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Mezibořská základní škola slaví půl století

Mezibořská základní škola dostala
dotaci na vybavení nové učebny
Mezibořští radní schválili přijetí dotace pro místní základní školu. Vršanská
uhelná darovala škole 250 tisíc Kč na vybavení učebny pro pracovní činnosti. Vybavení dostane škola v září. Radní dále vzali
na vědomí zprávu o bezpečnosti. Za měsíc
květen se v Meziboří staly dva trestné činy,
oba byly objasněny. Ve veřejném pořádku
spáchali Mezibořští dva přestupky, oba
byly objasněny. Dále bylo v Meziboří v květnu spácháno sedmnáct přestupků v dopravě. Radní se také seznámili se seznamem
přijatých dotací. V roce 2017 už Meziboří

získalo od HSRM dotaci 80 tisíc Kč na
projektovou dokumentaci na vybudování
dětského světa a 45 tisíc Kč na projektovou
dokumentaci na rozšíření ubytovacích
kapacit v čp. 401, od ministerstva pro místní rozvoj pak 653 736 Kč na bezbariérový
vstup do budovy Městského úřadu Meziboří, 1 530 tisíc Kč na zateplení domu
čp. 136-138 z IROP a 350 tisíc Kč z Fondu
Ústeckého kraje na schodišťové sedačky
do domova pro seniory. O další dotace
město žádalo, ale zatím nebylo o jejich přidělení rozhodnuto.
(ema)

Senioři osázeli mobilní zahrádky

Padesáté výročí od svého založení oslavila Základní škola a Mateřská škola Meziboří. Oslavy probíhaly celý den 16. června.
V dopoledních hodinách si děti ze základní
školy změřily své síly při sportovních hrách
s kamarády z partnerské školy z německé
Saydy. Hlavní program začal ale až
v 16 hodin v Kulturním zařízení Meziboří,
kde byla připravena školní akademie.
„Pozvali jsme na oslavy všechny bývalé
zaměstnance školy. Rozeslali jsme
200 pozvánek. Minimálně polovina pozvaných lidí na oslavy dorazila. Nechyběli bývalí ředitelé školy Stanislava Matějková, Milan
Šťovíček a Vlastimil Doležal. Přijeli také
naši přátelé z partnerské školy ze Saydy,“
uvedl současný v pořadí už osmý ředitel
školy Jan Peška. Během školní akademie
předvedly děti rodičům, co umějí. Kromě
dětí vystoupila také skupina učitelů Hoříme
a sextet Podlenovky, složený z bývalých
členek souboru Vlasty Podleny. „Během
akademie se rozdávaly také zvonky, ocenění
pro úspěšné žáky i oblíbené zaměstnance
školy,“ doplnil Jan Peška. Zvonek v letoš-

ním roce získali z řad žáků školy Vojtěch
Vyskočil za výborné studijní výsledky, Martin Procházka za reprezentaci školy v zeměpise, úspěšná plavkyně Adéla Ema
Dvořáková, František Kopecký za úspěchy
v recitační soutěži, Lucie Vaňková za studijní úspěchy a charitativní pomoc onkologicky nemocným pacientům a František
Kordík za sportovní úspěchy. Zvonky získali také nejoblíbenější zaměstnanci školy,
a to za správní zaměstnance školník Michal
Stehlík, za I. stupeň Mgr. Veronika Drábková a za 2. stupeň Mgr. Dáša Kunkelová.
Oslava pokračovala Zahradní slavností ve
škole. „Hosté si mohli prohlédnout celou
školu. Všechny učebny byly otevřené, aby
se každý mohl podívat na místa, kde se
učil, nebo kde pracoval,“ uvedl dále Jan
Peška. Každý se tak mohl přesvědčit, že
škola není ani ve svém věku žádná nemoderní stařenka. „Máme v posledních letech
několik novinek, na které jsme hrdí. Podařilo se vybudovat školní arboretum. Součástí arboreta je naučná stezka, geopark,
skleník, ekokoutek, zvěřinec s živými zví-

řaty, hřiště s herními prvky, sluneční hodiny
a venkovní třída. Vybudovali jsme vlastní
dopravní hřiště včetně dopravních značek
a semaforů, vlastníme koloběžky. V rámci
projektu Kamarádská škola děti z mateřské
školy pravidelně navštěvují základní školu,
kde jsou pro ně připraveny různé aktivity
pod vedením žáků z druhého stupně. Pro
žáky devátých ročníků připravujeme maturit(k)y - závěrečné zkoušky k překlenutí
období mezi přijímacími zkouškami
a nástupem do střední školy. Pravidelně se
konají oborové dny, v rámci kterých je prostor pro netradiční pojetí vyučování a neobvyklá témata. Posílili jsme výuku angličtiny
na II. stupni, připravujeme žáky na přijímací
řízení. Velké poděkování patří také zřizovateli, městu Meziboří. Město ze svého rozpočtu investuje do postupné rekonstrukce
školy,“ představil školu Jan Peška.
V rámci zahradní slavnosti vystoupili
Vladimír Hron, taneční skupina ZUŠ Litvínov pod vedením Aleny Vojtelové a skupina roztleskávaček ze ZŠ Meziboří.
K poslechu hrála skupina Jazz trio. Slavnostní okamžik umocnil také letošní
úspěch školy, který si nadělila ke svému
jubileu. Mezibořská základní škola totiž
zvítězila ve sportovní soutěži základních
škol Mostecka. „Soutěžilo se v jedenácti
turnajích. Řekli jsme si, že letos by bylo
hezké vzhledem k výročí vyhrát, a tak jsme
soutěži věnovali co největší pozornost. Na
turnaje jsme trénovali a podařilo se. Všem,
kteří školu na turnajích reprezentovali,
děkuji,“ nešetřil nadšením Jan Peška. Oslav
se zúčastnil také starosta města Petr Červenka. „Škola v Meziboří je vynikající. Staráme se o to, aby měly děti vše, co ke
vzdělání potřebují. Škola má nově vybavené učebny, zrekonstruovanou kuchyni
a jídelnu, postupně se rekonstruují i ostatní
části školy. Chceme, aby se mezibořské
děti ve škole cítily dobře a měly na školní
roky jen ty nejlepší vzpomínky,“ uvedl Petr
Červenka.
(ema)

Krásné slunečné počasí láká uživatele
k pobytu na terase či v nově vybudovaném
parku našeho Domova sociálních služeb
Meziboří. I letošní rok zde senioři mohou
nejen posedět, popovídat si a užívat sluníčka, ale budou zde také pěstovat květiny
a bylinky. V uplynulých dnech se uživatelé
zapojili do osazování mobilních zahrádek,
které budou terasu i park zdobit. Všichni
byli velice nadšení a natěšení na sázení

a rozmístění. Samotný výběr sazeniček
pak musel patřičně ladit jak typově tak
barevně. Senioři tak mají své místo, kde
mohou pěstovat bylinky a květiny a setkávat se s ostatními, kteří mají stejnou zálibu.
Společně se mohou podělit o své zkušenosti se zahrádkařením a pro mnohé z nich
je to příležitost připomenout si doby, kdy
sami hospodařili na svých vlastních zahradách.
Kateřina Vavrová

Mezibořská základní škola je vítězem
Celoroční sportovní soutěže
Základní škola Meziboří 16. června
oslavila 50. výročí svého otevření. Jedním
z dárků ke kulatým narozeninám byly sportovní úspěchy žáků školy. Den před oslavami výročí se konal 28. ročník Břachova
memoriálu v krátkých a dlouhých běžeckých štafetách základních škol. Soutěž je
mezi školami a závodníky oblíbená, jedná
se o poslední vzájemné měření sil v končícím školním roce. Starším chlapcům se
povedlo poprvé v historii této soutěže zvítězit v disciplíně 10x 400 m, podruhé v historii tohoto klání se povedlo družstvu dívek

a chlapců obsadit celkové 1. místo a na rok
si zapůjčit putovní pohár. Třešničkou na
dortu bylo potvrzení prvního místa v Celoroční sportovní soutěži základních škol
mostecké a litvínovské oblasti, což se doposud mezibořské škole nikdy nepodařilo.
Lepší dárek mladí sportovci své škole dát
nemohli! Všem, kteří se ve školním roce
2016/2017 podíleli na velkolepém sportovním úspěchu, děkujeme a k dosaženému vítězství gratulujeme!
Mgr. Martina Procházková a Bc. Vojtěch
Šrůma, učitelé ZŠ a MŠ Meziboří

Mezibořští hasiči opět připravili
velmi oblíbenou dětskou oslavu

Mezibořští dobrovolní hasiči uspořádali i letos pro děti oslavu. Den dětí v režii
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Meziboří se konal 10. června. Slunečné počasí
přilákalo před hasičskou zbrojnici desítky
dětí. Čekaly tady na ně atrakce, které zajistila společnost Saltus Chomutov, koně
z Ranče Chudeřín, ukázka hasičské techniky, o kterou se postarali profesionální
hasiči z Litvínova a ze Severní energetické
a samozřejmě občerstvení. Nechyběly ani
každoroční oblíbené hrátky v hasicí pěně.
„Akce to byla opět velmi vydařená. Pořádáme ji každoročně už šestý rok po sobě.
Velmi děkujeme za ﬁnanční podporu městu Meziboří a také všem, kteří náš den dětí

podpořili materiálně či dobrovolnou prací
a pomocí,“ uvedl velitel dobrovolných hasičů Václav Kraus. Děti jsou ve středu zájmu
mezibořských dobrovolných hasičů už
řadu let. Roky byl v Meziboří také dětský
hasičský kroužek. „Ten plánujeme obnovit
v novém školním roce. Tři naši členové už
složili povinné zkoušky, které jsou pro vedení dětského kroužku nutné. V září chceme
jít do základní školy a kroužek dětem představit,“ prozradil Václav Kraus. Jednotka
dobrovolných hasičů Meziboří také pořádá
nábor členů. Kdo má zájem patřit k partě
lidí, kteří chrání v Meziboří životy, zdraví
i majetek místních obyvatel, může se přihlásit přímo v hasičské zbrojnici. (ema)

