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Odneste si od nás najkrajšie spomienky, aj keď sú 
okolo nás tvrdé podmienky...

Ten novembrový deň bol ako na mieru ušitý podujatiu, 
ktoré sa udialo v Liptovskej Tepličke. Slnečný, slávnostný, 
radostný, usmievavý, pohostinný, taký... ako vymaľova-
ný. A to všetko aj napriek tomu, že mrzlo až iskrilo... Vo 
štvrtok 22. novembra Liptovská Teplička vítala a hostila 
účastníkov slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže 
Dedina roka 2007, ktorú v rámci Programu obnovy dedi-
ny pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR or-
ganizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt 
bol podporený Environmentálnym fondom. Ako už býva 
zvykom, slávnosť udeľovania ocenení vybraným obciam 
sa koná v obci víťaznej. A tou sa po Soblahove (2001), 
Hrušove (2003) a Vlachove (2005) stala Liptovská 
Teplička. Dedina spod Kráľovej hole, lemovaná malebný-
mi úzkymi lánmi políčok, bola v ten deň nielen dedinou 
víťaznou, ale aj dedinou maľovanou či dedinou hostiteľom 
a klenotnicou. Okná domov zdobili výšivky, tkané po-
krovce, časti krojov, domáci, ženy, muži, mládež, deti... 
všetci s úsmevom na tvári zdravili a vítali hostí. Oblečení 
v krásnych krojoch ponúkali koláče, slivovičku aj víno, 
peknú muziku, piesne a tance. Výnimočne a po prvý raz 
sa slávnosť udeľovania ocenení Dedina roka konala v kos-
tole, pretože sálu kultúrneho domu na takúto slávu majú 
v Tepličke malú. Aj keď, na hostine, ktorá nasledovala po 
oficiálnej časti a konala sa v kultúrnom dome, sa napokon 
ukázalo, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. 

V Liptovskej Tepličke sa zišli zástupcovia všetkých oce-
nených obcí, ale aj starostovia obcí z blízkeho aj ďalekého 
okolia, medzi nimi boli tri obce s názvom Teplička. Všetci 
spoločne privítali hostí, medzi nimi štátneho tajomníka 
Ministerstva životného prostredia SR Jaroslava Jaduša, 
generálneho riaditeľa SAŽP Stanislava Štofku, generálne-
ho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Jána Mizeráka, pred-
sedu Matice slovenskej Miroslava Markuša, tajomníčku 
komisie súťaže Vesnice roka Miroslavu Tichú, predsedu 
Spolku pre obnovu dediny Miroslava Ďuráčiho, predse-

du Združenia miest a obcí na 
Slovensku Michala Sýkoru, 
starostov dedín roka v pred-
chádzajúcich ročníkoch súťaže 
a ďalších. 

V úvode sa prítomným pri-
hovorila manažérka súťaže 
Dedina roka Anna Kršáková, 
ktorá vyzdvihla skutočnosť, že 
súťaž je jedinečnou príležitos-
ťou zmerať si sily, dokázať, že 
dedina má obrovský ľudský 
potenciál, ktorý si váži bohat-
stvo vidieckej kultúry a krajiny 
a dokáže ho zachovávať a zve-
ľaďovať. Hymna v zborovom 
prevedení umocnila slávnostnú 
atmosféru, dievčatá a ženy 
z folklórnej skupiny Tepličan 
zanôtili „tá naša dedina v do-
line ukrytá, pod Kráľovou ho-
ľou vencom hôr ovitá...“ a starosta Liptovskej Tepličky 
Jozef Mezovský s hrdosťou v hlase povedal: „V živote 
našej obce je niekoľko významných udalostí, ktoré sa 
natrvalo zapíšu do histórie. Udelenie titulu Dedina roka 
2007 iste takým okamihom je.“ Pri predstavovaní obce 
okrem iného uviedol: „Chotár našej obce sa začína vo 
výške sedemsto metrov a končí vo výške tisícsedemsto 
metrov a vďaka nášmu poľnohospodárskemu družstvu 
je to Najkrajší chotár Slovenska v tomto roku. K devízam 
našej obce patrí čerstvý vzduch, dobrá voda a, samoz-
rejme, ľudia, čo tu žijú. Všetci spoločne sa snažíme o 
zachovanie pôvodných objektov, či už sú to pivničky, 
stodolište, zrubové domy alebo úzke pásy políčok okolo 
obce, ktoré sú naše „schody do neba“. Zachovávame tu-
najšie vzácne zvyky, tradície, spevy a tance a máme veľa 
aktívnych spolkov a združení...“

Neobvykle, ale veľmi sugestívne, začal svoj príhovor 
štátny tajomník MŽP SR Jaroslav Jaduš. „Keď som sem 
prichádzal, bolo mi dobre pri srdci, lebo ma ženy vítali 
piesňou „odneste si od nás najkrajšie spomienky, aj keď 
sú okolo nás tvrdé podmienky...“ Cestou sem som videl 
pilčíkov v lese a hovoril som si, bože, kam to idem? Aká 
je tu drsná príroda... Táto dedina žije, a navyše, odovzdá-
vame jej titul Dedina roka, čo svedčí o tom, že v týchto 
drsných podmienkach žijú a môžu prežiť len ľudia, ktorí 
vedia poctivo a statočne pracovať a starajú sa o krásnu 
krajinu, ktorú im takto pánboh nadelil...“

Do 4. ročníka súťaže Dedina roka sa prihlásilo 20 obcí 
z celého Slovenska. Obce hodnotili komisie zložené zo 
starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a 
zástupcov partnerských organizácií – Ministerstva život-
ného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného pro-
stredia, Spolku pre obnovu dediny, Agentúry pre rozvoj 
vidieka, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch, Vidieckeho parlamentu 
na Slovensku, a zástupcov všetkých samosprávnych 
krajov. Hodnotilo sa na regionálnej a národnej úrovni a 
posudzovalo sa šesť oblastí. Národná komisia udelila 
tri hlavné ceny a sedem ďalších ocenení. Za dlhodobý 

V Liptovskej Tepličke rozdali ocenenia 
Dedina roka 2007

a vyvážený hospodársky rast obce v kategórii Dedina 
ako hospodár bola ocenená obec Štrba, ktorá získala aj 
ocenenie Dedina ako hostiteľ za celoročnú komplexnú 
ponuku služieb v oblasti cestovného ruchu v atraktívnom 
prírodnom prostredí. V kategórii Dedina ako maľovaná 
ocenenie udelené nebolo, zato však v kategórii Dedina 
ako klenotnica boli ocenené hneď dve obce, Raslavice 
za uchovávanie a prezentáciu autentického folklóru a 
Uhrovec za zachovávanie kultúrnohistorického bohatstva 
a duchovného dedičstva národných dejateľov. Uhrovcu 
bol prisúdený aj titul Dedina ako partner, a to za bohatú 
medzinárodnú spoluprácu zameranú na zviditeľnenie ná-
rodnej histórie a osobností Slovenska. V kategórii Dedina 
ako pospolitosť boli ocenené tiež dve obce, Moravany 
nad Váhom za vytváranie podmienok pre harmonický 
život všetkých generácií, s dôrazom na komplexnú so-
ciálnu starostlivosť pre seniorov a Medzibrod za pozo-
ruhodnú súčinnosť obce, miestnych spolkov a združení 
a ich výnimočné aktivity nadregionálneho významu. 
Medzibrod zvíťazil aj v internetovom hlasovaní, ktoré sa 
v súťaži Dedina roka uskutočnilo po prvý raz.

Udelené boli aj ďalšie ocenenia. Cena za starostlivosť 
o zeleň a životné prostredie putovala do obce Semerovo, 
pričom komisia ocenila príkladnú dlhodobú starostlivosť 
o zelené priestranstvá, vrátane historických cintorínov. 
Mimoriadnu cenu za netradičné a originálne prístupy 
smerujúce k všestrannému rozvoju a zviditeľňovaniu 
obce dostal Spišský Hrhov. Hlavné ceny tretieho ročníka 
súťaže Dedina roka prevzali starostovia obcí Pruské (3. 
miesto), Očová (2. miesto) a Liptovská Teplička, ktorá sa 
stala Dedinou roka 2007. 

Spevom sa ukončila oficiálna časť slávnostného odo-
vzdávania ocenení a spevom vítali Tepličania účastníkov 
podujatia na hostine, ktorú im pripravili v kultúrnom 
dome. Stoly zdobilo množstvo domácich špecialít, vša-
kovakých dobrôt, ktoré domáci, obyvatelia Liptovskej 
Tepličky, hrdí na titul Dedina roka 2007, pripravovali so 
srdečnosťou a láskou sebe vlastnou.

Anna Gudzová

Zľava starosta Vlachova (Dedina roka 2005) Juraj Kováč, starosta Liptovskej Tepličky (Dedina roka 
2007) Jozef Mezovský, manažérka súťaže Anna Kršáková, starosta Hrušova (Dedina roka 2003) Pavel 
Bendík a predseda SPOD Miroslav Ďuráči (bývalý starosta Soblahova - Dedina roka 2001) majú dôvod 
na spokojnosť a úsmev. Súťaž Dedina roka 2007 sa opäť vydarila (foto: Lucia Vačoková)

Štátneho tajomníka MŽP SR Jaroslava Jaduša vítali Tepličanky v 
krojoch piesňou... (foto: Lucia Vačoková)




