Tradice plaveckých štafet škol
pokračuje. Kdo vyhraje letos?
Ústí n. O. – V Ústí se uskutečnilo první kolo 1. ročníku
Okresní školní ligy plavecké
štafety žáků o putovní pohár
krytého plaveckého bazénu.
Přihlásilo se pět škol (ZŠ Komenského z Ústí nad Orlicí, ZŠ
Nádražní Žamberk, ZŠ Dolní
Libchavy, ZŠ Sv. Čecha Choceň a ZŠ 28. října Žamberk) a
ve štafetě na 200 metrů plavalo 108 žáků. Soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva ve
čtyřech věkových kategoriích. V prvním kole ještě není
jasný vítěz. Školy mohou své
plavecké výsledky vylepšit v
druhém kole, které bude 24.
března příštího roku opět v
krytém plaveckém bazénu v
Ústí nad Orlicí.
Školy získaly v prvním kole
následující počet bodů:
32 bodů – ZŠ 28. října Žamberk
24 bodů – ZŠ Dolní Libchavy a ZŠ
Sv. Čecha Choceň
22 bodů – ZŠ Komenského Ústí
nad Orlicí
14 bodů – ZŠ Nádražní Žamberk
Vítězná škola získá putovní
pohár města Ústí nad Orlicí a
hlavní cenu městské společnosti Tepvos – jednorázový
pobyt zdarma pro celou školu
v krytém plaveckém bazénu

nebo aquaparku v Ústí nad Orlicí.
„Vítězné štafety jednotlivých kategorií pojedou reprezentovat okres Ústí nad Orlicí
do superfinále tří okresů v Litomyšli,“ uvedla Markéta
Vojvodíková z Tepvosu. Podle pořadatelů si velké poděkování zaslouží všichni soutěžící za skvělé výkony, doprovázející učitelé za podporu, partneři soutěže za dárky pro každého soutěžícího. Hlavním
pořadatelem soutěže, jež měla
výbornou atmosféru, je Sportovní a vzdělávací o. p. s. (zr)

S VÝROBOU KRMIV SE SEZNÁMIL I MINISTR
PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE minerálních
a doplňkových krmiv, společnost VVS
Verměřovice s.r.o., pořádal minulý týden v Mistrovicích 21. Výroční konferenci. Zúčastnilo se jí na 220 chovatelů
hospodářských zvířat z celé republiky.
Se zaujetím vyslechli přednášku ministra zemědělství Mariana Jurečky, který
si v doprovodu majitele společnosti
Václava Bryndy také prohlédl výrobní
závod.
Společnost VVS Verměřovice se zaměřuje především na výživu mléčného a
masného dobytka, spárkaté zvěře, koní
a domácích mazlíčků. Tradice výroby
krmných doplňků sahá ve Verměřovicích až do roku 1970. Samostatný podnik tam zahájil činnost v roce 1989,
společnost s ručením omezením současných majitelů byla založena v roce
2000. VVS má zkušený tým poradců,
kteří konzultují nejenom výživu zvířat,
ale i faremní ekonomiku a management.
Technologie výroby se průběžně modernizuje. 1. říjen 2012 byl pro VVS
mezníkem pro začátek nejmodernějšího
stylu řízení výroby a skladového hospodářství. Od listopadu 2013 je VVS
Verměřovice držitelem certifikátu
GMP+B1 pro oblast „Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s krmnými
surovinami a doplňkovými látkami“, což
znamená, že původ veškerých surovin
obsažených v krmivech je dohledatelný
a všechny jsou uvedeny na etiketách.
Foto: archiv VVS Verměřovice

Obrazem
Na fanoušky kapel Dymytry a Arakain
čekala v Mýtě nevídaná show

SNÍMKEM se vracíme k velkolepému koncertu tří kapel v rámci
Arakain Dymytry Tour. Koncert byl týden dopředu vyprodaný a na
diváky čekala nevídaná show, podpořená speciální scénou, kterou si
kapely do Mýta přivezly. Na konci čtyř a půl hodinového programu
Dymytry a Arakain zahrály společné skladby. Tuto sobotu bude Mklub patřit koncertu dvou domácích skupin The Shookies & On the
way home. Foto: Ivan Krejza

Napsali jste nám
Čtyři žáci českotřebovského gymnázia
oceněni Pardubickým krajem

Česká Třebová – Školní rok 2013/2014 byl pro
studenty českotřebovského gymnázia opět
úspěšný,
obsadili
přední místa v mnoha
soutěžích a předmětových
olympiádách.
Vzorně tak reprezentovali nejen naše gymnázium, ale také Pardubický kraj. Slavnostní setkání žáků s
vynikajícími výsledky
v soutěžích proběhlo 5.
listopadu v sále Jana
Kašpara v Pardubicích. O své dojmy se podělila Dominika Kubištová, jedna z oceněných studentek.

Byli jsme oceněni za to, že nás ocenili

I začátkem letošního školního roku byli někteří žáci našeho
gymnázia pozváni na slavnostní setkání úspěšných studentů
Pardubického kraje – Dominika Kubištová (8.A) za 1. místo v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, Vojtěch
John (4.A) za 3. místo v ústředním kole Dějepisné olympiády a
Radovan Švarc (8.A) za 3. místo v republikovém kole Matematické olympiády. Naše řady rozšířil Michal Peňáz z 1.C, který
ještě coby žák základní školy obsadil 3. místo v ústředním kole
Olympiády v anglickém jazyce. Gymnázium z České Třebové tak
mělo na tomto slavnostním setkání nejpočetnější zastoupení.
A právě pozvání do Pardubic bylo důvodem, proč jste 5. listopadu 2014 mohli na nádraží v České Třebové potkat čtyři vyparáděné jedince ještě před polednem. Na krajský úřad jsme dorazili jako jedni z prvních, pohodlně jsme se usadili a netrpělivě
čekali, co bude dál. Nejprve nám byla představena paní náměstkyně Jana Pernicová a její spolupracovníci. Na úvod pro
nás paní Pernicová vymyslela nečekanou hru. Každý měl o sobě říci, na co je momentálně nejvíc hrdý. Navzdory počátečnímu šoku jsme se všichni dobře bavili a atmosféra se uvolnila.
Kulturní program připravily dívky, které byly zároveň oceněny za úspěchy v hudební soutěži. Podle mého názoru si svá ocenění zasloužily, hrály opravdu úchvatně. Tímto se dostávám ke
zlatému hřebu celého dne, k předávání pamětních listů a cen
Mladý talent Pardubického kraje. Naše výprava postupně převzala své diplomy a odměny – fotoaparát a externí disky, čímž
se vyřešil problém, kam budeme ukládat to obrovské množství
poznámek k maturitě, které jsme jenom kvůli nedostatku místa
v počítači dosud nemohli vypracovat!

Dominika Kubištová, 8.A (redakčně zkráceno)

Nové nádraží: Louvre, nebo garáž?
dokončení ze str. 1

Objekt pochází z roku 1874,
postaven byla při propojování
tratí s Letohradem. Společnou
výpravní budovu pro pražské
a letohradské nástupiště tehdy navrhl architekt Rakouské
severozápadní dráhy Rudolf
Frey. Během modernizace železničního uzlu v Ústí mělo dojít k rekonstrukci této památky. Ta je však v nedohlednu.
Podle mluvčího ČD Petra
Šťáhlavského jsou na objektu
prováděny pouze běžné údržbové práce, které se dotýkají
pláště objektu. „Konkrétně je
to nátěr části fasády pod krytým perónem, nátěr oken a kovových prvků. Předpokládané náklady na tuto údržbu jsou
méně než půl milionu korun,“
uvedl. Podle jeho slov je budova je i nadále navržena do prodeje společnosti SŽDC.
(daf)
Foto: Deník/Šárka Mikulecká

