ZDRAVÉ MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82, 514 02 Jilemnice
tel: 481 565 111, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Jilemnice vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá
1.6.2012, Jilemnice – Jilemnická radnice po roce opět vypisuje soutěž pod názvem
Jilemnice krásná a rozkvetlá. Cílem soutěže je přesvědčit obyvatele o tom, že životní
prostředí a péče o něj je záležitostí nás všech a není pouze v rukou veřejných
institucí. Fotografie květinové výzdoby oken, balkónů, teras, průčelí či předzahrádek
mohou občané města posílat až do 31. srpna.
Soutěž je vypsána v těchto kategoriích:
a) sídlištní a bytová zástavba – celková kompozice,
b) rodinné domy – celková kompozice,
c) veřejnoprávní budovy, podnikatelské provozovny, obchody – celková
kompozice,
d) balkón, vchod, okno, terasa – detailní fotografie části domu, bytu či
provozovny.
Záštitu nad celou soutěží převzala místostarostka města Jana Čechová: „Tak jako
v loňském roce, je i letos soutěž spolufinancována z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Jilemnice – město zeleně.
Novinkou je čtvrtá kategorie, do které občané mohou fotografovat detailní části svých
domů, bytů či provozoven, nutností je dodat celkové foto objektu a detail, aby bylo
možné prokázat, že se výřez fotografie týká daného objektu“.
Zájemci se mohou do soutěže přihlásit zasláním či předložením fotografie
s uvedením jména soutěžícího, názvem kategorie, adresou, e-mailem, příp.
telefonem na e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz, klasické fotografie pak na
adresu Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo
náměstí 82, 514 01 Jilemnice. Občané, kteří nemají fotoaparát, mohou požádat o
pořízení fotografií na telefonním čísle 481 565 212. Kromě samostatně přihlášených
zájemců budou pracovníci jilemnické radnice vybírat okna a balkóny s květinovou
výzdobou a pořizovat jejich fotodokumentaci.
První týden v září proběhne hodnocení soutěžních snímků. Porota bude posuzovat
celkový vzhled, kvalitu výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich
barevnost, umístění či originalitu řešení. Tři ocenění v každé kategorii obdrží
peněžitou poukázku na odběr zboží.
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Novotná
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

Tato akce je součástí projektu „Jilemnice – město zeleně“, který je financován
z „Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí“.

