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TISKOVÁ ZPRÁVA
Zalijte strom a vyhrajte poukázku na letní osvěžení

Vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák vyzvalo obyvatele obvodu k zajímavé a prospěšné akci 
spojené s letní osvěžující soutěží. 

„Podle předpovědi počasí nás v následujících  dvou týdnech čekají tropy. Zatímco lidé mají několik
možností jak se osvěžit, stromy a další zeleň v takto horkých dnech velmi trpí. Vyzýváme proto 
spoluobčany, jak již učinili naši kolegové v jiných městech kraje, aby podle svých možností naplnili 
kbelík anebo pet lahev vodou a zalili nějaký strom nebo keř, který v okolí svého bydliště mají,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky si od této akce slibuje, že stromy a keře nebudou 
strádat suchem a díky přispění občanů se jim zlepší podmínky pro jejich další růst. „Podle 
pracovníků našeho úřadu, kteří se zabývají životním prostředím, potřebují například vzrostlé 
stromy pro dobré prospívání v tomto období denně až sto litrů vody. To samozřejmě úplně 
zabezpečit neumíme, ale každý kyblík bude dobrý,“ doplnila místostarostka Jana Pagáčová.

Aby občané měli k pomoci přírodě větší motivaci doplnila mariánskohorská radnice svou výzvu 
o netradiční soutěž, která celou akci doprovází a bude probíhat od 7. do 20. srpna. Každý, kdo se 
při zalévání stromu nebo keře vyfotí a fotografii umístí na facebookovský profil Mariánských Hor 
a Hulvák, může vyhrát jednu z padesáti poukázek na občerstvení.

„Princip soutěže je velmi jednoduchý. Autoři padesáti fotografií umístěných na našem facebooku, 
které získají největší počet označení „to se mi líbí“, dostanou poukázku na čepovanou limonádu 
nebo pivo. Tu budou následně moci do konce září uplatit v restauraci Dělnický dům v Pražákově 
ulici v Mariánských Horách,“ upřesnil Patrik Hujdus. 

Vedení radnice současně obyvatele informuje, že v období suchých dnů je rovněž vhodné 
pomáhat ptákům, kterým v tomto období chybí přirozený zdroj vody a nemohou se napít. Těmto 
je možné pomoci například umístěním malé mělké misky s vodou na parapet, balkón, ke krmítku 
anebo například také na zem ke stromu. 
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