
MÌSTO STRAKONICE A MÌSTSKÝ ÚØAD STRAKONICE
vyhlašují pro obèany mìstských èástí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II,

Dražejov, Hajská, Modlešovice, Pøední Ptákovice, Støela a Virt

DRUHÝ ROÈNÍK SOUTÌŽE VE ZDOBENÍ OKEN

Od 1. kvìtna 2007 do 30. záøí 2007 probíhá soutìž kvìtinové výzdoby oken, a to v kategoriích: 

(vyplnìní Vašeho dotazníku pøispìje k lepšímu prùbìhu dalšího roèníku soutìže Rozkvetlá okna Strakonic)

Dotazník je k dispozici na www.mu-st.cz.

(Vaše odpovìdi prosíme oznaète x)

Dìkujeme za vyplnìní dotazníku a jeho odevzdání Mìstskému úøadu Strakonice, odboru životního prostøedí.

1. Myslíte si, že soutìž pøispìla ke zvýšení poètu oken s kvìtinovou výzdobou ve mìstì?

2. Oslovila V s soutìž Rozkvetlá okna Strakonic?á

3. Mìli jste o soutìži k dispozici dostatek srozumitelných informací?

4. Myslíte si, že rozsah soutìže dal pøíležitost každému se jí zúèastnit?

5. Domníváte se, že ceny byly dostateènì motivujícím prvkem pro obèany?

6. Hodláte se soutìže aktivnì zúèastnit?

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

   ano                 spíše ano                 spíše ne                 neq q q q

Podmínky soutìže:

Výzdoba oken a balkonù jednotlivých bytù

Výzdoba oken a balkonù jednotlivých rodinných domkù

Výzdoba oken a balkonù celkù bytových domù

Vítìzové v této kategorii obdrží: 1. místo – 2 000,- Kè • 2. místo – 1 500,- Kè • 3. místo – 1 000,- Kè

Vítìzové v této kategorii obdrží: 1. místo – 2 000,- Kè • 2. místo – 1 500,- Kè • 3. místo – 1 000,- Kè

Vítìzové v této kategorii obdrží: 1. místo – 30 000,- Kè • 2. místo – 20 000,- Kè • 3. místo – 10 000,- Kè

Do soutìže je nutno se pøihlásit,

a to prostøednictvím telefonu 383 701 271, nebo e-mailu jaroslava.mruzkova@mu-st.cz

Všem, kteøí plánují, že se soutìže zúèastní, pøedem dìkujeme.

Zároveò prosíme obèany našeho mìsta, aby si více všímali svého životního prostøedí, rozkvetlých oken Strakonic, 

a na zvláš� povedená okna nás upozornili na Mìstském úøadì Strakonice, odboru životního prostøedí

(tel.: 383 701 271, 383 701 269, 383 701 317). Z došlých informací vylosované obèany odmìníme.

DOTAZNÍK

Barevnou pøílohu pøipravili: Mgr. Jaroslava Mrùzková a Ing. Jaroslav Brùžek.
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