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Tisková zpráva (2. 4. 2015) 
 
 

V. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“ 
 
 
 
V únoru 2015 byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí 
Mariánskolázeňsko vyhlášen již 5. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“.  
 
Zájemci mohli doručit své výrobky do 27. 3. 2015. Soutěže se zúčastnilo 79 výrobků, které se utkaly v pěti 
kategoriích: kategorie A (děti do 6 let), kategorie B (děti ve věku 7 – 8 let), kategorie C (děti ve věku 9 – 10 
let), kategorie D (děti ve věku 11 – 14 let) a kategorie E (osoby ve věku 15 let a více). Dne 30. 3. 2015 se 
sešla pětičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů škol na území Mariánskolázeňska. Hodnocení 
bylo pro komisi náročné, podle slov jejích členů jsou výrobky rok od roku na vyšší a vyšší úrovni. Každý 
rok se setkáváme s novou inspirací a technikami výroby. 
 
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 31. 3. 2015 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu   
v obci Tři Sekery. Sál, který v loňském roce prošel modernizací – byla instalována nová okna a zakoupeny 
nové stoly s židlemi -  krásně vyzdobila výstava sestavená z obdržených výrobků. Slavnostní atmosféru 
vyhlášení výsledků zpříjemnilo vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy Tři Sekery, které ztvárnilo 
velikonoční říkadla a písničky a děti sklidily zasloužený potlesk. 
 
Výherci jednotlivých kategorií obdrželi od pořadatelů soutěže milé ceny a všichni přítomní mohli nejen 
shlédnout vystavené soutěžní výrobky, ale i ochutnat velikonoční pohoštění, posedět u kávy či čaje  
a načerpat sváteční atmosféru. 
 
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu 
velikonoční výrobky, dále děkujeme partnerům projektu:  
Karlovarský kraj, Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz 
tělesně postižených – místní organizace Mariánské Lázně. Velké poděkování patří obci Tři Sekery, která 
poskytla prostory obecního sálu a paní starostce Dagmar Strnadová, které provedla přítomné hosty celým 
slavnostním vyhlášením. Dále děkujeme všem členům hodnotící komise a účinkujícím dětem.   
 
Budeme se těšit se na další ročník soutěže, na krásné nápady a ještě krásnější výrobky.   
 
Více fotografií i podrobnější informace o 5. ročníku soutěže naleznete na:    
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-v-rocnik/ 
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