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Milí hornoblateňáci,

duben se projevil opravdovým

aprílovým počasím. Husté sněžení střídalo slunce,

aby se vše opět vrátilo v opravdovou
že pálením čarodějnic

zimní vánici a tak pořád dokola. Doufejme,

poslední dubnový

počasí i sněžení skončí. Filipojakubská

den, který připadá na pátek, aprílové

nebo také Valpuržina noc se od pradávna

považuje za noc plnou kouzel a čar. V tuto noc, prý mají zlé síly větší moc než
jindy. Lidé věřili, že tuto noc se slétají čarodějnice

na svůj "sabat".

I u nás je

spoustu takových míst, kde se tak mohlo dít. Většinou šlo o taková místa, která
byla spojena s nějakou

ponurou

minulostí

dávných časů se na kopcích na ochranu

například

bývalá popraviště.

proti čarodějnicím

Již od

pálily velké ohně,

Tento zvyk se ve většině vesnic a městeček udržel dodnes. Lidé také věřili, že o
Filipojakubské

noci se otvírá země a různé podzemní jeskyně,

kde se ukrývají

veliké poklady. Dnes se z 30. Dubna na 1. května setkáváme většinou se zvykem
vynášení "Morany",

která symbolizuje

zimu a smrt. Morana

se buď upálí na

ohni, nebo se utopí, tím že se třeba hodí z mostu do vody. I když kalendářní jaro
vychází o měsíc a deset dnů dříve, naši předci dobře věděli, že to pravé jaro
přijde později. Tímto svátkem

byla tedy zima definitivně

vyhnána

a vítalo se

Jaro ...

V knihovně je pro zájemce k prodeji kniha pana Mikšíčka Tváře Krušnohoří.
Od června bude mít Knihovna a Infocentrum

opět otevřeno

i v sobotu.

Přesné otevírací hodiny uvedu v následujícím čísle listů.

J. 'Iurmerouá

KULTURA

V Horní Blatné se v květnu
veterinárního

lékaře,

který

neplánují

žádné kulturní

akce, kromě

k nám každý rok v květnu

návštěvy

zavítá a proběhne

tu

hromadná akce nazvaná očkování psů a koček. Zatím bohužel nevím konkrétní
datum,

ale většinou

to bývá v první polovině

května.

Leták s přesným

datem

bude zveřejněn na vývěsce, jakmile se dozvíme přesné datum.
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Loket

21. - 22. S. 2010 Zahájení kulturní sezóny LOKET 2010
V pátek 21. S. 2010 vystoupí kapely Divokej Bili a Mandrage
Vstupné 300,-Kč

Karlovy Vary

1. 5. 2010 v 19:00 hod.
KV Aréna - Slavnostní večer k zahájení lázeňské sezóny
s udílením tradičních ocenění Města Karlovy Vary.
V rámci této akce vystoupí kapela Kryštof.

8. 5. 2010 v 18:00 hod.
KV Aréna - Gsma Fmx Games
Mistrovství

České republiky ve freestyle motocrossu.
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rzJšemze srdce přejeme pevné zdraoi, hodně štěstí a fásky do dalšich. ret.
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MILE DAMY, MILE
SLEČNY!! !

OD MĚsíCE
ČERVNA
BUDETE
MíT
MOŽNOST
NAVŠTĚVOVAT V MíSTNí ZÁKLADNí ŠKOLE KURZY
BŘIŠNíHO TANCE. KURZY NEJSOU OMEZENY ANI
VĚKEM, ANI POSTAVOU!!!

BŘIŠNíM TANCEM NEPŘETĚŽUJETE ŽÁDNÉ SVALY ANI
KLOUBY. TANCEM SE UVOLŇUJí TY SVALY, KTERÉ
NEJSOU
BĚŽNĚ
POUŽíVÁNY.
PŘIROZENĚ
TAK
DOCHÁzí
K LEPšíMU
PROKRVENí
VNITŘNíCH
,
o
,
,
ORGANU
A SVALSTVA,
DOCHAZI
K UVOLNENI
ENERGIE A NAVOZENí POCITU ÚLEVY A RELAXACE,
ZRYCHLUJE SE SPALOVÁNí A TĚLO VYPLAVUJE TOXINY
A UVOLŇUJE SE PSYCHICKÉ NAPĚTí.
v

A CO TEPRVE
AŽ
PARTN EROVI... :-))

SVÉ

UMĚNí

PŘEDVEDETE

VíCE INFORMACí V MíSTNíM INFOCENTRU, NEBO NA TEL. 353 892 768

,

Slovo starosty na květen
Jak již bylo přislíbeno, a dle poznatků z roku
2009, i v letošním roce je plánován sběr a odvoz
ojetých a tedy nepotřebných pneu. Letošní termín
je stanoven na 15.května. V praxi to znamená, že
každý zájemce by se měl dostavit na náš úřad,
podle počtu pneumatik a podle přiloženého ceníku
uhradit platbu, a v daný termín, 15. května
dopoledne, své pneu odevzdat svozové firmě.
Tento termín je ale nezávazný, jelikož není možno
určit, jestli svozové vozidlo bude vytížené. V
případě, že se tato akce nezdaří, budeme hledat
jiné řešení.

-

Motorkové
Osobní auta Dodávky a terénní
Lehké nákladní Nákladní
Duše osobníDuše nákladní
Pneu s diskem

11,OOKč
16.00Kč
49.00Kč
4900Kč 174.00Kč
500Kč

-

-

-

1--

21,OOKč

+ 25,OOKc

Příspěvky našich začínajících novinářů

Recitační soutěž na naší škole
Paní ředitelka a naše třídní učitelka dostaly skvělý nápad, jak zpestřit naši
každodenní výuku. Jak víme, březen je měsíc knihy, a při této příležitosti zorganizovaly
recitační soutěž, která se konala 26. března v budově naší školy.
Mohli se přihlásit všichni ti, kteří měli chuť a zájem. I mě tato soutěž nadchla, proto
jsem se přihlásila hned mezi prvními. S výběrem básně i s jejím přednesem mi pomohla
moje třídní učitelka. A pak už bylo pouze na mně, jak se pilně budu učit. Ačkoliv jsem ve
skrytu duše doufala, že při hodnocení dopadnu lépe, tréma udělala své a já se umístila na
jednom z posledních míst, i když se mi vybraná báseň velice líbila.
Ti žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, nejen že za svou snahu obdrželi
sladkou odměnu, ale postupují do dalšího kola, kde se utkají s nejlepšími recitátory
z Potůčků.
Jestli budu mít ještě příležitost se znovu zúčastnit, nezaváhám a přihlásím se, ale
učení textu zpaměti věnuji mnohem více času.
- Klára Předotová-

Recitační soutěž
Ve škole nám paní učitelky uspořádaly recitační soutěž.
Přihlásila jsem se a hned se pustila do výběru básně. Na přípravu jsme měli asi tři
týdny. Vybrala jsem si báseň, která se jmenovala O smutném království. Začala jsem se ji
učit pozdě, takže jsem to moc neuměla. Příště přípravu na soutěž nepodcením a budu ji
věnovat více času.
Držím palce žákům, kteří postoupili a setkají se s žáky z Potůčků.
Linda Krausová-

Naše soutěž
Dne 26. března se na naší škole konala soutěž v recitaci.
Přihlásila jsem se i já, protože soutěžím ráda. Moje báseň se jmenovala Koncert v pekle.
Jejím autorem je Jiří Žáček. Velice se mi líbila,jelikožje v ní spoustu legrace.
Připravovala jsem se ji nazpaměť doma téměř každý den a paní učitelka mi pomohla
s recitací.
Do soutěže se přihlásilo mnoho dětí, takže konkurence byla veliká.
Na řadu jsem přišla jako první. Ani si nedokážete představit, jak velkou trému jsem měla.
Paní učitelky nám výsledky neohlásily ihned, asi nás chtěly do poslední chvíle napínat.
Ještě jsme měli hodinu matematiky a pak teprve došlo na slavnostní vyhlášení výsledků.
V naší kategorii jsem se umístila na třetím místě. Dostala jsem krásný diplom a
samé dobroty. Mělajsem z umístění obrovskou radost a moc se těším na druhé kolo, kam
jsem postoupila. Už teď se na to připravuji.
Určitě se podobné soutěže zúčastním znovu.
- Daniela Bertlová -
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PROGRAM KINA KVETEN 2010
1. 5.2010

Percy Jackson: Zloděj blesku
Film: USA/20 10
Žánr: dobrodružný/komedie
Režie: Chris Columbus
Délka: 118 min.
Hrají: Logan Lennan, Rosario Dawson, Urna Thurman a další ....
Bohové Olymou žijí i ve 21. století. Mohou se zamilovat do smrtelníků a mít s nimi děti,
které se mohou stát velkými hrdiny
.
8.5.2010

Protektor
Film: Česko/2009
Žánr: drama/romantický
Režie: Marek Najbrt
Délka: 100 min.
Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára Melíšková a další..
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí
válečného dramatu prožívají vlastní soukromé drama
.
,

15.5.2010

***

Prokletý ostrov
Film: USA/2010
Žánr: horor
Režie: Martin Scorsese
Délka: 137 min.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Marc Ruffalo, Ben Kingsley a další ....
Detektiv pátrá po šílené vražedkyni, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické
léčebně.
Vlkodlak ***
Film: USA/20 1O
Žánr: horor
Režie: Joe Johnston
Délka: 102 min.
Hrají: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt a další. ..
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá
.
22. S. 2010

29.5.2010

Princezna a žabák
Film: USA/2009
Žánr: animovaná komedie
Režie: Ron Clements, John Musker
Délka: 97 min.
Klasická pohádka s moderní zápletkou
.

CENA,JE JEDNOTNÁ 60,-KČ FILMY OZNAČENÉ HVĚZDIČKAMI
JSOU NEPRlSTUPNE DETEM MLADSIM 18-TI LET!!!
v,
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