
Vyhodnocení I. roèníku soutìže o nejzdaøilejší okenní výzdobu

Podpùrné akce mìsta Strakonice – kvìtinová výzdoba

Palackého námìstí

Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se ohlédl za 

uplynulým rokem, který byl ve znamení kvetoucích 

Strakonic. Mìsto Strakonice vyhlásilo soutìž pro 

všechny obèany a školská zaøízení na území mìsta pod 

názvem Rozkvetlá okna Strakonic. Celá soutìž pak 

mìla dvì èásti, které byly hodnoceny samostatnì. 

Jednalo se o letní a zimní výzdobu oken, balkonù, 

vstupù do domù apod. Byly hodnoceny všechny z ulice 

viditelné výzdoby oken a balkonù, pøièemž, abychom 

na nìkoho nezapomnìli, požádali jsme soutìžící 

formou našeho Zpravodaje, aby se do soutìže hlásili na 

odboru životního prostøedí Mìstského úøadu ve 

na nákup rostlinného materiálu popø. poskytnutí jiných 

zahradnických služeb v Zahradnictví u Blatenského 

mostu. U školských zaøízení bylo hodnocení vzhle- 

dem k poètu škol o nìco jednodušší. Mateøské školy 

byly odmìnìny nákupem hraèek dle vlastního výbìru   

a pro dìti ze škol bylo uspoøádáno promítání filmu. 

Na následujících øádcích si vám pak dovolujeme 

pøedstavit vítìze jednotlivých soutìžních kategorií 

vèetnì fotopøílohy, kterou chceme inspirovat i další, 

jelikož jak se dozvíte v závìru této pøílohy, pøipra-

vujeme druhý roèník této soutìže, který bude mít trochu 

jiná pravidla. Rovnìž vás touto cestou žádáme o vaše 

Strakonicích. Bìhem léta a zimních mìsícù naši pracovníci 

poøizovali fotodokumentaci jednotlivých výzdob a tento 

fotomateriál, který byl ještì v této chvíli anonymní, pøipravovali 

pro komisi, která zasedla na pøelomu roku a vyhodnotila celou 

soutìž. Vzhledem k velkému poètu soutìžících nebyl výbìr 

jednoduchý. Samozøejmì pøi hodnocení byla posuzována celá 

øada faktorù. Pøedevším celkový estetický dojem, vhodná kom-

binace rostlin, celková kompozice, dobrý nápad, ale i kvalita sa-

motné péèe o rostliny. Množství výsadeb nebylo rozhodující 

vzhledem k rùzným možnostem jednotlivých soutìžících. Samo-

statnì byly hodnoceny rodinné a bytové domy. Výsledkem celé 

soutìže je pak 10 prvních, 10 druhých a 10 tøetích míst, která byla 

odmìnìna kupony v hodnotách 1000,- Kè, 1500,- Kè a 2000,- Kè 

návrhy a pøipomínky formou vyplnìní dotazníku, co vás na 

soutìži  zaujalo,  popø.  co  by  se  dalo  i  vylepšit.

Mìsto Strakonice rovnìž nestálo stranou, ale svými pod-

pùrnými akcemi chtìlo pøispìt k výzdobì našeho mìsta. Nejdù-

ležitìjší akcí bylo osázení Palackého námìstí kvìtinovými 

výsadbami. Kvìtinové výsadby se objeví i na jiných místech 

našeho mìsta, kde to bude, to si však necháme jako pøekvapení.

Podìkování patøí partnerùm soutìže Rozkvetlá okna Stra-

konic, kterými byly: Fezko, a. s., Teplárna Strakonice, a. s., Stra-

konická  televize  a  Technické  služby  mìsta  Strakonice.

Dovolte mi, abych hlavnì podìkoval vám, za to, že díky 

vašim oknùm bylo mìsto Strakonice krásnìjší.
Ing. Jaroslav Brùžek, vedoucí odboru životního prostøedí
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