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Tři dny v Texasu
Do Ameriky jsem jela na MS v benčpresu. Po dvaceti
hodinách cestování jsme já Hana Takáčová, Milan Špingl
a trenér Petr Slanička dorazili do hotelu a konečně se
mohli osprchovat po dlouhé cestě. Protože byl večer a
druhý den byl závod, šlo se spát. Jenže moc to nešlo,
u nás byly čtyři hodiny ráno.
Prokousala jsem se nocí a šla na to. Moje největší soupeřka byla Američanka a tentokrát byla lepší než já.
„Benčla“ 145kg, mě se povedlo „jenom“ 135 kg. A měli
jsme to za sebou - stříbrná medaile je doma.
Další den Milan udělal český rekord - 305 kg a skončil
na krásném šestém místě. Tak se šlo oslavovat a hlavně
pořádně najíst. Čekala nás totiž dvacetihodinová cesta
domů.
Hana Takáčová

ZDARMA
červenec 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo

Zleva: Milan Špingl, Hana Takáčová
Fotografie byla převzata z www.kulturistika.com

V měsíci červnu 2010 rada města zasedala 1x, a to
dne 2. 6. 2010. Dne 2. 6. 2010 rada města projednala tyto
body - Zpráva o plnění investičních akcí ve městě
v roce 2010, plán kulturních akcí na II. pololetí 2010,
plán práce rady města na II. pololetí 2010 a v bodě různé
byly projednávány tyto body – žádosti o prodej a pronájem pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene, hod-

noty prašného spadu do 8. 4. 2010, projednání žádostí
do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, finanční příspěvek občanského sdružení Kynšperk nad Ohří, povolení výjimky
z počtu dětí mateřské školy a další.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice

Jednání zastupitelstva města
D - Day

5. 6. 2010
od 11. hod. proběhl
v bývalé pískovně
Loučky v Novém
Sedle již třetí ročník
D-Day.
Jedná se o největší
paintballovou akci
v letošním roce v ČR, kdy se vylodění zúčastnilo 201
hráčů.
Přesně v 11. hod. několika průlety a krycím manévrem odstartovalo letadlo vylodění spojenců, kteří
měli za úkol obsadit pláž a poté štábní bunkr nepřítele a tak připravit celou oblast pro vylodění těžké
techniky. Za hustého dýmu z dýmovnic se spojencům povedlo obsadit celou oblast. První hra trvala
přes 30 min., kdy 140 spojenců dobývalo opevnění
61 obránců. Druhá hra byla dramatičtější, jelikož se
role obrátila a hrstka útočníků, tj. 61 hráčů, se snažila
prolomit obranu 140 obránců, což se po více jak hodině nakonec povedlo.
Na místě byly viděny paintballové kulomety, děla,
panzerfaust a V3S s americkými znaky. Hráči byli
z celé ČR a Slovenska.
Nad bezpečností celé akce dohlížela osádka báňské
záchranné služby. Tím to bych chtěl poděkovat
Ing. Smolkovi a p. Waisovi za poskytnutou techniku.
A velký dík, patří také městu Nové Sedlo za technické a finanční prostředky.
Paintball Club Nové Sedlo
Zdenek Nekys

III. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
roku 2010 proběhlo dne 23. 6. 2010 od 15.00 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo.
Na programu jednání se projednávaly tyto body – zpráva
o stavu komunikací a chodníků včetně pořádku ve městě,
zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě,

zpráva o plnění investičních akcí v roce 2009, v bodě různé prodeje pozemků, podání dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období
2007-2013 a další, diskuze, usnesení a závěr.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice

Vážení občané,
dne 23. 6. 2010 schválilo zastupitelstvo města Nové Sedlo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 do Výzvy č. 15 na projekt „Rekonstrukce, modernizace a vybavení knihovny Nové Sedlo“. V případě přidělení dotace, bude stavba zahájena v březnu 2011. Městská knihovna by byla
stavbou přemístěna z II. nadzemního podlaží do přízemí, bude zrekonstruováno celkem 520 m2 užitné plochy, knihovna
bude nově vybavena a navýší se kapacity pro knižní fond celkem na 35 tis. svazků, z toho bude 28 tis. svazků v oddělení pro dospělé a na 7 tis. svazků pro dětské oddělení.
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Dále zastupitelstvo města Nové Sedlo schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad pro období 2007 – 2013 do Výzvy č. 15 na projekt „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle“ – lokalita č.1. V případě přidělení dotace, bude stavba zahájena v březnu 2011. Stavbou bude zrealizováno:
• 1 víceúčelové hřiště o velikosti 20x40 m s umělým povrchem
• 1 víceúčelové hřiště na odbíjenou a nohejbal s umělým povrchem
• 4 běžecké dráhy s umělým povrchem, jedna s možností skoku do dálky
• 2 sklady, každý o zastavěné ploše 50 m2
• asfaltová komunikace pro pěší s možností in line bruslení
• komunikace pro pěší ze zámkové dlažby
• 1 hřiště na malou kopanou s umělou trávou
• tribuna pro veřejnost o kapacitě 102 osob
• 1 dětské hřiště
• mobiliář (5 košů, 26 laviček, 3 nádoby na tříděný odpad)
Dále zastupitelstvo města Nové Sedlo schválilo podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov – východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta
veřejnosti na projekt „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“. V rámci této výzvy město
Nové Sedlo žádá finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akce: „Bezbariérový a služební vstup
do budovy Městského úřadu Nové Sedlo“, „Stavební úpravy v budově Městského úřadu Nové Sedlo“ a „Chodník
podél silnice II/209 z Chranišova do Chodova“.
Šárka Pojarová, ÚPIŽP
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31. 7. 2010
Oslava 80. výročí založení TJ
27. 8. 2010
Lampionový průvod
28. 8. 2010
AHOJ PRÁZDNINY
sportovní dopoledne

Volby do Poslanecké sněmovny 2010
Lidstvo by mělo neomezené možnosti,
kdyby mělo možnost omezit moc omezenců.

STRANA 7

Humanitární pomoc našich občanů

Kulturní akce

Citát na tento měsíc:

ČERVENEC 2010

Děkuji všem voličům, kteří se podíleli svým přispěním na
výsledku voleb do Poslanecké sněmovny 2010. V našem
městě šlo neuvěřitelných 46% občanů volit. Doufám, že
i v tak hojném počtu nebo ještě vyšším půjdou občané Nového Sedla ke komunálním volbám, které se uskuteční v měsíci
říjnu 2010 (termín ještě není stanoven). Jedno ilustrační foto
nejstarší voličky paní Sihelské.
Ing. Věra Baumanová

Občanské sdružení Nový kurz uspořádalo sbírku humanitární pomoci obcím postiženými povodněmi na Moravě.
Během krátké doby od 20.5.2010 do 26.5.2010 přispěli
naši občané hygienickými a úklidovými prostředky včetně
balené vody v hodnotě téměř 10.000,-Kč. Občané Nového
Sedla a členové občanského sdružení Nový kurz přispěli i
finančními částkami ve výši celkem 10.100,-Kč, za které
se pak nakoupilo nářadí v podobě košťat, lopat a čistících
prostředků.
Jmenný seznam všech občanů, kteří přispěli jak materiálně, tak finančně, je k dispozici u pana Milana Baumana,
předsedy tohoto sdružení, včetně faktury, vyúčtování a
protokolu o převzetí materiální humanitární pomoci. Vedení o.s. Nový kurz předali zástupcům Diakonie Broumov
všechny tyto nashromážděné prostředky a věci.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem občanům Nového Sedla a členům občanského sdružení, kteří se podí-

leli na sbírce humanitární pomoci a tak přispěli postiženým lidem v jejich těžké životní situaci.
Milan Bauman

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje
Po bezproblémovém zkušebním provozu městského
kamerového dohlížecího systému, který monitoruje
okolí budovy Městského úřadu, tedy části ulice Masarykova, došlo k přechodu na běžný provoz. V dané lokalitě dochází k preventivnímu monitorování, kdy i za
dobu zkušebního provozu byl již městský dohlížecí kamerový systém kladně využit Policií České republiky i Městskou policií Nové Sedlo. V následující době, tedy ještě
v letošním roce by mělo dojít k rozšíření kamerového systému a to zejména v prostoru sídliště, městského parku
a MŠ v ulici Sklářská.
Dne 1. 6. 2010 strážníci Městské policie Nové Sedlo
navštívili Mateřskou školku v Novém Sedle, ul. Masarykova, kde dětem při ukázkách a povídání, jak se mají chovat na silnici, předali reflexní vestičky a papírová pexesa.

Dne 6. 6. 2010 v dopoledních hodinách v prostoru
hřiště v Novém Sedle, ul. Masarykova byla Městskou policií Nové Sedlo v rámci oslav „Dne dětí“
zorganizována akce pro děti, a to střelba
ze vzduchové pušky.
Dne 9. 6. 2010 od 03.00 hodin se Městská policie Nové
Sedlo společně s OO PČR Loket a DI Sokolov podílela
na usměrňování dopravy ve městě Nové Sedlo z důvodu
zborcení části domu čp. 218 v Revoluční ulici, která se
tak stala dočasně neprůjezdná. Dále následujícího
dne 10. 6. 2010 Městská policie Nové Sedlo s podporou
OO PČR Loket provedla na základě příkazu DI PČR Sokolov, vyklizení ulice Sadová od parkujících vozidel
z důvodu bezpečnějšího průjezdu v obou směrech po objízdné trase vedené sídlištěm, ulicí Sklářská a Sadová.
Tímto by také strážníci Městské policie Nové Sedlo velice
rádi poděkovali všem občanům města, kteří na výzvu
Městské policie při nelehké a složité dopravní situaci příkladně a neprodleně odstranili svá vozidla.
Dne 16. 6. 2010 v dopoledních hodinách v Novém
Sedle, ul. Sadová Městská policie Nové Sedlo zadržela
osobu v pátrání, která byla následně předána kolegům
z DI PČR Karlovy Vary za účelem dalšího opatření.
Dne 18. 6. 2010 strážníci Městské policie Nové Sedlo
navštívili 6. třídu II. stupně ZŠ v Novém Sedle, kde provedli přednášku v rámci prevence na téma – drogy a šikana.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo

Sobota plná zážitků
19. 6. 2010 jsem se zúčastnila již druhého výletu do partnerského města v SRN Schwarzenbergu, který pořádalo
občanské sdružení Nový Kurz. Cestou do partnerského
města jsme přibrzdili u skanzenu miniatur, kde člověk musí žasnout nad dovedností a šikovností autorů těchto malých dílek, převážně poháněných vodou.
Samotné téma oslav města Schwarzenberg je oslava
osvobození v roce 1945, kdy se město paradoxně ocitlo
na demarkační čáře čtyř osvobozeneckých armád - ruské,
americké, francouzské a anglické. Než se město rozhodlo
kam se vrtnout, žilo si ve vlastní samosprávě, než provedlo
krok směrem k ruské straně. Město oslavy pojalo skutečně
originálně, kdy se rozdělilo na 4 sektory - ruský, americký,
francouzský a anglický. Návštěvník tedy mohl navštívit
každý sektor a setkávat se tak s autentickými vojáky i pohoštěním. Tady francouzská vína a sýr, na druhé straně
vodka a boršč. K tomu samozřejmě dobové oblečení
a folklor- dudy, balalajka, harmonika a jazz.
Tento zážitek nám umožnil prožít již po druhé člen o.s.
Nového kurzu pan Petr Mann s předsedou o.s. panem Bau-

manem, který zařídil dopravu. Když k tomu přičteme krásné historické prostředí města, dobré počasí, nelze jinak než
poděkovat a těšit se na další akci tohoto sdružení.
účastnice zájezdu
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Dopis od dánské královny
V květnových listech jsme Vás informovali o březnové akci - Noc s Andersenem,
kterou knihovna uspořádala pro nejlepší
čtenáře. Jako každý rok naši dětští knihomolové namalovali na korespondenční
lístky obrázky z této noci, které jsme zasílali nejvýznamnějším osobnostem nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Jeden
lístek byl adresován též dánské královně
Margrethe II.
Dne 15. 6. jsme obdrželi dopis psaný
pobočníkem dánské královny.
Toto psaní nás velice mile překvapilo
a je nyní chloubou naší knihovny. Myslíme si, že by si ho měli přečíst i všichni
občané, a proto ho nyní zveřejňujeme.
Překlad zní:

Plážová oldies

Vážená Městská knihovno
Její Veličenstvo královna si přeje,
abych Vám vyjádřil upřímné poděkování
za Vaše milé pozdravy
při příležitosti narozenin jejího veličenstva.

Dne 25. 6. 2010 od 19.00 hodin uspořádalo občanské sdružení Nový kurz další oldies, a to v duchu léta, dovelené
a sluníčka, tzv. „plážové“. Opět se povedlo a je vidět, že naši spoluobčané se dovedou bavit a udělat si i ze sebe legraci.
Po celý večer jsme mohli obdivovat nádherné „plavecké a plážové úbory“ od 20. let až po současnost. Nechyběla originalita, pohoda a dobrá nálada.
Hurá na podzimní oldies ve stylu – župánků a pyžam, tzv. „pyžamové“.

S pozdravem
pobočník

Pomaturitní denní studium angličtiny!
Hledáte novou perspektivu? Nevíte jakým směrem se právě vydat?
Věnujte příští školní rok řádnému studiu
angličtiny
v jednoletém pomaturitním jazykovém kurzu
AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.,
která v září 2010 zahajuje již 13. školní rok
Studium je zařazeno do vyhlášky MŠMT ČR 249/2009 Sb., ze dne 28. 7. 2009 a zachovává veškeré sociální
výhody řádného studenta (rodinné přídavky, zdravotní a sociální pojištění, daňovou úlevu pro rodiče).
Absolvujete 800 intenzivních vyučovacích hodin s českým lektorem a rodilým mluvčím, za rok nebudete mít konkurenci! Při výuce vycházíme z potřeb jednotlivých studentů. Naučíme Vás reagovat na každodenní situace s důrazem
na schopnost porozumět a samostatně komunikovat.
Kvalitní výuka s aprobovanými lektory a rodilým mluvčím - americkým profesorem z univerzity v Miami.
Studium je zaměřeno na výuku a procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, konverzace, čtení, psaní,
gramatiky a slovní zásoby.
Zcela zdarma Vás připravíme ke složení nejvíce rozšířených a celosvětově uznávaných Cambridských zkoušek KET,
PET, FCE nebo na The European Language Certificates - evropských jazykových certifikátů TELC, jež jsou tvořeny
systémem jazykových zkoušek vypracovaným Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.
Neváhejte a zajistěte si své místo právě teď ve skupině studentů na stejné úrovni znalostí – volejte nebo
přijďte!
Studium na AJAK – záruka příštích úspěchů !
AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.
kancelář : Jednoty 1931, 356 01 Sokolov
tel.:+420 352605345, 774951219
www.ajak-sokolov.cz, mail:ajak_sok@volny.cz

Společenská kronika

Hry bez hranic
Dne 5. 6. ve Františkových Lázních vypukly čtvrté Hry bez hranic, které zorganizoval Klub dětských knihoven při SKIP
(Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) spolu se tamní
městskou knihovnou. Všechny soutěžní disciplíny se týkaly tématu „Ve zdravém těle zdravý duch“.
I naše knihovna se zapojila do této soutěže. Čtyři čtenáři z dětského oddělení obdrželi spoustu pramenů, ze kterých mohli čerpat odpovědi na otázky týkající se lázeňských měst, zejména
Františkových Lázní, dále anatomie těla, první pomoci, hádání
lázeňských procedur, rozeznání bylinek, poznávání pramenů, sbírání bacilů apod.
Naše družstvo se umístilo ze 14 družstev na krásném šestém
místě, a proto děkujeme Karolíně Bílkové, Kateřině Dostálové,
Tomášovi Demeterovi a Nikole Nemčekové za ochotu reprezentovat knihovnu v době, kdy na hřišti probíhaly akce v rámci Dne
dětí.
Květa a Lenka, knihovnice

♦ 65 let

Herrman Jindřich
Kotva Petr

♦ 75 let

Karasz Karel

♦ 76 let

Bauerová Anna

♦ 77 let

Pudil Bořivoj

♦ 79 let

Liška Miroslav

♦ 81 let

Gajdošová Anna
Strnádelová Bedřiška

♦ 83 let

Lakatoš Štefan

♦ 88 let

Valtová Anna

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu
přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro
občanské záležitosti.
Upozorňujeme vážené jubilanty, že osobní
gratulace za Městský úřad a Sbor občanských
záležitostí (SPOZ) není vždy možné absolvovat
v den narozenin jubilanta.
Rovněž žádáme ty, kteří si nepřejí uvádět své
jméno v této rubrice, aby to nahlásili
na tel. 352 358 108 nebo osobně na MěÚ,
matrika, č. dveří 8 u p. Hrebákové.
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Oslava Dne dětí
1. červen patří tradičně dětem.Tento den nešli žáci naší
školy s aktovkami do školy, neboť učení dnes šlo stranou.
Dvě hodiny strávili žáci sice v lavicích, ale probrali
s třídními učiteli některé zásady chování člověka
v mimořádných situacích. Aktuální byla situace letošních
povodní a evakuace ohrožených obyvatel.
Od 10 hodin se odebrali na školní hřiště, kde jim členové
sokolovského odděleníPolicie ČR pod vedením nadstrážmistra Jaroslava Štochla předvedli ukázky své práce. Děti
obdivovaly cvičené psí kamarády, tajily dech při ukázce
únosu jedné paní učitelky - byly rády, když ji opět psí
kamarád osvobodil, nakonec si i pejsky prohlédly, či jednomu z nich házely hračku. Celá ukázka se žákům i pedagogům moc líbila, ani nevadilo, že počasí nám moc nakloněno nebylo. Děkujeme všem členům sokolovského oddělení Policie ČR, kteří nás se svou náročnou prací seznámili.
Pasování prvňáčků na čtenáře
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Základní škola informuje

Základní škola informuje
Beseda s Městskou policií Nové Sedlo
V květnu a v červnu zavítali mezi žáky 6. až 9.třídy členové Městské policie Nové Sedlo, aby v rámci výuky občanské a rodinné výchovy pohovořili se žáky na téma
osobní bezpečnost dětí.
Velitel oddělení Roman Tvarůžek s dalším členem MP
Viktorem Pavlíkem poutavou formou žáky upozornili
na řadu nebezpečí, která je mohou potkat – například
při jízdě na kole, plavání, jízdě na bruslích a skateboardu
a dalších sportech. Také promlouvali se žáky o nebezpečí
drog a alkoholizmu a dívky varovali před nebezpečím
únosu. Doporučovali dívkám nesedat do neznámých vozidel, ani se k nim nepřibližovat, neboť nebezpečí
v příhraničních oblastech je velké.
Beseda se žákům všech tříd líbila, neboť názor a zajímavý příklad je vždy lepší než suchá teorie.
Oběma strážníkům bychom tímto chtěli poděkovat
za ochotu.

ČERVENEC 2010
(pokračování ze str. 4)

ny v Novém Sedle pod vedením paní knihovnice Lenky
Řežábové. Přítomny byly i třídní učitelka Mgr. Brigita
Möcklová , Mgr.Libuše Petrášková,zástupce ředitele školy, paní Krista Kulhanová, starostka města a paní Květa
Kejvalová, vedoucí knihovny.Malí čtenáři po splnění pasovacího slibu, byli pasováni princeznou a rytířkou
na čtenáře. Odměnou jim byla kniha, pasovací diplom
a lístek na roční průkazku do knihovny zdarma. Celá akce
byla velice pěkná a příjemné prostředí ji umocnilo.
Den divadla
11.červen patřil k těm slavnostním v letošním školním
roce.Žáci 1. stupně totiž místo se školními taškami přišli
do školy ve slavnostním oblečení, protože se vypravili
do Městského divadla v Karlových Varech.Zhlédli zde
pohádkovou hudební komedii Loupežník Rumcajs
v podání Docela velkého divadla Litvínov. Pohádka se
moc líbila a my musíme také poděkovat Městskému úřadu
v Novém Sedle za autobusy, které děti do divadla odvezly.
The Action
Dne 14. 6. se žáci 8.A a 9.A zúčastnili multimediálního
programu v souvislosti s probíhajícím Krimifestem
v chodovském KASSu. Akce byla pořádána pod patronací
Ministerstva vnitra a Policie ČR. Žáci měli možnost
zhlédnout různé situace BESIPu a rovněž vyslechnout
autentické příběhy postižených osob. Celá akce se žákům
i pedagogickému doprovodu líbila.
Sportovní soutěže
Hlídka mladých zdravotníků
V sobotu 22. 5. proběhlo ve Vejprnicích u Plzně krajské
kolo Hlídek mladých zdravotníků.
Naše hlídka ve složení Katka Dostálová, Karolína Bílková, Karin Kaniová, Kryštof Procházka a Tomáš Demeter
nakonec vybojovala v tvrdé konkurenci 8. místo.
Děkujeme nejen soutěžícím za vzornou reprezentaci, ale
i paní učitelce Mgr,Brigitě Möcklové za trpělivý přístup
při přípravě dětí na tuto náročnou soutěž.

A. Jindra vybojovali 3. místo.
Těmito pěknými výsledky se postarali o dalších pár bodů do celkového součtu ve sportovní lize škol.
Atletický trojboj
Okresní kolo atletického trojboje proběhlo dne 10. 6.
v Sokolově. Naši soutěžící ve složení K. Kloudová,
V. Nápravníková, D. Sliško, M. Deák, K. Mikulíková,

M. Macáková, A. Jindra a Leoš Vítek – všichni jsou žáky
1.stupně – obsadili v horkém,dusném dni hezké 3.místo
a mohli se tak radovat ze získaných medailí,které obohatí
naši sportovní vitrínu.
Děkujeme malým sportovcům za pěkné výkony a vzornou
reprezentaci školy.

V roce 2010 si Vám dovoluji nabídnout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení ( Věra Baumanová)
Jasmín
1. – 10. 7.
Aktivní a pracovitý, takový je člověk v tomto znamení, je radostí s ním spolupracovat nebo žít. Ví přesně, co chce
a dokáže k vysokým výkonům motivovat i ostatní, proto je velmi dobrým vedoucím. Je odvážný a volí vždy přímé
stezky k úspěchu a naplnění svých cílů. Do koho se zamiluje, ten může mluvit o štěstí.
Kopretina
11. – 20. 7
Zdá se obyčejná, ale jestliže člověka v tomto znamení blíže poznáme, zaujme nás svojí nenápadnou krásou. Pracuje
pomalu na svém úspěchu a jestliže je spokojen ve svém soukromí, dokáže to dotáhnout daleko. Tento člověk potřebuje
hodně uznání od druhých a pak se vybičuje k neuvěřitelným výkonům.
Karafiát
21. – 31. 7.
Člověk s velkými ambicemi, vůči ostatním může být zbytečně kritický, ale jemu samotnému sebekritika často schází.
Nemá rád průtahy ani v lásce, ani v profesním životě. Bývá náročný na sebe i na ostatní a není s ním snadné vyjít. Nemá moc přátel, protože vždy řekne naplno co si myslí, v lásce mívá také problémy

Zprávičky z naší školičky

Pohár rozhlasu
Do krajského kola se probojovali i starší žáci v Poháru
rozhlasu. Krajské kolo proběhlo dne 25. 5. v Sokolově.
Naši sportovci ve složení B. Rychna, M. Kott, K. Mařík,
D. Petřík, A. Kafoněk, M. Mňatinoha, R. Čikoš, E. Lakatoš, M. Vodehnal nakonec obsadili po tvrdém boji 4. místo.
Chlapcům děkujeme za pěkný výsledek a panu učiteli
Jiřímu Machulkovi za dobrou přípravu.

Dne 8.6. bylo 24 prvňáčků naší základní školy pasováno
na čtenáře. Pasování proběhlo slavnostní formou
v příjemném prostředí dětského oddělení Městské knihov-

Petanque
Okresní kolo v této poměrně mladé soutěži proběhlo
21. 5. v Královském Poříčí.
Ani zde naši mladí sportovci, žáci 1. stupně, nezklamali.
Dívky ve složení K. Kloudová, L. Uxová, T. Kounovská,
K. Mikulíková, S. Šuchová, L. Harlasová obsadily výborné 1. místo.
Chlapci ve složení D. Dudi, A. Frolík, M. Wýstrach,
J. Palla, J. Nemček,
(pokračování na str. 5)

Dětský den
Jako každoročně oslavujeme MDD v naší mateřské škole
na školní zahradě. Letos, přestože jsme měli všechno včas
připravené a zajištěné ( dřevo na oheň, pruty, občerstvení ), nepřálo nám počasí. Den „D“ proběhl až v pátek
4.6.2010. Do oslav se zapojily všechny zaměstnankyně,
pomáhaly dětem při opékání buřtů a při podávání občerstvení. Připravili jsme pro děti zábavné hry a dovednostní

soutěže na kolech a tříkolkách, hrály míčové hry a kreslily
barevnou křídou obrázky na zem. Zážitků měly děti za
celé dopoledne opravdu moc. Na závěr dostaly všechny
děti zakoupené dřevěné medaile, které si mohly doma
vybarvit .Věříme, že tento den patří určitě mezi nejoblíbenější dny našich dětí ve školce.
Šárka Mysíková, 2. MŠ

