SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Den matek

Udìlení státního
obèanství ÈR

V nedìli 2. kvìtna 2010 se uskuteènila
v místním kinì tradièní akce u pøíležitosti
Dne matek, kterou poøádal Klub spoleèenských
akcí pøi MìÚ Horšovský Týn a Mìstské kulturní
zaøízení Horšovský Týn.
U této pøíležitosti shlédli návštìvníci divadelní
pøedstavení c.k. Divadla PLUTO z Plznì „
HAŠLERKYJÁDY ANEB HAŠLER v kabaretu“
- leporelo nejkrásnìjších „hašlerek“
a nejpovedenìjších scének kabaretù doby c.k.
Rakouska i první republiky za doprovodu
akordeonu a houslí.
Pøedstavení bylo velmi zdaøilé. Mnozí
návštìvníci si zavzpomínali na doby „svého mládí“ a také spoleènì s úèinkujícími zazpívali.
Závìreèný aplaus byl dùkazem toho, že se vystoupení líbilo. Všechny pøítomné ženy byly
obdarovány u pøíležitosti svátku matek kytièkou, kterou pøíchozím ženám pøedával starosta mìsta
Ing. Josef Holeèek, který také pøed zaèátkem pøedstavení pøivítal všechny pøítomné hosty.
Klub spoleèenských akcí dìkuje úèinkujícím a všem, kteøí pomáhali s pøípravou a uskuteènìním
této akce, zvláštì Mìstskému kulturnímu zaøízení Horšovský Týn.
KSA pøi MìÚ Horšovský Týn

Dne 20. 04. 2010 v obøadní síni
naší radnice složila státoobèanský slib
paní Chava Ozdojeva, které bylo udìleno
státní obèanství naší republiky.
Státoobèanský slib složila pøi slavnostním
obøadu do rukou tajemníka Mìstského úøadu
JUDr. Emila Hofmana.

ZPRÁVIÈKY
ZE ŠKOLKY
Upozornìní

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
NENÍ HRA JAKO HRA
Èlovìk je tvor hravý. Hry jej provázejí odpradávna. Vzpomeòme okøídlené heslo øímských císaøù
„Chléb a hry“, Komenského „Školu hrou“ nebo vžité „Kdo si hraje, nezlobí“. I když… Není hra jako
hra. Existují i takové, pøi kterých se bavíme jen na zaèátku, pak už se jen nervujeme a nakonec nám
èasto zbydou jen oèi pro pláè. Ano, øeè je o hazardních hrách, sázkách a loteriích a o tìch, kteøí jim
propadli. Gamblerství je pomìrnì závažný problém souèasnosti a jako u všech závislostí je jeho
jediným úèinným øešením prevence – pouèit se a nezaèínat! Zákon sice odsouvá pøístup k hazardu
do doby dospìlosti, kdy už bychom se mìli rozhodovat zodpovìdnì a na základì zkušeností umìt
zvažovat rizika, jenže vidina snadného zisku je pøíliš lákavá a nìkteøí lidé nepouèitelní… A co
teprve, když jsme nezkušení a palièatí teenageøi!
Do oblasti primární prevence rizikového chování mládeže patøí i projekt Rubikon na podporu
právního vìdomí dìtí, který bìží v ÈR druhým rokem pod patronací spoleènosti AISIS a sítì Domù
dìtí a mládeže a od zaèátku se ho úèastní i ZŠ v H. Týnì. Jedná se o zábavnì vzdìlávací soutìž,
do které se u nás zapojilo na 180 žákù: 7. roèníky jako diváci a 8. a 9. roèníky jako soutìžící.
Vítìzové tøídních kol se utkali 26. 3. 2010 v místním kinosále ve slavnostním školním kole.
Pìtièlenné soutìžní týmy, hlasitì podporované spolužáky, musely prokázat znalost zákonù,
pohotovost a øeènické schopnosti pøi prezentaci názoru na dané téma, zruènost a spolupráci pøi
stavbì vìží z kostek a hlavnì schopnost odhadnout své znalosti a dovednosti a na jejich základì
zvažovat rizika a správnì se rozhodovat.
Program zkušenì moderovali Veronika Tomanová a Martin Steiner, poèítaè a dataprojektor
obsluhoval p. uè. Lokvenc, v pøestávkách vystoupil pìvecký sbor školy vedený p.uè. Vrbou. Na
soutìž dohlížela spravedlivá porota, kterou tvoøil p.øeditel P. Janský, uèitelé J.Hánová
a L.Thomayer a zástupkynì DDM Domažlice V. Holá. Organizaènì i materiálnì nám opìt velmi
pomohlo MKZ H.Týn.

Uzavøení mateøských škol
o hlavních prázdninách.
V dobì hlavních prázdnin
budou mateøské školy
uzavøeny takto :
Mateøská škola
v ulici Pionýrù 145
od 1. 7. – 30. 7. 2010.
Mateøská škola ve Vanèurovì
ulici od 19. 7. – 20. 8. 2010.
O uzavøení mateøských škol
byli rodièe
vèas informováni.
Z. Birnerová
Mateøská škola Horšovský Týn
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Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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