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Patrimoniu. O spălătorie restaurată

D

oamna Primar din Plomeur,
înconjurată de numeroşi
consilieri, a venit imediat
să felicite pe voluntari şi pe

membrii consiliului municipal al
copiilor. Aceştia au redat aspectul
superb unei vechi spălătorii.
Bătrânii au tăiat buştenii şi au scos
rădăcinile care degradau situl. Cei
mai tineri au asigurat plantările.
Riveranii au participat, de
asemenea, alături de serviciile
tehnice municipale. Astfel locul şi-a
regăsit farmecul, chiar dacă el nu
mai este utilizat ca spălătorie. În
această perioadă de secetă apa sa va
fi preţioasă.

Poartă deschisă reuşită

G

rupul şcolar public şi-a deschis porţile ca să prezinte şcoala
publicului şi părinţilor
recent
sosiţi
în
comună. Directoarele - cea de
la clasele elementare şi cea de la
clasele bilingve - şi
învăţătoarele au primit pe
vizitatori în clasele lor şi au
prezentat câteva lucrări realizate
de elevi.
Mai multe expoziţii şi diverse
animaţii au completat programul. În special o prestaţie a copiilor pe scenă a
fost foarte apreciată de numerosul public. După-amiază o conferinţă despre
bilingvism a atras cam cincisprezece persoane.

Un frumos moment pentru centenar

P

entru
a
serba
centenarul
şcolii
dintr-o
comună
vecină, elevii au defilat pe
drumurile localităţii. Tema
defilării a fost epoca veche,
cu
mici
bigudene
costumate, băieţi în şorturi
negre şi învăţători în bluză
gri.
Alaiul a defilat până în
piaţa târgului şi apoi copiii, părinţii şi prietenii s-au reîntâlnit în jurul
standurilor şi animaţiilor, în curtea şcolii.

Zece artişti expun

P

rimarul adjunct din Plomeur a
inaugurat în sala primăriei a
paisprezecea ediţie a artiştilor.

Această expoziţie reuneşte zece
artişti locali, dintre care două tinere noi.
Una prezintă câteva opere în polistiren
şi alta este pictor. Artiştii, în mod
obişnuit, evoluează în arta lor sau
propun nişte variante din doi în doi ani,
ca să familiarizeze publicul cu mici
surprize.
Este o expoziţie primitoare şi
complementară, care armonizează
fotografii, tablouri, acuarele, rame,
sculpturi pe lemn, lână şi țesături în
toate stările lor dar şi fotomontaje.

Masa bătrânilor

M

unicipalitatea a omagiat
pe bătrânii comunei.
Intenţia era să primească,
pentru prima dată, persoanele care
au depăşit vârsta de şaptezeci de ani.
S-a pus masa pentru cei 161 bătrâni
prezenţi, iar pentru persoanele care
nu s-au putut deplasa au fost
distribuite 156 pachete.
Comuna cuprinde 28 persoane ce
împlinesc 70 de ani în acest an, dar
numai cinci au participat la masă.
Decanul de vârstă a fost prezent la
masa de onoare, purtându-şi perfect
cei 98 de ani. O altă persoană de 98
de ani, o femeie, a fost absentă..
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Expoziţia de broderie a atras mulţimea

Operele elevilor şcolii publice
n cadrul «Primăverii poeţilor», biblioteca
adăposteşte o expoziţie de lucrări artistice
realizate de elevii şcolii publice pe tema
« Peisaje infinite ». Rezultatul este impresionant.
Plecând de la tabloul unui pictor şi plasându-l în
mijlocul propriei lucrări, elevii au continuat opera
urmându-şi inspiraţia artistică.

Î

Această expoziţie va fi prezentată la şcoală, cu
ocazia acţiunii « Porţile deschise ».

S

ecţia de broderie pe fileu din Plomeur a organizat o
expoziţie anuală cu lucrările realizate de cincisprezece
dintre elevii săi. Animatoarele atelierului şi câţiva elevii au
fost la dispoziţia publicului în timpul celor două zile de expoziţie.
Vizitatorii numeroşi - în mare parte doamne obişnuite să
lucreze cu acul – au rămas uimiţi de tehnica folosită. « Este o
tradiţie la noi şi atelierul se străduieşte să
transmită acest
patrimoniu » a comentat una dintre animatoare.
În total s-a ajuns la aproape 200 vizitatori în cele două zile.
Manifestarea s-a încheiat cu cu marea satisfacţie de a fi arătat
o artă locală încă puţin cunoscută, dar care a interesat pe turiştii
în trecere, intrigaţi de o tehnică de lucru ce pleacă de la baze
vechi.

O masă pentru Sărbătoarea Mamelor

M

embrii
biroului
clubului au
organizat la un
restaurant
tradiţionala masă a
Sărbatorii Mamelor.
S-au reunit în acest
cadru treisprezece
persoane. Clubul este compus din vreo cincisprezece
aderente care se întâlnesc în fiecare marţi după-amiază.

Bursa de haine - un succes

V

ânzarea cu reducere de preţ a propus
cumpărătorilor o mare varietate de
articole : cărţi, haine în bune stare,
încălţăminte nouă. A fost o ocazie de a realiza
nişte afaceri bune la un preţ mai mic. Asociaţia
caritabilă comunală va vărsa 10% din încasări
pentru şcolile din Madagascar de care se
îngrijesc alte asociaţii bigudene.

Dansul breton - o
istorie a pasului
n ciuda unui soare care invita la hoinărit,
câţiva dansatori incorigibili au însufleţit
sala municipală cu ocazia unei serbări
organizate de comitetul de animaţie local.
Amatorii de dansuri bretone s-au dedicat trup
şi suflet dansului pe sunetul cimpoiului breton.

Î
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Educaţia canină. Selecţia pentru campionatul Franţei

T

imp de două zile cele treizeci de perechi
stăpân şi câine, încă în competiţie pentru
regiunea Bretania, s-au întrecut în comuna
Plomeur.
Obiectivul : selecţia pentru campionatul Franţei.
Punctele obţinute vor permite calificarea pentru
întâlnirea naţională, la care 210 câini din toată
Franţa sunt deja înscrişi.

fure coşul, muşcătură… au fost evaluate de arbitri
selecţionaţi la nivel naţional şi de oamenii de atac.

Astfel, timp de două zile tandemurile câinistăpâni s-au prezentat pe terenul bine pregătit de
clubul local. Probele : sărituri în lungime, ascultare,
pază de obiect ca să împiedice atacatorul să-i

Pescuit. 19 participanţi la campionatul de juniori

C

âţiva tineri bigudeni au participat la

Concursul
organizat
de
Federaţia
departamentală, deschis tinerilor de 10-18 ani.
Este un campionat înscris într-un circuit de nouă
etape pe ansamblul departamentului, până în
noiembrie. Proiectul, menit să atragă şi să
fidelizeze tinerii pescari, dă o nouă imagine
acestei activităţi şi popularizează pescuitul
sportiv.
Tinerii trebuiau să prindă numai peşti carnivori:
bibani, ştiuci şi păstrăvi. Captura a fost doar
temporară, toţi peştii prinşi fiind manipulaţi cu
grijă şi eliberaţi după ce au fost măsuraţi. Primul
clasat a pescuit doi păstrăvi cu un total de 67,6
cm, al doilea o ştiucă de 51 cm, al treilea un
păstrăv de 45,4 cm, al şaptelea un biban de 28
cm.

Descoperirea jocurilor de curte

C

a să încheie proiectul
şcolii despre joc, toţi
elevii grădiniţei de
copii au descoperit
datorită elevilor mari, unele
jocuri de curte : jocuri
colective,
dansatejocuri

jocuri de sărit sau jocuri
de reflex. A fost un bun
mod de a încheia anul
şcolar toţi împreună.

P

ublicație realizată
de René Hofmann,
vicepreședinte
al
Asociației „Plomeur Soroceni -Unțeni”, în
colaborare cu Otilia
Arcire.

