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Tisková zpráva (3. 4. 2018) 
 

VIII. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko“ 
 
Začátkem února byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí 
Mariánskolázeňsko vyhlášen již 8. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko“. 
Pro letošní ročník jsme pravidla trochu upravili, soutěžilo se o nejhezčí velikonoční vajíčko.  
 
Zájemci mohli své výrobky doručit do 16. 3. 2018. Všechna soutěžní vajíčka byla moc krásná, nápaditá  
a precizně zpracovaná, proto je byla radost vystavovat. K vidění byla v prostorách muzea ve Třech 
Sekerách a mile nás překvapil počet návštěvníků, kteří výstavu přišli shlédnout.  
 
A protože se do naší soutěže již osmým rokem zapojují především žáci základních škol na území svazku  
a také několik stálých dospělých účastníků, rozhodli jsme se, odměnit letos všechny, kteří přispěli svým 
výrobkem. Nechystali jsme tedy tradiční slavnostní vyhodnocení s předáním cen, ale až budeme výrobky 
vracet jejich autorům, každý od nás obdrží maličkost jako poděkování za jeho zájem o naši již tradiční 
velikonoční soutěž.   
 
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu 
velikonoční vajíčko. Velké díky patří paní starostce Dagmar Strnadové, která výstavu v muzeu první 
otvírací den zahájila a také se osobně postarala o zpřístupnění prostorů muzea ve všechny otevírací hodiny 
pro veřejnost. 
  
Budeme se těšit se na další ročník soutěže, ještě promyslíme, v jakém formátu pro vás příští ročník 
připravíme, ale již nyní se těšíme na krásné nápady a ještě krásnější výrobky.   
 
Více fotografií i podrobnější informace o 8. ročníku soutěže naleznete na:    
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-vii-rocnik/   
 
 
manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s.  
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