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Tisková informace
Studenec získal Zlatou stuhu
Každoročně je v ČR vyhlášena soutěž o titul "Vesnice roku". Přihlášené obce jsou hodnoceny
v krajských kolech v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, z hlediska aktivit
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a
úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a informační technologie obce.
Zlatou stuhu za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže,
spolkového života a životního prostředí v Libereckém kraji získala obec Studenec, člen
Krkonoš – svazku měst a obcí.
Obyvatelé, kteří svým zásadním dílem k rozkvětu svého bydliště a působiště přispívají, se jistě
radují. Všem patří upřímné blahopřání.
Jiří Ulvr, starosta obce Studenec, k tomu sám doplnil: „V posledních letech se nám podařilo
zrealizovat mnoho staveb, ke kterým zároveň přibyly další projekty. Tím nejnáročnějším byla určitě
výstavba nové mateřské školy pro 84 dětí. Díky tomuto ucelenému záměru se nám daří rozšiřovat
tolik potřebné a doposavad chybějící, centrální místo naší obce.
V letošním roce dokončíme moderní víceúčelové hřiště a v jeho blízkosti připravujeme výstavbu
amfiteátru v přírodním a kulturním areálu. Čeká nás i náročná stavba ohledně přístavby a zateplení
druhé mateřské školy, jelikož dětí máme opravdu mnoho.
Z pohledu starosty musím říci, že svoji radost vnímám i ze strany zájmu lidí o bydlení v naší obci,
jejichž počet se každoročně navyšuje. Všechno je navzájem provázané, včetně spolupráce s místními
spolky.
Obec Studenec již v předešlých letech díky zmíněným záměrům, hotovým projektům, vstřícnosti a
zájmu občanů, získala v této soutěži v roce 2009 ocenění „Zelená stuha“ jak v krajském, tak i
celostátním měřítku, v roce 2010 získala stříbrnou plaketu v mezinárodní soutěži Entente Florale
Europe a v loňském roce ocenění „Oranžová stuha“. Cenu hejtmana Liberecký kraj do nedávné
doby neuděloval.“
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne
ve čtvrtek 16. srpna 2012 od 14.00 hodin v sokolovně ve Studenci.
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