TISKOVÁ ZPRÁVA
Výherkyně výtvarné soutěže ze základky z Mimoně
dostane od Vojenských lesů s vysvědčením tablet
Mimoň, 29. června 2015 - Žákyně deváté třídy Karolína Hauserová z mateřské a základní školy Pod Ralskem
v Mimoni vyrazí na prázdniny s novým tabletem Lenovo Miix 3-830, který zítra u starosty Mimoně Františka
Kaisera slavnostně převezme od ředitele místní divize Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (VLS) Romana Vohradského. Dárek k vysvědčení získá za vítězství ve výtvarné soutěži „Ježeček, Tvůj průvodce lesem,“ která probíhala
letos mezi žáky z okolí Ralska na Českolipsku.
Do výtvarné soutěže, ve které děti malovaly maskota lesní pedagogiky VLS - ježka, se přihlásily desítky dětí
z mateřských a základních škol na Českolipsku. Celkem na vítězství aspirovaly desítky prací ze tří základních škol
(Mimoň, Zákupy a Kuřívody), jedné mateřinky, osmiletého gymnázia v Mimoni a dětského domova v Hamru na
Jezeře. Do finálového klání pak postoupili vždy tři nejlepší malí výtvarníci z dané vzdělávací instituce. V něm pak
lesní pedagogové podniku společně se zaměstnanci divize vybrali vítěze, kterým se stala „deváťačka“ Karolína
z Mimoně. Ostatní finalisté byli odměněni výtvarnými potřebami.
„Výtvarná soutěž s ježečkem je jedním z řady projektů, kterými náš statní podnik rozvíjí spolupráci s místními základními školami. Vedle toho Vojenské lesy a statky uspořádaly pro místní školy celou řadu akcí a vycházek, na
kterých jim přibližujeme život v lese a práci lesníků. Chceme, aby věděly, co se v jejich okolí v ralských lesích děje,
jak se mají v lese chovat a co je z hlediska ochrany místní přírody důležité. Jsme rádi, že místní školy tyto naše aktivity přijímají velmi kladně,“ dodal vedoucí lesní pedagog VLS Jan Kobr.
Slavnostní předání tabletu vítězce výtvarné soutěže Karolíně Hauserové proběhne v rámci slavnostního předání
vysvědčení zítra, v úterý 30. června 2015 od 8.30 hodin na městském úřadě v Mimoni, Mírová 120.

Finalisté výtvarné soutěže „Ježeček, tvůj průvodce lesem“
MŠ a ZŠ Pod Ralskem Mimoň
Karolína Hauserová ( celkový výherce – tablet)
Eva Tolstiková
Andrea Malá
Dětský domov se školou Hamr na Jezeře
Veronika Komendová
Alan Lendvay
Martin Daniš

ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Kuřívody
Matěj Bilický
Dominik Horváth
Daniel Homolka
Gymnázium Mimoň
Tereza Boskovská
Veronika Sykáčková
Anička Peschelová

ZŠ Zákupy
Míra Žížala
Vanesa Koudelová
Ondřej Sláma
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