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Výsledky výtvarné soutěže 
„O pohár hejtmana Libereckého kraje“


Dne 20.12.2005 se uskutečnilo předání cen vítězům druhého ročníku výtvarné soutěže s dopravní tématikou „O pohár hejtmana Libereckého kraje“. Soutěž byla vyhlášena Libereckým krajem ve třech kategoriích - první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a mateřské školy. Během září až listopadu 2005, kdy soutěž probíhala bylo zasláno 737 výtvarných prací na téma „Silnice není závodní dráha“. Prvního ročníku soutěže, který proběhl v loňském roce, zúčastnilo 154 výtvarných prací. Komise složená z osob působících v oblasti dopravy, dopravní výchovy a v oblasti výtvarné vybrala ze zaslaných prací tři nejlepší v každé kategorii. Dále vzhledem k vysoké úrovni a velkému množství ocenila porota dalších pět zaslaných prací. Vítězům předá hejtman Libereckého kraje ceny – výtvarné pomůcky, společenské hry a upomínkové předměty Libereckého kraje budou předány i rodičům vítězů a jejich učitelům dopravní výchovy. Práce dětí budou během prosince a ledna k vidění ve vestibulu budovy Libereckého kraje.

Vítězové výtvarné soutěže:
 	
Mateřská škola
1. místo	Eliška Holá		Mateřská škola Vysoké nad Jizerou 	
2. místo	 kolektiv		Mateřská škola Eliášova,  Česká Lípa		
3. místo	 kolektiv		Mateřská škola Hejnice 		

I. stupeň základní školy
1. místo	Ivana Kratochvílová	ZŠ Bulovka                                       	
2. místo	Markéta Hlaváčová	ZŠ Dětřichov                                       		
3. místo	František Dědeček		ZŠ Zahrádky                                              	

II. stupeň základní školy
1. místo	David Svátek		ZŠ Elišky Krásnohorské, Liberec                        		
2. místo	 Lukáš Horňák		ZŠ Přepeře		
3. místo Jindřich Skokan		ZŠ Jilemnice                        		


Dále vybrala porota 5 prací, které ocenila za:
	výjimečný způsob ztvárnění – malba na hedvábí – Teresa Grusová a Václav Sirůček, žáci 1.třídy, školní družina Vrkoslavice
	nejlepší výtvarná práce žáka speciální školy – Roman Gašpár, 12 let, ZŠ Liberec, Orlí  
	prostorové pojetí tématu: - práce žáků 6.A ZŠ Raspenava (Filip Bouma, Tomáš Salaba, Matěj Ismanický a práce žáků 5.B ZŠ Česká, Liberec (Fojtíková, Morávková, Kyksová, Třmínková)

                       
Liberecký kraj každoročně vyhlašuje 2 soutěže pro děti s dopravní tématikou, v první polovině roku soutěž znalostní a v druhé polovině roku soutěž výtvarnou. Veškeré informace k soutěžím i ostatním činnostem Libereckého kraje v oblasti BESIP jsou zveřejňovány na www.doprava.kraj-lbc.cz.

