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Vesnice roku a knihovny           
Věra Škraňková           

 
     Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí a jejich představitelů a 
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují 
se do společenského života v obci. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu 
venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Spolupracující úřady a 
organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a od roku 2000 i Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků. Jedním z hodnoticích kritérií obce je i činnost obecní knihovny. 
Podrobné informace můžete získat na adrese: http://vesniceroku.obce.cz/ , kde se např. 
můžete seznámit i s vítězi regionálních kol a najít informace o obcích, které získaly 
Diplom ze vzorné vedení obecní knihovny. 
 
      Každá krajská komise vyhodnotí ze soutěžících obcí jednu knihovnu, bez ohledu na 
to, jak se v soutěži umístila celá obec. Tyto vybrané knihovny z jednotlivých krajů 
následně objede knihovnická komise jmenovaná Ministerstvem kultury a teprve na 
základě jejich hodnocení je oceněna Knihovna roku. Vítězné knihovny jsou tedy 
nejlepšími knihovnami z obcí, které se účastní soutěže Vesnice roku. 
 
      Tato soutěž je vyhlašována pravidelně již 10 let. Knihovny jsou v rámci soutěže 
oceňovány od roku 2000. Z našeho regionu získaly ocenění následující knihovny: Pecka 
(2001), Dětenice (2002), Řešetova Lhota-Studnice (2003) - viz článek Jak se pozná dobrá 
knihovna a obec: http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0169.pdf - a Skřivany (2004) - viz článek 
Výstavy, Hromotluk a knihovna ve Skřivanech: http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0251.pdf . 
 
      V letošním roce byla oceněna Obecní knihovna v Žernově, kterou vede knihovnice 
paní Marie Jirková. 
 
      Ve zprávě obce pro krajskou hodnotící komisi byla knihovna v Žernově hodnocena 
takto: 
 
      …Začlenění dětí a mládeže do života vesnice 
 
      Obec nemá svoji vlastní školu od roku 1963, takže činnost pro děti je zaměřena 
především na aktivity volnočasové. Nabídka pro děti a mládež je tak spojena s činností 
Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol, místní knihovny. Knihovna funguje v rámci 
obecního úřadu, je řádně zaregistrována na Ministerstvu kultury, má k dispozici nově 
zrekonstruované prostory v budově obecního úřadu včetně počítačového vybavení i 
bezplatného internetu a díky aktivní práci paní knihovnice je hojně navštěvována 
především dětmi. Kromě toho se spontánně uskutečňují akce pro děti, jako jsou 
karnevaly, výstavy, dětský den, sportovní soutěže a zájezdy do sportovních zařízení 
obecním autobusem…  
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      Další informace o knihovně se dočtete v příštím čísle, kde její celkovou činnost 
podrobněji představíme. 
 
      V letošním roce Krajská hodnotící komise navštívila tyto obce: Martínkovice, 
Batňovice, Slatina nad Úpou, Žernov, Vysokov, Kramolna, Studnice u Náchoda, Dětenice, 
Vrbice, Šárovcova Lhota, Kratonohy, Lodín, Zdelov.  
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