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Děti ze ZŠ a MŠ Nad Plovár-
nou obsadily v soutěži o nej-
krásnější stromeček krásná 
druhá místa.  

Petr Klukan ז

Možná překvapivé vítěze má letošní 
20. ročník soutěže O nejhezčí vánoč-
ní stromeček. Jak v kategorii mateř-
ských, tak i základních škol zvítězily 
školy z obcí na Jihlavsku – Brzkova 
(MŠ) a Větrného Jeníkova (ZŠ).  

Soutěž, kterou před dvěma desít-
kami let Jihlavské listy vymyslely, se 
postupně rozrostla do nebývalých 
rozměrů. Letos se do ní zapojilo 
dokonce 55 tříd škol a nápad novin 
převzala další města. 

Jaká škola z těch jihlavských nejví-
ce uspěla? Bezesporu ZŠ a MŠ Nad 
Plovárnou, která v obou kategoriích 
obsadila vynikající druhá místa. 

V mateřských školách je následo-
vala MŠ Březinova 30, MŠ Kvítek a 
pak už opět mimojihlavské školky 
z Vyskytné nad Jihlavou nebo Puklic. 

V kategorii základních škol na tře-
tím místě skončila jihlavská ZŠ 
T. G. Masaryka, následovala ji ZŠ 
Havlíčkova, ZŠ Seifertova, ZŠ Speci-
ální a Praktická škola, Křesťanská ZŠ 
a osmé místo patří již ZŠ v Puklicích. 

Ač se jihlavské školy a školky umís-
tily na krásných místech, prvenství 
jim unikla. Proč? 

Pěkně to vystihla Veronika Paláno-
vá z Větrného Jeníkova: „Máme výho-
du, že jsme vesnická škola.“ Tam se 
totiž do soutěže zapojili snad úplně 

Vítězi jsou: Brzkov a V. Jeníkov  

všichni. Stejně tak v Brzkově, kde sta-
rosta dokonce dětem vypravil auto-
bus, aby si mohly pro cenu přijet, a 
celá ves je podporovala, co mohla. 
Ostatně obdobné to bylo v Puklicích, 
Vyskytné nad Jihlavou…  

Vítězství vždy potěší, ale účast je 

v této soutěži možná ještě důležitější. 
Co nápadů děti vymyslely a dokázaly 
vytvořit. Obyvatelé krajského měs-
ta a jeho návštěvníci se o tom moh-
li přesvědčit při procházce po Masa-
rykově náměstí. Vytvořený lesík plný 
ozdobených stromečků, to nemá ani 

Třebíč, která jinak všechna města na 
Vysočině a širokém okolí doslova vál-
cuje svou vánoční výzdobou. 

O tom, že není soutěž samoúčel-
ná a má skutečně smysl, svědčí i její 
trvání. Její letošní 20. ročník byl díky 
hustému lesu u Prioru důkazem. 

DĚTI ze ZŠ Nad Plovárnou přebírají druhou cenu v kategorii základních škol.   Foto: Petr Klukan


