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Přehled akcí MěDDM Vlašim
19.12.
20.12.

Memoriál Petra Holého v ledním hokeji
Lední revue Disney on Ice v Praze. Cena 590,- Kč
odjezd v 11.00 hod., návrat okolo 17.30 hod.
22.12. Turnaj pro příchozí ve stolním tenise. Prezentace a rozehrání od 14.00 do 15.00 hod.
7.2.
Jak pan Spejbl prášil. Cena 190,- Kč. odjezd ve 12.00 hod.
Karnevaly 2010
24.1.
Karneval v KD Blaník.
14.00 hod.
28.1.
Karneval pro žáky ZŠ Sídliště
9.00 - 11.00 hod.
16.2.
Karneval pro žáky ZŠ Březinská 10.00 - 12.00 hod.
18.a 19.2.
Karneval pro žáky ZŠ Vorlina
9.00 - 11.00hod.

Zdobení perníčků
Ve dnech 1.a 2. prosince 2009 proběhlo zdobení
perníčků ve vlašimských základních školách.
Upečené perníčky si děti nazdobily sladkou
polevou. Děkujeme paní Slabé z Pravonína.
Přejeme všem krásně prožité vánoční svátky,
vánoční pohodu a hlavně zdraví.
Kolektiv MěDDM Vlašim

Projekt „Za tajemstvím do parku“ pokračuje
Jak se budí princezny?
Vy to nevíte? Tak to jsme Vás měli vzít s sebou. A kam? No přece do věže vlašimského zámku.
13.11. byl sice pátek, ale nám se moc povedl. Spící princezny probudili stateční princové pohádkovým
polibkem a všichni ještě našli ztracený poklad, a že byl sladký! V muzeu jsme si potom prohlédli
dobové expozice. Kluci byli nadšeni ze střelectví,
holčičkám se líbily historické kostýmy a nádobí. Při
zdolávání schodiště do věže jsme projevili všichni značnou
dávku odvahy a také kamarádství, protože jsme si pomáhali
navzájem. Vyhlídka z věže ale stála za to, ukázala nám
podzimní park a část města v celé kráse.
Děkujeme pracovnicím muzea za velmi vstřícný přístup
k celé akci a také ochotným maminkám za pomoc při výrobě
kostýmů.
Děti ze 3. třídy, J. Nedvědová,
J. Řemínková, MŠ Velíšská

MŠ Sedmikráska Domašín
Nový školní rok v MŠ Sedmikráska Domašín byl zahájen
v nově zrekonstruované budově. Děti i zaměstnanci se zde
cítí velice dobře, děti jsou tu spokojené, líbí se jim zde,
chutná jim a dokonce i zuby si čistí v nových prostorách
s větším zájmem.
Poděkování za celou zdařilou rekonstrukci patří Městu
Vlašim a stavební firmě pana Miroslava Pessra
z Domašína, která vše stihla v termínu a i sám pan Pessr měl
k celé přestavbě nejen vysoce profesionální, ale i vkusný a
citlivý přístup.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na realizaci celého projektu podíleli.
Děti a zaměstnanci MŠ Sedmikráska

Středověk v Kolonce
Je to všechno pravda jasná
jako slunce polední.
Jenže od těch dávných časů
uplynulo tolik dní…
Středověké hry, rytířský turnaj, stavba
hradů či královská hostina, to vše pomohlo
dětem představit si, jak se žilo ve městech
princezen a rytířů. Vzniklo také několik
pěkných obrázků, které jsme zaslali do soutěže
„Malujeme s muzeem“.
Malí výtvarníci sklidili úspěch za výrobu
vánočních ozdob pro Českou spořitelnu, kde
vyhráli 1. místo, a byli z toho příjemně
překvapeni.
Rytíři a princezny
ze 3.třídy MŠ Kolonka Vlašim

Poděkování
Děkujeme seniorům pod vedením Jarmily
Zábranské za hezké loutkové dopoledne se zpěvy.
Fandíme Vaší vitalitě!
Eva Sobínová, ředitelka MŠ Velíšská

Pouštění draků
v Domašíně
Dne 28. října 2009 uspořádalo občanské sdružení
„Rytíři sv. Jakuba“ v Domašíně pouštění draků
zakončené opékáním špekáčků. I přesto, že se
„nepohnul ani lístek“, sešlo se nás více než 20.
Pouštění draků se uskutečnilo „U Křížku“ nad
Domašínem směrem ke Znosimi. Nebyl snad nikdo,
komu by se nepodařilo svého draka dostat nahoru a
udržet na obloze. Po tomto výkonu si pak děti
zaslouženě opekly špekáčky. Děkujeme Všem za
podporu této akce.
Rytíři sv. Jakuba

MAŇÁSEK informuje
Loutkové divadélko MAŇÁSEK hlásí, že
v letošním roce zakončilo svoji sedmiletou stálou
činnost představením 18. listopadu pro děti z MŠ
Velíšská. Všechna představení byla hrána
v dopoledních hodinách pro tři mateřské školy ve
Vlašimi a MŠ v Domašíně, pro tři základní školy a
na slavnosti „BÁBENÍ“ v Sedlci - Prčice. Naše
loutkářky se zúčastnily dvou seminářů v Hostivaři,
spolupracují s časopisem Vzdělávatel - Tyršův dům
Praha.
V roce 2009 byl vydán bulletin, obsahující
sedmnáct scének a fotografií pro naši potřebu a
propagaci našeho souboru. Kolektiv loutkářek byl
doplněn novými členy, a to Věrou a Pavlem.
V příštím roce máme v plánu nacvičit dvě nové
scénky a pokračovat v naší činnosti.
Všem malým divákům, našim přátelům a
příznivcům přejeme radostné prožití Vánoc a do
nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
MAŇÁSEK, TJ Sokol Vlašim

