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Vesnice roku 2004 - krajské
kolo
Miloslava Smoláková
Slavnostní vyhodnocení krajského kola sout že Vesnice roku 2004 se konalo 3. zá í v
obci Vrbice, která v letošním roce získala v krajském kole 1. místo. Sou ástí celkového
hodnocení obce je i innost místní knihovny, a tak mi dovolte alespo stru né ukázky
informací o knihovnách ze záv re né zprávy.
Druhé místo získala obec Žernov - ….D ti a mládež využívají i služeb místní knihovny v
nov zrekonstruované budov obecného ú adu, kde mají p ístup na internet …
T etí místo získala obec Podb ezí - … Proto je t eba ocenit podporu innosti ve ejné
knihovny, bohatou publika ní innost, vedení kroniky i zpracování dokumenta ního materiálu
z historie i sou asnosti obce. …
Bílou stuhu za práci s mládeží získala obec Skuhrov nad B lou - … V obci jsou vytvo eny
velmi dobré podmínky pro aktivní využívání volného asu, jsou k dispozici 3 volejbalová
h išt , tenisový kurt, h išt kopané a mí ových sport , k dispozici je i t locvi na ZŠ a ve ejná
knihovna s internetem.
Modrou stuhu za spole enský život získala obec Martínkovice. Zelenou stuhu za pé i o
ve ejné prostranství, p írodní prvky a zele v obci získaly Holovousy (viz lánek Návrat
holovouských maliná v minulém ísle). Ocen ní za kroniku získala obec Šárovcova Lhota.
Ocen ní za knihovnu získala obec Sk ivany. Sk ivanská knihovna díky profesionálnímu
vedení poskytuje široké ve ejnosti kvalitní knihovnické i informa ní služby. Knihovna
postupn rozši uje sv j knižní fond a spolupracuje s dalšími knihovnami prost ednictvím
MVS. Po ádá i vzd lávací akce pro ve ejnost, jako jsou výstavy, besedy, výtvarné a literární
sout že, besedy o významných osobnostech kultury, o historii a významných místech a
událostech v regionu. Velmi bohatá je i publika ní innost knihovníka PhDr. Ji ího Maliny.

© 2000-2004 Studijní a v decká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz

· knihovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz

