ZE KOLNÍCH LAVIC
SOUKROMÁ ZŠ ADÉLKA
Soukromá ZŠ Adélka, Mašovice
vyhlašuje ke Dni Zemì 13. roèník soutìže

Den Zemì ze mì
Letos na téma: „Prosba naší Zemì“
(Pokusme se zamyslet nad tím, o co by nás
poprosila Zemì, kdyby mìla tu možnost…)
Za vyjádøení svého vztahu k Zemi a k pøírodì se
mohou získat pìkné knižní ceny s tematikou
pøírody z Chodského knihkupectví
v Domažlicích.
KATEGORIE
do 6 let (mohou pomáhat rodièe)
7 - 10 let, 11 - 14 let, 15 a více (Uvítáme práce
výtvarné, fotografické, literární, tvoøené rùznými
technikami, jednotlivci i skupinami) Hlavním
sponzorem soutìže je Chodské knihkupectví
paní Lidmily Haasové a Ministerstvo životního
prostøedí. Hledáme další hodné sponzory J.
Práce budou hodnoceny veøejností.Práce se
jménem, adresou a vìkem zasílejte èi dopravte
na adresu: Soukromá ZŠ Adélka, Mašovice 5, p.
Horšovský Týn, 346 01
nejpozdìji do 22. 5. 2011
Veškeré práce budou vystaveny v Horšovském Týnì (MKZ) a v Domažlicích (Knihovna
Boženy Nìmcové) Bližší informace na tel.:
379422970 nebo na:skolaadelka@seznam.cz

www.skolaadelka.estranky.cz

Poselství z hor
Vìtšina z nás byla již urèitì alespoò jednou na
horách. Horami myslím takové ty vìtší kopce,
kterých je všude kolem celkem dost, ale vìtšinou
je vidíme pouze zespodu… O tom, proè tomu tak
je, svìdèí napøíklad naše ochablé svalstvo,
netrpìlivost, lenost a mnoho dalších parametrù
blízkých lidskému druhu. Aby bylo víc tìch, kteøí
vidí hory i z jejich adekvátních nadmoøských
výšek, jezdí naše škola každý rok do Krkonoš.
Krkonoše nejsou možná žádné velehory,
upozornil bych však na to dùležitìjší – je v nich
krásnì. A protože se jedná o hory èeské, o kterých
by mìli žáci mnohé znát a vìdìt, vyrazili jsme jim
vstøíc i letos - na pøelomu února, bøezna. Dali jsme
dohromady žáky lyžaøe, ale i absolutní
zaèáteèníky, nìkolik rodièù, uèitelù, pøátel školy a
v neposlední øadì nejmenšího horala, moji malou
Viktorku. Viktorka je má dcera, za pár dnù (možná
již sama) vykroèí vstøíc druhému roku života. A
právì jejíma oèima bych chtìl popsat èást našeho
výletu. Pro lepší pochopení a pøiblížení si mùžete
zkusit pøedstavit, že je Vám o nìco málo ménì
(nìkomu možná už o nìco víc)…„Proè mì budíte
tak brzo? Ještì chci spinkat, tak mì dejte pìknì
zpátky pod peøinku.“ „No, co to dìláte? Proè mì
strkáte do nosítka, kam to jdeme, to je pøeci cesta
k té velké jezdící housence, které øíkáte vlak!“ … A
tak zaèala Viktorèina první cesta vlakem. Aby si ji
poøádnì užila, svezla se nejprve do Plznì, pak do
Prahy, z Prahy do Trutnova, dalším vláèkem do
Svobody nad Úpou a pak ještì hezky skibusem a
nakonec rolbou (rolbu jí nejspíš závidìli i otrlejší
cestovatelé). Když rolba koneènì dosáhla svého
cíle, mohla se malá Viktorka rozhlédnout po
krajinì. „Hm, takový rozhled se jen tak nevidí.
Všude sníh, lesy, hory… naproti Snìžka, vedle

Studnièní hora… a horská chaloupka, ve které
budeme bydlet.“ Týden byl pro Viktorku
zajímavým zážitkem. Poznala témìø tøicet postav,
velkých i malých, hubených i širších, hodných i
zlobivých, mladých i starších… Všichni se jí moc
líbili a za rok by urèitì chtìla jet znovu. Pro žáky
školy byl týden o nìco nároènìjší. Zejména pro
zaèáteèníky. Vždy• být nìkolik hodin v kuse na
svahu není jen tak. O tom by mohl vyprávìt tøeba
Vojta, který si užil pádù zaèáteèníka více než dost.
Vojto, jsme rádi, žes vydržel! Pro nìkteré bylo
zpestøením „bìžkování“. Abychom si odpoèinuli
od sjezdovek, mìli jsme i jednu odpolední túru na
vrchol Èerné hory. Nìkteøí si udìlali ještì výlet
k zamrzlým vodopádùm na Javoøím potoce a zažili
trochu dobrodružství kolem zasnìženého
koryta…Další žáci si spoleènì s panem øeditelem
postavili za chalupou dráhu pro sjíždìní na pytlích.
V pøedveèer posledního dne probìhl i závod. To
byl paneèku sešup! Po celou dobu našeho pobytu
na horách se o naše bøíška staraly paní kuchaøky. I
ty jsme si pøivezli J. Dìkujeme za horský výkrm!
Kdyby nic jiného, tak pouze výborná strava po celý
týden by staèila, abychom jeli za rok znovu.
Naštìstí motivujících zážitkù bylo více… A tak
nezbývá než všem zúèastnìným podìkovat a tìšit
se na pøíští rok. Na závìr bych chtìl doporuèit
všem, kteøí žijí zde v nížinì Horšovskotýnska, aby
neváhali a jeli si vyèistit hlavu do hor. V horách si
èlovìk vìtšinou uvìdomí, co je doopravdy tøeba, a
zpátky odjíždí tak nìjak lehèí, veselejší… a radìji
by nikam zpátky do civilizace nejel J.

Jan Špitzer, 23. tøída

SDRUENÍ PRO VÝSTAVBU ROZHLEDNY INFORMUJE
30. dubna zahájí svou druhou sezonu muzeum
s rozhlednou na Šibenièním vrchu. Nedoèkaví
návštìvníci se mohou vydat na rozhlednu již o
týden døíve o svátcích velikonoèních, kdy bude
otevøeno od ètvrtka 21.dubna do pondìlí
25.dubna. Vlastní zaèátek hlavní turistické sezóny
bude spojen s malou oslavou prvního výroèí
otevøení rozhledny. Toto datum pøipadá na
poslední den v dubnu, na noc filipo-jakubskou,
která byla v lidové tradici spojována s tzv."pálením
èarodìjnic". Tyto staré lidové zvyky se vždy
odehrávaly na kopcích. Kde jinde by se našlo
pøíhodnìjší místo, navíc bývalé místo popravèí,
které by mìlo tak magickou moc, jako je Šibenièní
vrch?
Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s obèanským
sdružením Práèata z Týna a za pomoci
mìstského kulturního zaøízení spojit oslavu
otevøení rozhledny s lidovou slavností pálení
èarodìjnic. Zveme všechny obèany, hlavnì
rodiny s dìtmi. Chtìli bychom, aby se "Pálení
èarodìjnic na Šibenièním vrchu" stalo tradicí,
která by vždy zahajovala novou turistickou
sezonu.
Co mùže oèekávat návštìvník v letošní sezónì?
Po zkušenostech z loòska jsme se rozhodli
prodloužit dobu provozu, kdy bude rozhledna
volnì pøístupná, až do konce øíjna. Dále bude
otevøeno na státní svátek 17.listopadu a pokud
budou pøíznivé povìtrnostní podmínky a dobrá
viditelnost i o listopadových víkendech. Pokud
poèasí dovolí, i o svátcích vánoèních a na Nový

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

rok. V každém pøípadì budou moci
na rozhlednu vystoupit i úèastníci
tradièního silvestrovského výstupu.
Muzeum s rozhlednou se urèitì tak
jako loni zapojí do Dnù evropského
dìdictví v polovinì záøí.
Bìhem zimy jsme pro domácí
návštìvníky i turisty pøipravili
informaèní skládanku s panaromatickým rozhledem a oznaèením
zajímavých dominant, které lze
z rozhledny zahlédnout. Skládanka
je k dispozici zdarma v informaèním
centru na námìstí Republiky. Tam
je možné si taky vybrat ze sady
pohlednic, zakoupit si pohlednici a
obdržet na ni pamìtní razítko. Mrzí
nás, že jsme pro letošek museli
rozmístit informaèní tabule na pìší
trase pouze podél cesty z ulice Na
výhledech alejí k Šibeniènímu
vrchu. Dvì tabule umístìné
u rybníèku a u studánky v lokalitì
V potocích nám o Vánocích
neznámí vandalové znièili. Snad to
bude nadlouho poslední škoda.
Co øíci na závìr? Vzhùru na
rozhledny, jasné slunce, ostrý
vzduch a krásné výhledy.
Ludìk Thomayer,
pøedseda Sdružení
pro výstavbu rozhledny v H.Týnì

***

DUBEN 2011

Rozhledna bude otevøena i o velikonoèních svátcích.
***
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