
Novinky ve světě

Od ledna není třeba k práci v Čechách povolení
01.12.2006 -  Česká  republika  nezavede  přechodné 
omezení  a  zpřístupní  svůj  pracovní  trh  pro  občany z 
Rumunska a Bulharska, kteří do Evropské unie vstoupí 
1. ledna 2007. Informovala o tom česká vláda. „Pokud 
nechceme  omezovat  svobodu  pohybu,  nemůžeme  zavést  přechodné 
opatření  pro  občany  Rumunska  a  Bulharska,“  řekl  po  schůzi  vlády 
český premiér Mirek Topolánek. 
Minulý týden Německo ratifikovalo vstup Rumunska a Bulharska do 
Evropské  unie  a  vstup  zemí  do  evropského  bloku  se  tak  stal 
definitivním. Několik zemí EU neotevře svůj pracovní trh pro občany z 
těchto dvou nových států, protože se obávají přílivu levné pracovní síly 
a zvyšování nezaměstnanosti. Český premiér si myslí, že otevření trhu 
pro  tyto  země  neznamená  žádné  nebezpečí  pro  domácí  ekonomiku. 
Oproti  tomu  Česko  vypracuje  opatření  pro  případ  ochrany  svého 
pracovního trhu. 

z informačního portálu Euroskop.cz

Novinky ve škole

• Žáci 7. a 8. třídy si začali dopisovat se stejně starými dětmi 
z české školy v Pozořicích nedaleko Brna (viz samostatný 
článek na této straně). Jako první se iniciativy chopili a své 
pozdravy nám poslali žáci z Čech, nyní snad už nazpět do ČR 
dorazily Eibenthalské odpovědi. Netrpělivě se totiž těšíme na 
další psaníčka!

• Máme krásné nové záchody a netrpělivě čekáme, až v nich 
poteče voda (značka - zatím nepoužívat).

• Ve třídě biologie straší. V noci se prý po stolech procházejí játra 
s ledvinami a když mají dlouhou chvíli, prohánějí po chodbě 
tlusté střevo, které, protože je tlusté, vždycky prohraje.

Základní škola Pozořice

Obec  Pozořice  leží  patnáct  kilometrů  jihovýchodně  od  Brna. 
Červenobílý pozořický kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou 
krajiny viditelnou skoro z krajského města. Obec má asi 2000 obyvatel.
Pověst  vypráví,  že  jméno  Pozořice  bylo  odvozeno  od  volání 
poustevníka,  který  z  kopce  Poustka  voláním  „Pozor,  říčští  jedou!“ 
upozorňoval  na  loupežníky,  kteří  z  okolních  lesů  přepadávali  obce. 
Pravděpodobnější  však  je,  že  název  obce  vznikl  od  osobního jména 
Pozor, což mohl být někdejší zakladatel obce.
První zprávy o pozořické škole se objevují už v letech 1600 - 1650, 
budova  školy  však  byla  od  té  doby  několikrát  přestavována  a 
rozšiřována. V současné době je ve škole 359 žáků, z cizích jazyků se 
děti učí angličtinu, ruštinu a němčinu.

obr 1 – mapa
obr 2 – pozořický kostel (foto Petra Sedláčková)
obr 3 – pozořická škola v zimě
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