Výsledky soutěže o nejlepší úklid veřejného
prostranství v rámci akce
„CHCEME ČISTÉ MĚSTO 2016“

Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo na rok 2016 již sedmý ročník akce „Chceme čisté
město“ v rámci kampaně „Den Země“, která se každoročně koná 22. dubna. Město Karlovy
Vary tedy již po sedmé vyzvalo ke spolupráci na úklidu veřejného prostranství širokou
veřejnost. Společně s touto akcí byla již tradičně spojena soutěž o nejlepší úklid veřejného
prostranství. Předmětem soutěže byla dokumentace stavu dané lokality před a po akci.
Lokalita musela být zdokumentována fotograficky s uvedením data pořízení fotografií.
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích:
1) mateřské školy
2) základní školy
3) střední školy
4) nepodnikatelské právnické osoby
Do soutěže se přihlásilo patnáct účastníků:
1) za MŠ (-)
2) za ZŠ (ZŠ a SŠ Svahová 26, ZŠ a SŠ Vančurova 83, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Konečná
25, ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Poštovní, ZŠ jazyků)
3) za SŠ (Obchodní akademie a vyšší odborná škola cestovního ruchu, Střední
zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Střední odborné učiliště
stravování a služeb)
4) nepodnikající právnické osoby (STUŽ Karlovy Vary - 1. skupina, STUŽ Karlovy Vary – 2.
skupina, Asociace Záchranný kruh, z.s., SVJ Úvalská)

Hodnotící komise, která byla jmenovaná Radou města dne 29. 3. 2016, se sešla 17. 5. 2016
a vybrala vítěze každé kategorie. Každý hodnotitel přiděloval body v rozmezí od 1 – 3 bodů.
Body všech hodnotitelů se následně sečetly a vítězem se stal subjekt s nejvyšším počtem
bodů v dané kategorii. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo patnáct účastníků, ale jen
deset z nich splnilo požadované podmínky. Vzhledem k nulové účasti v kategorii č. 1 –
mateřské školy se hodnotící komise shodla, že tato cena bude udělena za exkluzivitu
nápadu s praporky ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary.
Výsledky hodnocení – pořadí vítězných subjektů:
1) V kategorii mateřské školy/ exkluzivita za nápad - Základní škola Konečná 25, Karlovy
Vary
2) V kategorii základní školy získala největší počet bodů Základní škola Konečná 25,
Karlovy Vary (s celkovým počtem 15 bodů).
3) V kategorii střední školy se vítězem stala Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary (s celkovým počtem 15 bodů).
4) V kategorii nepodnikající právnické osoby získala největší počet bodů Asociace
Záchranný kruh, z.s. (s celkovým počtem 15 bodů).

Vítězové jednotlivých kategorií byli pozváni 14. června 2016, do zasedací místnosti v 5. patře
Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21), kde jim byl primátorem města Karlovy
Vary, Ing. Petrem Kulhánkem předán symbolický šek na 10.000,- Kč.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.

