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Karlovarský kraj -Nejlepší účastníky výtvarné soutěže "Hrajeme si s odpady" vyhlásili v karlovarské 

krajské knihovně. "V roce 2013 školní zařízení, kolektivy i jednotlivci soutěžili v pěti kategoriích," uvedl 

krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Jakubík. Výtvarná soutěž je součástí 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. na podporu třídění odpadu. 

"Všichni ocenění dostali dárky, které si mohli v rámci soutěže "Hrajeme si s odpady" přát,a dle 

možností jsme se jim tato jejich přání a sny pokusili splnit. Doufám, že budou mít z těchto hodnotných 

dárků radost a užijí si jich," doplnil radní.  

Děti dostaly například poukázky do prodejny elektra a sportu, aby si mohly vybrat například mobilní 

telefon, tablet a především hračky.  

Oceněny byly i všechny školy a školní zařízení, které se soutěže zúčastnily.  

Další ročník výtvarné soutěže, včetně podmínek, bude vyhlášen začátkem roku 2014 na webových 

stránkách Karlovarského kraje.  

 

Výsledky soutěže Kategorie: děti do 10 let 1. místo: Motýlkový závěs -Viktorie Panovská ZŠ 

Rokycanova Sokolov 2. místo: Lokomotiva - Tomáš Seidl ZŠ Rokycanova Sokolov 3. místo: Košík z 

novinového papíru - Vendula Němečková ZŠ Rokycanova Sokolov Kategorie: děti nad 10 let 1. místo: 

Traktor- Veronika Vašíčková ZŠ Hroznětín 2. místo: Lodička z dílny Vojtíška - Vojtěch Kupr ZŠ 

Rokycanova Sokolov 3. místo: Ekokóča - Barbora Procházková ZŠ Rokycanova Sokolov Kategorie: 

Mateřské školy 1. místo: Papírové divadlo (Šmoulí vesnice) MŠ Halasova Ostrov 2. místo: Život u 

rybníka ZŠ a MŠ Hazlov 3. místo: Oblékni mne MŠ Lomnice Kategorie: Základní školy 1. místo: Labuť 

a labuťátko ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary 2. místo: Míč afrického dítěte Gymnázium Ostrov 3. místo: 

Perníková chaloupka ZŠ a MŠ Pernink Kategorie: Ostatní 1. místo: Pyramida ZUŠ Nejdek 2. místo: 

Robokom ZŠ Vintířov - Školní družina 3. místo: Táto, mámo pojď si hrát ZŠp a ZŠs Horní Slavkov  

Foto: Výtvarné soutěže Hrajeme si s odpady se zúčastnily děti z celého kraje.  

Foto: Deník/Vladimír Meluzín  
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