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Do 13. srpna se mohou pěstitelé a milovníci květin přihlásit do již 22. ročníku soutěže o
nejkrásnější květinovou výzdobu v Třebíči.

  

Do soutěže se může přihlásit každý majitel či uživatel domu nebo bytu (provozovny) ve městě
Třebíči, který bude mít v době vyhodnocování soutěže vyzdobenou fasádu domu živými
květinami nebo pnoucími dřevinami. Tato výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství.
Soutěž se vztahuje i na upravené neoplocené předzahrádky na veřejném prostranství.

  

Přihláška musí obsahovat: jméno, adresu, v případě domu o více bytových jednotkách přesné
vymezení, o kterou část domu (okno, balkon, terasu) se jedná, telefonní spojení a podpis.
Termín pro podání písemných přihlášek je nejpozději do 13. 8. 2018 na adresu Městského
úřadu Třebíč,      Masarykovo náměstí  116/6, 674 01 Třebíč. Osobně lze přihlášku doručit na
podatelnu na výše uvedené adrese, nebo do informační kanceláře v přízemí radnice, Karlovo
náměstí 104/55. K podávání přihlášek je nejlépe použít přiložený formulář nebo formulář z
letního čísla Třebíčského zpravodaje (7-8/2018, vychází 24. července). Vyhodnocení soutěže
proběhne následně komisí, jmenovanou radou města Třebíče.

  

Pro vítěze jsou připraveny tyto ceny:

  

        

1. cena
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2. cena

  

3. cena

  

4. - 10. cena

  
    

4.500 Kč

  

3.000 Kč

  

2.000 Kč

  

500 Kč

  
      

  

  

Vzhledem k zájmu města na výzdobě domů v historickém centru je dále vypsáno zvláštní
ocenění ve výši až 3.000 korun pro nejhezčí výzdobu domu v městské památkové zóně.

  

Zvláštní ocenění až 3.000 korun je určeno rovněž pro účastníka s nejkrásnější květinovou
výzdobou v sídlištní zástavbě vícepodlažních bytových domů. Zvláštním oceněním až 3.000
korun bude odměněna nejlépe upravená předzahrádka. Prémie až 3.000 korun je připravena
pro nejlepšího z účastníků, kteří se v letošním roce zúčastní květinové soutěže poprvé.
Uvedená výše cen je maximální, soutěžní komise má právo (např. při nerozhodném umístění)
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ceny přerozdělit s tím, že jejich celková výše, tj. 25.000 Kč, nesmí být překročena.

  

Prémie a zvláštní ocenění jsou slučitelné s cenami pro 1. – 10. místo. Na udělené ceny není
právní nárok. O termínu předávání cen budou soutěžící informováni dopisem. Ceny je třeba
vyzvednout do termínu určeného městem, jinak propadají.

  

Irini Martakidisová
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