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Vyhodnocení prvního ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou  výzdobu 
První ročník soutěže o nejkrásnější kvě-

tinovou  výzdobu vyhlášené městem Pro-
stějovem má své  vítěze. Na základě desí-
tek zaslaných barevných  snímků je určila
odborná porota, jejíž předsedkyní  byla mí-
stostarostka Božena Sekaninová. Členové
poroty hodnotili vzhled osázených oken,
balkonů,  teras, ale také vchodů, předza-
hrádek a zahrádek  obytných domů, škol,
obchodů a restauračních  zařízení. 

„Chtěli jsme, aby naše město rozkvetlo,
aby lidé z toho měli radost a hlavně, aby
pro to něco udělali,“ objasnila důvody ve-
doucí k vyhlášení soutěže  místostarostka
Sekaninová. „Na to, že se jednalo o  první
ročník, byla účast v porovnání s jinými
městy dobrá,“ dodala s tím, že pro porotu
bylo v některých případech těžké se roz-
hodnout, kterým  květinovým výzdobám
dá přednost. Proto jsme v kategorii rodin-
né a nájemní domy a školy udělili  dvě dru-
há i třetí místa,“ konstatovala. 

Starosta ing. Jan Tesař, který společně 
s místostarostkou Boženou Sekaninovou

ocenění a  poděkování výhercům soutěže
předával, se přiznal,  že spíše než na kytky
je odborníkem na trávník.  „Teď na podzim
provádím jeho vertikutaci,“  prozradil
s tím, že jde o provzdušnění trávníku. 

Do soutěže o nejkrásnější květinovou
výzdobu se  mohli přihlásit všichni lidé nad
18 let, kteří v Prostějově vlastní nebo uží-
vají dům, byt či  provozovnu, a dále školy
a školská zařízení bez  ohledu na svého zři-
zovatele. Jedinou podmínkou  bylo, aby
květinová výzdoba byla viditelná z veřej-
ného prostranství. 

Zájemci se do soutěže mohli zapojit  pro-
střednictvím barevných snímků poříze-
ných  klasickým i digitálním fotoaparátem.
„Starší nebo  invalidní občané, kteří nema-
jí fotoaparát, mohli o  jejich pořízení požá-
dat pracovníky městského úřadu, “ připo-
mněla místostarostka Sekaninová. Této
možnosti využila i vítězka soutěže v kate-
gorii  předzahrádky. „Nová soutěž mě zau-
jala. Protože  nemám fotoaparát, zašla jsem
na radnici a o  zhotovení snímků jsem po-

žádala přímo  místostarostku Sekanino-
vou,“ prozradila Libuše  Hopjanová. 

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdo-
bu probíhala  ve třech kategoriích.  Vítězo-
vé v každé kategorii obdrželi poukázku na
dva tisíce korun. Autoři stříbrné květinové
výzdoby dostali poukázku na tisíc pět set
korun. O  tisícovku méně získali ti, kteří se
umístili na  třetím místě.  

Y. Kadlecová

Soutěžní kategorie: 

1. bytová a sídlištní zástavba (okna, bal-
kony, průčelí)

2. rodinné a nájemní domy (okna, balko-
ny, terasy a průčelí  celého domu) -
součástí druhé kategorie byly i školy
a školská zařízení

3. předzahrádky domů a obchodů, včetně
restauračních  zařízení Ocenění výhercům soutěže předávali společně  starosta města ing. Jan Tesař

a místostarostka  Božena Sekaninová. Foto: Yvona Kadlecová

Výherci v kategorii rodinné a nájemní domy a školy 

1. místo v kategorii rodinné a nájemní domy a  školy - Střední průmyslová škola oděvní Prostějov

2. místo v kategorii rodinné a nájemní domy a  školy - Základní škola Prostějova, Melantrichova  ulice 60

2. místo v kategorii rodinné a nájemní domy a  školy - Marie Daněčková 3. místo v kategorii rodinné a nájemní domy a  školy - Marcela Mikešová

Ocenění za prvenství v kategorii rodinné a nájemní  domy a školy převzal Zdeněk Špičák. „Nápad na  výzdobu školního dvora se zrodil v hlavě mojí ženy,“ přiznal s tím, že péči o květiny, včetně sečení
trávy, věnuje dvě až tři hodiny denně. „Dvůr  krášlí mimo jiné dvoubarevná hortenzie, která  kvete současně červeně i růžově,“ prozradil. 

„Atrium naší školy slouží i pro výuku  přírodovědných předmětů,“ prozradil ředitel školy  Mgr. Roman Pazdera, který ocenění přebíral.  „Vzorně se o ně stará manželka našeho školníka  Marie Krejčířová.
Její muž funguje v roli  asistenta,“ dodal s tím, že k jejich starostem  zřejmě přibude i péče o rybičky, jimiž chtějí  osázet fontánu, která je součástí atria. 


