
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže o nejlepší úklid veřejného 

prostranství v rámci akce 

 „CHCEME ČISTÉ MĚSTO 2017“ 

 

 



Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo na rok 2017 již osmý ročník akce „Chceme čisté 

město“ v rámci kampaně „Den Země“, která se každoročně koná 22. dubna. Město Karlovy 

Vary tedy již po osmé 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 
 
 
V termínu od 11. do 23. dubna 2017 se uklízelo v celém městě. Odbor technický tradičně 

zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil následný svoz odpadu. Do 12. května měli 

všichni účastníci odevzdat své prezentace. Následně hodnotící komise, schválená Radou 

města Karlovy Vary dne 7. 3. 2017, vybírala nejlepší prezentace ve čtyřech vyhlášených 

kategoriích, přičemž vítězové prvních tří míst v každé kategorii získávají finanční dary. Do 

soutěže se v letošním roce přihlásilo 19 účastníků, ale jen 15 z nich splnilo požadované 

podmínky. V každé kategorii bylo rozděleno 10.000,- Kč mezi první tři výherce takto: 1. místo 

= 5.000,- Kč; 2. místo = 3.000,- Kč a 3. místo = 2.000,- Kč. S ohledem na nesplnění 

podmínek soutěžících v kategorii č. 4 – nepodnikající právnické osoby se hodnotící komise 

shodla, že finanční ceny nebudou uděleny, avšak účastníci této kategorie obdrží věcné ceny 

za účast. 

 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

1) Kategorie 1- mateřské školy: 

1. místo: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště Krymská 12, 360 07 Karlovy Vary 

2. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Javorová 211/2a, 360 17 Karlovy Vary 

3. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Vilová 1, 360 17 Karlovy Vary 

 

2) Kategorie 2 - základní školy: 

1. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 

Karlovy Vary 

2. místo: Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, Libušina 1032/31, 360 

01 Karlovy Vary 



3. místo: Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace, Kollárova 

19, 360 09 Karlovy Vary 

 

3) Kategorie 3 - střední školy:  

1. místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 

1122/56, 360 01 Karlovy Vary 

2. místo: Obchodní akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ, Bezručova 17, 360 01 Karlovy 

Vary 

3. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary 

 

4) Kategorie 4 - nepodnikající právnické osoby: 

 Ceny neuděleny z důvodu nesplnění podmínek soutěže.  

Hodnotící komise se po vzájemné dohodě rozhodla odměnit účastníky v této kategorii takto: 

- p. Schafferová – 2 vstupenky na koncert pořádaný v rámci MFF Karlovy Vary 2017 

- p. Turanová – 2 vstupenky na koncert pořádaný v rámci MFF Karlovy Vary 2017 

- Spolek na záchranu kostela sv. Anny – 1x přistavení kontejneru zdarma na úklid dle 

domluvy s odborem technickým 

       

 

Výsledky fotografické soutěže budou zveřejněny prostřednictvím Karlovarských radničních 

listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek „Místní 

Agenda 21 Karlovy Vary“.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější 

a krásnější. 


