Vážení přátelé,
zima – nezima nám odezněla a začalo jarní, sem tam i
skoro letní období. S redaktory jsme se dohodli, že
Eibenthalské období budeme vydávat nikoliv dvakrát, ale
hned čtyřikrát ročně, takže po posledním – zimním čísle
následuje hned číslo jarní. Do konce školního roku můžete očekávat ještě
jedno, letní vydání, které pravděpodobně vyjde v posledních červnových
dnech.
A co Vás v jarním čísle čeká? Jednak je to obsáhlý článek
Doamny Moniky o „Marţişoru“, doprovázený poezií žáků 6. třídy a
také mnoha ilustračními fotografiemi (strany 4 – 8). Dále se dozvíte, jak
naše děti dopadly na olympiádě v českém jazyce v překrásném městě
Oradea (str. 11) a přečtete si dojmy osmáků z tradičního masopustního
maškarního plesu neboli „Kinderbalu“ (str. 10).
Mnozí z Vás jistě znají různé události z historie obce. Jedním
z pamětníků, který se o dějiny intenzivně zajímá, je také pan Josef
Kocman. V jednom z rozhovorů, který jsme spolu vedli, mi povyprávěl o
tom, jak v Eibenthale – Tisovém údolí zanikly tisy, podle nichž vesnice
získala svůj název. Jeho verzi příběhu najdete na straně 9 pod názvem
„Vyprávění strýčka Kocmana“. Pokud byste někdo s touto verzí
nesouhlasili, neváhejte se mi ozvat a v příštím čísle můžeme informace
doplnit i o ty Vaše. Do historie zabrousil i mladý historik Lukáš Pospíšil,
který zase vybral něco z dějin našeho kostela (str. 12).
Některé děti (a možná i jejich rodiče) se shlédly v angličtině – pro
ně je tu English Conner (anglický koutek) na straně 13, kde si můžou
zopakovat oblíbenou píseň „10 Little Indians“ a také zasoutěžit, kdo
dříve vyřeší křížovku „čtyřsměrku“.
Na straně 3 jsem pro Vás vybral něco z historie Evropské unie a
také některé zajímavé události, které se týkají naší obce. Pokud byste
v příštím čísle rádi viděli i něco jiného, neváhejte mě oslovit!
Příjemné čtení Vám přeje český učitel v Eibenthale
Ondřej Syrovátka.
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KINO DUNAJ
Kulturní dům Eibenthal
promítá v kamínu každou středu ve 20:00

program na květen 2007
Cesta do fantazie - středa 2.V.

Desetiletá Chihiro je obyčejná japonská holčička, která se
nedobrovolně dostane do světa kouzel. (japonský animovaný
film)

Údolí včel - středa 9.V.
Historický příběh z druhé poloviny 13. století. Fanatický rytíř
Armin von Heide pronásleduje svého přítele Ondřeje, jenž
uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz. (český historický film)

Úžasňákovi - středa 16.V.

Bob Parr, známý jako Mr. Úžasný, býval jedním z největších
světových superhrdinů, bojujícím proti všudypřítomnému zlu.
(americký animovaný film)

Adéla ještě nevečeřela - středa 23.V.
Česká detektivní komedie o masožravé rostlině Adéle a
svůdném americkém detektivovi. (český klasický film)

KNIHOVNA
Kulturní dům Eibenthal

Knihovna je v kamínu
otevřena každou neděli po
mši svaté, tj. přibližně od
12:30 do 12:45.

