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TISKOVÁ ZPRÁVA  
obce Malé Svatoňovice  

25. 6. 2018 

 

Soutěž Vesnice roku 2018 

Královéhradeckého kraje 
 

Malé Svatoňovice – Soutěž Vesnice roku je organizována ve dvou kolech, krajském a 

celostátním. Naše obec se v letošním roce do této soutěže přihlásila, a proto Malé 

Svatoňovice ve čtvrtek 7. června 2018 navštívila hodnoticí komise.  

Hodnocení probíhá v oblasti společenského života, aktivity občanů, podnikání, péče 

o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, úspory energií, péče o veřejná 

prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, dále v oblasti připravovaných záměrů 

a také informačních technologií a koncepčních dokumentů.  

V letošním roce ocenění získaly tyto obce:   

ZLATÁ STUHA, vítěz – Stěžery, okr. Hradec Králové  

MODRÁ STUHA za společenský život – Žďár nad Metují, okr. Náchod  

BÍLÁ STUHA za činnost mládeže – Nový Hrádek, okr. Náchod  

ZELENÁ STUHA za péči o zeleň a životní prostředí – Malé Svatoňovice,  

okr. Trutnov  

ORANŽOVÁ STUHA za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Zlatá Olešnice, 

okr. Trutnov  

2. místo v soutěži – Strážné, okr. Trutnov  

3. místo v soutěži – Malá Úpa, okr. Trutnov  

 

„Jsem rád, že jsme se jako obec prezentovali a připravili pro komisi zajímavý dvouhodinový 

program. Ukázali jsme, že naše obec má bohatou historii a spoustu zajímavých míst, která 

stojí za to navštívit. V připravené prezentaci jsme ukázali činnost místních spolků,  

společenský a kulturní život v obci, občanskou vybavenost a vyzdvihli jsme naše občany, 

kteří se aktivně a dobrovolně zapojují do akcí jako je například jarní úklid apod. Získané 

ocenění Zelená stuha nás nyní zavazuje k účasti v celostátním kole, které bude následně 

vyhlášeno 2. 10. 2018 v Senátu PČR,“  komentuje zapojení obce do soutěže Vesnice roku 

2018 starosta Obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník.  

 

Celkové výsledky jsou zveřejněné na webových stránkách Královéhradeckého kraje. 

  


