní lípu 
za památnou, která byla ve špatném stavu, obnovila z iniciativy občanů třešňovou alej a dále podporuje 
a přispívá na výsadbu dalších alejí v krajině. Spolupracuje  při tom s místním občanským sdružením 
„Středohoří sobě“, jehož hlavní náplní je ochrana přírody a obnova drobných sakrálních staveb, a o.s. 
„Sedlo“, které provedlo revitalizaci rybníka, opravu křížku na návsi v Lovečkovicích a  nyní buduje hřiště 
v osadě Přední Nezly. Obec pečuje o 130 ha lesa, kde provedla úpravu studánky a zpracovává projekty 
na lesní retenční nádrže k zadržení vody v krajině.  Obec při obnově zahrady MŠ ponechala a ošetřila 
původní ovocné stromy, obnovila nepoužívanou polní cestu. Při tom zachovala a ošetřila staré ovocné 
stromořadí. Celkový obraz obce a krajiny obce svědčí o příkladném vztahu místních obyvatel ke svému 
životnímu prostoru a dobré spolupráci obce s CHKO České středohoří.  
 
 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
Obec: Blšany u Loun (okres Louny) 
Odůvodnění: „Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu byla udělena obci Blšany o 
Loun, okr. Louny. V obci je tato oblast naplňována zejména spoluprací s místními zemědělskými 
subjekty. Jeden z nejvýznamnějších zemědělských subjektů je firma Xaverov, a.s. se zabývá 
rozmnožovacím chovem drůbeže. Dále Firma Mivak, s.r.o. je rychlovýkrmna drůbeže a firma AGT-
AGROGAST, s.r.o. je fermentační středisko. Dále je na tomto katastrálním území obce Vinařství pod 
Chlumem, s.r.o., který se orientuje na pěstování odlišných odrůd vína. V této oblasti provádí 
zemědělskou činnost i paní Lacíková, která vlastní dobový statek. V blízkosti obce se vyskytují i včelaři. 
Dále je tu spolek Beleco, se kterým obec spolupracuje a společně vymyslely akci, která nese název 
„kupte si svou ovečku“. Už z názvu vše vyplývá. Za zmínku stojí i spolupráce s Naturou 2000. 
Zemědělské subjekty se aktivně podílejí na revitalizaci stromů v obci finančními dary nebo také pomocí 
o jejich péči. 
 
 
 
 



 

 

Cena naděje pro živý venkov 
Obec: Cítoliby (okres Louny) 
Odůvodnění: Obec Cítoliby žije pestrým kulturním a společenským životem. Vedení obce každoročně 
připravuje tzv. kulturní kalendář. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 20 kulturních akcí pro široké 
spektrum zájemců. Na realizaci všech akcí se výrazně podílejí místní spolky, kterými jsou Sbor 
dobrovolných hasičů čítající 121 členů, Sportovní klub, Cítolibští automotoveteráni, Myslivecký spolek, 
Spolek rybářů a Klub 6-99. 
 
Inovativní obec 
Obec: Mšené-lázně (okres Litoměřice) 
Odůvodnění: Obec Mšené-lázně inovativně a zejména účelně přistoupila ke koncipování stavby 
mateřské školy (propojení budovy se ZŠ a tzv. učitelským domem, úspory energií, zelená střecha  
na budově, osobní výtah, atd.). Inovativní je v obci rovněž hlášení obecního rozhlasu, a to v tom 
smyslu, že si jej občané, mimo tradiční formy, mohou kdykoli pustit také ve svém mobilním telefonu 
(vytočením určeného telefonního čísla). Knihovna Mšené-lázně využívá automatizovaný knihovnický IT 
systém KOHA, který usnadňuje efektivní správu knihovny. 
 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny 
Obec: Mšené-lázně (okres Litoměřice) 
 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 
Obec: Vrbice (okres Litoměřice) 
 

Diplom za péči o kulturní památky 
Obec: Jetřichovice (okres Děčín) 
 
Diplom za květinovou výzdobu v obci – Fulínova cena 
Obec: Cítoliby (okres Louny) 
 

Diplom za úpravy veřejných prostranství 
Obec: Dolní Poustevna (okres Děčín) 
 

Diplom za příkladné soužití obyvatel obce 
Obec: Brandov (okres Most) 
 

Diplom za komplexní rozvoj obce 
Obec: Blatno (okres Chomutov) 
 

Diplom za celkový vzhled obce  
Obec: Slavětín (okres Louny) 
 

Diplom za rozvoj volnočasových aktivit 
Obec: Libkovice pod Řípem (okres Litoměřice) 
 

Diplom za vybudování naučné stezky 
Obec: Hrobčice (okres Teplice) 
 

Čestné uznání za pořádání společenských akcí 
Obec: Líšťany (okres Louny) 
 

Čestné uznání za údržbu sportovního a společenského zázemí 
Obec: Dušníky (okres Litoměřice) 
 

Čestné uznání za podporu aktivit seniorů 
Obec: Ohníč (okres Teplice) 
 

Čestné uznání za vybudování sběrného místa 



 

 

Obec: Přestanov (okres Ústí nad Labem) 
 

Čestné uznání za spolupráci se zemědělským subjektem 
Obec: Vražkov (okres Litoměřice) 
 

Čestné uznání za přeshraniční spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání  
Obec: Nová Ves v Horách (okres Most) 
 

Čestné uznání za parkovou úpravu ve středu obce   
Obec: Podbořanský Rohozec (okres Louny) 
 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu 
Programu obnovy venkova 
 

Kategorie A obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu  
Obec: Ohníč (okres Teplice) – Kaple Ohníč – Dolánky 
 
Kategorie B obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby 
Obec: Koštice (okres Louny) – Mlýn v Košticích 
 

  
Zapsal: tajemník krajské hodnotící komise 
             Ing. Martin Kolmistr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




