NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 5/2019

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní velkokapacitní svoz odpadů všeho
druhu, který se vám během zimy nastřádal doma. Letos se
nejezdilo dům od domu, ale naopak vy jste museli přijet na
Výšinu. Věřím, že vám přineslo větší práci jej na Výšinu
dopravit, ale také věřím, že jste pochopili, proč to nemohlo
být na více místech. Takový volný prostor jinde nemáme. Ale
hlavně se veškerý odpad zvládl odvézt poprvé v dohodnutý
termín. Obec byla po celou dobu čistá a tím jsme eliminovali
nájezdy šroťáků, přestože naši obec monitorovali deset dní
předem a moc se jim tato varianta nezamlouvala. To bylo
vidět i v den svozu, kdy se snažili rozhrabávat naplněné
kontejnery, o to se postarala naše policie. Moc děkuji všem,
že jste přispěli hladkému odvozu odpadů a k čistotě naší obce.
V tuto sobotu nás čeká další sportovní klání ,,MIKULOVICKÉ
HRY, ´´ které se budou letos konat v Mikulovicích u Pardubic.
Pokud má někdo zájem se k nám připojit jako sportovec (malá
kopaná, pinčes, hasičský sport a další doplňující sportovní
aktivity), nebo jen jako fanoušek a podpořit v hledišti naše
amatérské sportovce, je vítán. Letošní rok máme poslední
možnost si vše zkusit, jelikož příští ročník pořádáme u nás.
Věřím, že si tady ten pohár konečně vybojujeme. Odjezd je
15. 6. v 9.00 hod. od obecního úřadu a následně projedeme
všechny zastávky od ústavu až po Mikulovice směr Horní
Jiřetín. I jako diváci se na místě nebudete nudit, užijete si
sportu i kultury. Stačí, když napíšete SMS na tel. 604588494 a
já vám to ihned potvrdím, ještě nějaké místa v autobuse
máme.

Jelikož se blíží začátek prázdnin, blíží se i vyhodnocení našich
školáků, kteří mají vyznamenání anebo zlepšení známek od
pololetí alespoň o 50 procent. Odměním i školáky za zvládnutí
např. příjímacích zkoušek nebo úspěšně zvládnutou maturitní
zkoušku. Jelikož máme více dětí na vítání občánků, školáci si
mohou chodit již od pátku po vysvědčení na obecní úřad
v úředních hodinách pro svoji zaslouženou odměnu. Věřím, že
vám to bude více vyhovovat než, když bych určil čas.
A následně druhý den 29. 6. uvítáme v naší obci ty nejmenší.
Letos máme 5 nových dětiček. Blahopřejeme a těšíme se.
27. 7. nás čekají další slavnosti naší obce a to tradičně od
14.00 hod v našem parku naproti obecnímu úřadu a budou
trvat do 02.00 hod. Plakátky se finalizují a budou vylepeny
nejpozději do začátku prázdnin.
Na letošní tábor pořádaný od 8. 8.do 18. 8. se uvolnila
poslední 4 místa, je možné se ozvat tel. formou SMS na číslo
604588494, kde napište jméno, věk dítěte a kontaktní tel. a
email na rodiče kam zašleme bližší informace.
Přeji vám krásné prožití letních prázdnin, hodně odpočinku.
Váš starosta David Kádner

Upozornění
Upozorňujeme, že jsme zaregistrovali od občanů informace, že na většině území Nové Vsi
a Mikulovic se vyskytují potkani. Požádali jsme proto vlastníka kanalizací o provedení
deratizace. Zároveň žádáme občany o součinnost, a to:
1. v případě výskytu informujte OÚ za účelem mapování lokalit výskytu
2. nevhazujte zbytky jídla do odpadního potrubí, podporujete tak množení hlodavců!

V dubnu nás bohužel
navždy opustil pan

V KVĚTNU SLAVÍ

BOHUSLAV SLAVÍK
(71)

Zdeňka Deverová (80)
Arnošt Puff (71)
Helena Procházková (78)
Josef Seifert (71)
Miroslav Lehner (74)

Čest jeho památce!

KONTEJNER
bude v roce 2019 přístupný v těchto
dnech v době 8.00-12.00 hodin:

PROGRAM 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH dne 17. 6. 2019
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ

29. 6., 27. 7., 31. 8.
1.
2.

Stručný přehled informací ze 7.
zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
7. zastupitelstvo hned v úvodu jednání schválilo
firmu, která nám zapracuje podnikové normy
v oblasti BOZP. Současný stav již nutně potřeboval
aktualizaci, o kterou se fy Global-Pro postará.
Velice potěšující bylo oznámení p. Viktora Kranera,
že by chtěl založit dětský rybářský kroužek. Pro
tyto účely by rád využil náš rybníček. K takovému
návrhu každý rád přidá svůj hlas. Bylo ukončeno
výběrové řízení na opravu komunikace k hasičárně
a vítězný Metrostav by měl zahájit práce. Změnu
také doznala vyhláška o omezení hlučných prací,
které již v neděli od 14 do 17 h nejsou zakázány.
Na závěr diskusi zcela ovládla debata o odpadech
(již poněkolikáté). Nicméně z ní vyplynulo, že
dosud asi čtvrtina obyvatel obce nemá uhrazený
poplatek za svoz odpadu. Zdá se vám to příliš?
Nebo máte jiný názor? Přijďte nám ho říci 17. 6. na
zasedání zastupitelstva.
Jar. Dvořák

Krmivo pro psy a kočky
a všechna ostatní zvířata,
stelivo atd.
Je možno přivézt až k Vám
domů.

www.psi-krmivo.cz
tel.: 732 252 033
pí. Bejčková Eva

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Závody do vrchu
Zpráva kontrolního výboru – Pohonné hmoty
Schválení odměny - kronikářka
Schválení návrhu na finanční limity
Schválení návrhu Závěrečného účtu obce
Rozpočtová změna
Účetní závěrka za rok 2018
Školka – závazná pravidla
Schválení smlouvy – poskytnutí daru
Schválení dodatku č.8, Marius Pedersen
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Žádost o prodej pozemku č. 600/25 o výměře 1033 m2 v k.ú.
Nová Ves v Horách na stavbu RD
Žádost o prodej části pozemku z p.p.č. 1367/1 v k.ú. NVvH
Žádost o pronájem pozemku 1367/21, 60 m2 v k.ú. NVvH
Schválení Nájemní smlouvy na část p.p.č. 686 v k.ú. NVvH
Schválení kupní smlouvy p.p.č. 24/1 o výměře 50 m2, p.p.č.
24/3 o výměře 178 m2, část p.p.č. 510 o výměře 148 m2 v k.ú.
Mikulovice a p.p.č. 1217/13 o výměře 63 m2 v k.ú. NVvH
Schválení kupní smlouvy na část p.p.č. 1105/13 o výměře 543
m2 v k.ú. NVvH
Schválení kupní smlouvy p.p.č. 1105/11 o výměře 997 m2 v k.ú.
NVvH na stavbu RD
Schválení kupní smlouvy p.p.č. 1105/16 o výměře 1.344 m2
v k.ú. NVvH na stavbu RD
Schválení kupní smlouvy p.p.č. 22/5 o výměře 828 m2 v k.ú.
Mikulovice na stavbu RD
Diskuse
Závěr

Přijmu číšníka-servirku-bigádníka do
pizzerie
v Hoře Svaté Kateřiny Na srubech.
Víkendy, možno i ob vikend.
Kontakt p. Boreš, tel. 603146565,
nebo osobně v pizzerii.

Plánované zavření ordinace
MUDr. Lisického v roce 2019:
21. 6. 2019 bude ordinace od 10:30 do 12:30 h.
15. 7. 2019 - 24. 7. 2019 DOVOLENÁ (zástup bude
jen týden 15.-19. 7. 2019, zbylé tři dny budou bez
zástupu - sestra bude v ordinaci )
1. 8. 2019 - 2. 8. 2019 provozní uzavření !!( buď
bude zástup, nebo bude ordinace uzavřena)
5. 8. 2019 - pondělí bude ordinace posunuta na
dobu od 13 hodin - 18 hodin
14., 15. 11. 2019 (čtvrtek,pátek) - účast na Kongresu
praktických lékařů v Olomouci včetně účasti zdravotní sestry
(pracovní) - takže bude ordinace zcela zavřena
(využito bude na rekonstrukci a vymalování , které je nutné a
povinné)

Horská liga na mistrovství!
V neděli 12. 5. startovala Horská liga na mistrovství ČR družstev
v Praze. Ne, že bychom se jeli zúčastnit, ale jeli jsme bojovat! Mančaft
byl ve složení: trenér, Láďa Bárta, Olda Roth a manažerka Jiřka
Frantová. Ta si po sobotním narozeninovém mejdanu neodvážila
sednout k mistrovské partii, že prý si to uhrajeme sami. Tak jsme se
zakousli a hned v prvním kole se schylovalo k velikému překvapení.
Družstvo PPKD bylo aspirantem na medaile. Olda poměrně brzo vzdal
několikanásobnému mistru republiky. Já jsem stav zvrátil zpátky a
rozhodující partii předváděl Láďa. Hrál skvěle a dovedl ji do
remízového přístavu. Překvápko na obzoru! Zkrátka pozice, která se
prakticky nedala prohrát. Ale Láďa to dokázal a zápas byl ztracený.
Zanedlouho se do podobné situace dostal i Olda. Opět to soupeř
nemohl vyhrát, ale Olda mu pomáhal, co to šlo. Ale takové věci jdou
na vrub zkušenostem z mistrovských zápasů, které klukům chybí. Stali
jsme se tak oblíbeným mužstvem, se kterým si každý rád zahrál. Ale pozor! Neskončili jsme poslední. Přeci jenom byl někdo ještě
slabší než my. Nutno ovšem statečně přiznat, že to byly děti, které si přišly změřit síly s dospělými. Ať tak či onak, páté místo v ČR
přeci jenom není k zahození. Co na tom, že hrálo šest kolektivů. Na to se historie ptát nebude. Ale dokázali jsme sami sobě, že
hrát se dá s každým a už se těšíme na odvety.
Jaroslav Dvořák, trenér

Spolek žen v Litomyšli
Vydaly jsme se na výlet do Litomyšle dne 15. - 16. 5. 2019. Tento
výlet
jsme
měly
dlouho
naplánovaný.
Navštívily
jsme krásný zámek , zámeckou kapli ze 14. století,
zámecké zahrady, rodný dům Bedřicha Smetany, muzeum
panenek a hraček a jiné památky tohoto města.
I přes nepřízeň počasí se nám všem výlet líbil.

Za Spolek žen M. Plačková

Rádi bychom Vás informovali
Právě probíhá sbírka pro naši malou spoluobčanku Toničku, a to na speciální
terénní vozík od firmy Benecykl – typ Kozlík Max Country. V současné
době Tonička již vyrostla z menšího vozíku Kozlík Junior, který dosud rodina
používala a potřebuje pro sebe vozík větší, protože neujde sama větší vzdálenosti.
Sbírku pořádá www.patrondeti.cz – sportovní pomůcky.
Vozík stojí 68 090,- Kč. K dnešnímu dni je vybráno 20 030 Kč, akce trvá ještě necelý měsíc.

Nová vyhláška
Vážení spoluobčané, nová obecně závazná vyhláška č.2/2019 – o omezení hlučných činností nabyla účinnosti dne 25. 5.
2019.Ráda bych touto cestou odpověděla na některé již položené otázky ohledně této vyhlášky.
V roce 2009 byla schválena vyhláška o omezení hlučných činností, a to především z důvodu množících se stížností na některé
spoluobčany, kteří „vytáhli“ motorové pily v sobotu ráno a odložili je v neděli večer. Bohužel to omezilo také ostatní, kteří si
potřebovali o víkend jen např. posekat zahrádku, chataře, kteří přijíždějí především na víkendy. Což mělo za následek, že někteří
vyhlášku nerespektovali.
Cílem vyhlášky je zlepšení pohodlí bydlení a pobytu všech obyvatel v obci. Pokud by se vyhláška zrušila úplně, obávám se, že
bychom stáli před stejným problémem jako zastupitelé před 10 lety. Proto jsem chtěla, aby se částečně ustoupilo oběma
stranám, ale vyhláška se nerušila.
Momentálně je tedy omezení stanoveno takto.
SOBOTY – ŽÁDNÉ OMEZENÍ
NEDĚLE a STÁTNÍ SVÁTKY – ŽÁDNÉ OMEZENÍ OD 14.00 – 17.00 hod.
(pokr. na str. 5)

(dokončení ze str. 4) Samozřejmě např. noční klid upravuje zvláštní zákon a není předmětem této vyhlášky. Pokud někdo staví
dům a má stavební povolení, tato vyhláška se na něho nevztahuje.
Jak se tedy mohu bránit, pokud soused nerespektuje klid i přes upozornění, že Vás jeho hluk ruší?
Obecně závazná vyhláška je závazný dokument, jehož nedodržování má za následek ve většině případů aktivaci přestupku.
1. Mohu přivolat policii ČR, která vše vyřeší dle okolností a možností na místě, nebo postoupí příslušnému orgánu.
Pokud ale toto s policií řešit nechci:
2. Mohu poslat dopis přímo na Městský úřad Litvínov - přestupková komise.
V dopisu musí být uvedený svědek, který nám případný přestupek potvrdí.
3. Dostavíte se na OÚ Nová Ves v Horách, kde s vámi případnou stížnost sepíšeme a předáme na přestupkovou komisi do
Litvínova, zde je ale zapotřebí také 1 svědek.
Jako obec nejsme způsobilí projednávat přestupky, ale máme momentálně aktualizovanou veřejnoprávní smlouvu s Litvínovem,
která za nás tuto činnost převzala.
- Fyzická, právnická nebo podnikající osoba se dopustí přestupku, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné
vyhlášce obce nebo kraje
- Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč
Byly také dotazy ohledně např. zimní frézy apod. Vyhláška, která byla nyní schválena, chrání proti hluku. Existuje ještě jedna
vyhláška, která naopak hluk povoluje a to i přes noční klid
(např. silvestr, obecní plesy, …….), není ideální tyto dvě vyhlášky slučovat, každopádně bude také ještě aktualizována.
Pevně věřím, že se sousedé rozumně domluví, budou se navzájem respektovat a nebudeme nuceni sankcionovat nedodržování
vyhlášky. Pokud by obec vyhlášky vydávala a následně stížnosti neřešila, sama by se dopouštěla typického rozvrácení jednoho ze
základů právního státu.
místostarostka Vladimíra Tondrová

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY

PRONÁJEM ČISTÍCÍHO STROJE NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ
Rezervace stroje je možná telefonicky na OÚ Nová Ves v Horách tel. 602 824 832.
Bez rezervace nemůžeme zajistit dostupnost stroje.

PŮJČOVNÉ (minimální zápůjční doba 24 hod.)
1 den ……………………. PO – PÁ………………..150,- Kč
Víkend…………………… PÁ – PO…………………300,- Kč
VRATNÁ KAUCE
1000,- Kč
Je možné si přikoupit ověřený přípravek (nepěnící), 3 dl 60,- Kč, vystačí na cca 30 m2.
Rozměry stroje umožňují jej naložit i do osobního vozidla.

Inovovaný profesionální čisticí stroj na koberce a čalounění pro menší a střední plochy se snadnou obsluhou. Stroj KÄRCHER
Puzzi 10/1 disponuje dvěma na sobě nezávislými nádobami. První o objemu 10 l na čistou vodu s čisticím prostředkem a druhou
o objemu 9 l na vodu znečištěnou, která je snadno vyjímatelná. Nádrž na čistou vodu s filtrační vložkou umožňuje velké pracovní
intervaly a chrání čerpadlo před znečištěním.
Stroj je vybaven jedním pístovým čerpadlem s výkonem 1 l vody za minutu. Odsávání znečištěné vody z čištěné plochy zajišťuje
sací motor o výkonu 1250 W.
Stroj je vybaven stříkací a sací hadicí o délce 2,5 m, dělitelnou kovovou trubkou, hubicí na čištění koberců a síťovým kabelem o
délce 7,5 m.
Ruční hubice slouží k čištění čalouněného nábytku nebo např. interiérů vozidel. Podlahová hubice disponuje přídavnou rukojetí,
kterou můžete nastavovat bez použití nástrojů.
Dvě velká kola zaručují bezproblémovou přepravu a dvě malá řídící kolečka - pohyblivost stroje při manipulaci.

6. ročník soutěže „Železný hasič“
Zátěžová soutěž „Železný soutěž“ se konala dne 25. 5. 2019 v Brandově. Soutěžící startovali v zásahovém obleku a na zádech
měli dýchací přístroj. V porovnání s předchozími ročníky se letos přihlásilo poměrně málo soutěžících . Před soutěží se ještě na
poslední chvíli odhlásilo 6 závodníků.
Jaké disciplíny byly na „Železného hasiče“ v Brandově?
1. Roztažení 2x proudnice s hadicovým vedením
2. Hammerbox – 60 úderů s 9 kg palicí
3. Smotání 2 ks hadice
4. 8x převalení 90 kg pneumatiky
5. Vytažení B hadice do 5 m – lešení
6. Bariéra – 2m – překonání
7. Přemístění figuríny -95 kg na 20m
8. Přenesení 2x25kg barelů na vzdálenost 20 m
Umístění kategorie master naši hasiči:
5) Michal Petrlík
6) Honza Valenta
7) Radek Tondr
Všem našim hasičům gratulujeme za zdolávání všech překážek při reprezentaci SDH Nová Ves v Horách.

Nabídka cvičení jógy pro začátečníky
Dostali jsem nabídku na cvičení jógy vhodné pro začátečníky a seniory.
Paní, která by cvičení vedla, se věnuje józe již 20 let, je certifikovaná cvičitelka jógy
Při zájmu by se cvičení konalo 1-2 týdně v Sokolovně, možné i v dopolední hodinách, což by mohli někteří ocenit.
1 hod.
senioři v důchodu 60,- Kč
ostatní
85,- Kč
Kurzy mohou začít co nejdříve a pokračovat i přes prázdniny.
Potřebujeme ale vědět, jestli o toto cvičení bude zájem, jestliže Vás tato
nabídka oslovila a chtěli byste s jógou začít, prosím zavolejte.
Tel. 730 511 178 - Vlaďka Tondrová
Někteří z nás, když slyší slovo jóga, si představí zapocené, hubené postavy, smotané do
krkolomných pozic.
V čem nám může jóga pomoci?
Jóga je způsob života, celoživotní cesta, která nás vede k poznání sebe samotných. Jóga je harmonie, rovnováha. Jóga je soubor
tělesných i mentálních cvičení a ještě mnoho dalšího.
Pomůže nám najít klid v dnešní hektické době, odstranit stres, zvládat věci beze spěchu, získat více času pro sebe, cítit se mladší,
zdravější a krásnější. Dodá nám energii, vitalitu, lepší náladu, vytvaruje postavu.

(Dokončení ze str. 6) Pomocí jógových pozic předcházíme civilizačním nemocem, můžeme snížit vysoký krevní tlak či upravit
hladinu cholesterolu a krevního cukru, zlepšíme si kvalitu spánku, funkci orgánů v těle, štítné žlázy, zdokonalíme si paměť a
soustředění, ženy mohou pomocí cvičení zabránit problémům v období klimakteria, předcházíme úbytku kostní hmoty, posílíme
celkově svou imunitu. Jóga ovlivňuje kompletně celý organismus, krevní oběh, dýchací soustavu, žlázy, nervový systém,… Na
každou nemoc se v józe najde cvik-tak zvaná ásana. Jóga také účinně funguje proti bolesti kloubů a jimi způsobeným potížím při
chůzi, protože jedině pohyb dokáže do zatuhlých svalů dostat synoviální tekutinu, která je promazává a vyživuje chrupavčitou
tkáň. Také přirozenou tvorbu kolagenu podpoříme pravidelným a zdravým pohybem. Kolagen potřebuje naše tělo pro klouby,
pleť, zuby, vlasy, nehty a dle nových vědeckých poznatků jej žádná zvířecí kloubní výživa nemůže nahradit.
Správně zvoleným pohybem, protažením zatuhlých, nebo ochablých svalů, lze pomoci až od 90% bolestí zad.
Přijďte si tedy zacvičit jemnou jógu. Každou lekci zakončíme krátkou meditací. S sebou si stačí přinést jen podložku na cvičení,
případně trochu vody na pití. Na sebe si vezměte něco pohodlného, v čem se cítíte dobře.
Vladimíra Tondrová

Dětský domov informuje
Úsměv dětí 2019
Děti vybraly do ankety o
nejoblíbenějšího pedagogického
pracovníka v dětském domově
strejdu Honzu. A slavíme úspěch v
podobě postupu do finále!
Učitelé mají již zavedenou a
známou
anketu
o
nejoblíbenějšího pedagoga s
názvem Zlatý Ámos. V letošním
roce
vyhlásilo
Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
společně s Federací dětských
domovů ČR 2. ročník ankety
"Úsměv
dětí
2019"
o
nejoblíbenějšího pedagogického
pracovníka v dětském domově,
dětském domově se školou,
výchovném a diagnostickém
ústavu. Vítězkou loňské ankety se
stala vychovatelka z Dětského domova Ostrava – Hrabová Liběna Vydrová. Děti od nás letos vybraly
"strejdu Honzu" a po včerejším vyhlášení krajských kol můžeme napsat: "Jsme ve finále ‼" Komise vybrala
jako vítěze z Ústeckého kraje právě našeho zástupce. Finále bude probíhat v polovině června. Držte nám
palečky.
KVALIFIKAČNÍ TURNAJ VE FLORBALE
V neděli jsme bojovali v kvalifikačním turnaji ve florbale v Ústí
nad Labem. Po loňském neúspěchu jsme se chtěli znovu vrátit
na vrchol a vybojovat finále. Hlásíme, že mise je splněna . Po
vynikajících výkonech ve skupině, kde jsme ani jednou
neprohráli, jsme nenašli přemožitele ani v semifinále s DD
Lipová u Šluknova. Celkové 2. místo bereme až po těsné prohře
ve finále s DD Ústí nad Labem Severní Terasa v poměru 4:6. K
plackám na krku jsme navíc získali i ocenění pro nejlepšího
golmana turnaje, kterým se stal v turnaji nejmladší brankář
Lukáš a hlavně vytoužený postup do republikového finále. Tam
si společně s námi zahrají vítěz z DD Ústí nad Labem, DD Lipová
u Šluknova a DD Mašťov. Na zbylé čtyři soupeře si musíme
počkat až na 26.5. Držte nám palce. Text a foto se souhlasem DD

Den Země – 23. 4. 2019 – Ukliďme svět
Ukliďme Česko
23. 4. 2019 se celá naše škola zúčastnila celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Naše škola se do projektu zapojila
již IV. rokem ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a se starostou Nové Vsi v Horách panem Kádnerem.
Žáci z prvního stupně měli za úkol uklidit Horu Svaté Kateřiny a druhý stupeň Novou Ves v Horách. My, šesťáci, jsem šli uklidit
louku pod větrnými elektrárnami a našli černou skládku, kterou jsme zlikvidovali, přestože byla zima jsme rádi, že jsme mohli
pomoci.
Na závěr jsme se sešli v Sokolovně, dostali jsme občerstvení a pan starosta Kádner nám poděkoval.
Adam Vaněk 6. třída
Žáci 9. třídy se zaměřili zejména na úklid v dolní části Nové Vsi v Horách kolem točny autobusu. Hned pod Sokolovnou narazili na
černou skládku a velmi rychle naplnili velký sběrový pytel , podobně tomu pak bylo ještě jednou v blízkosti továrny na výrobu
hraček, kde se v křoví u příjezdu do obce nacházelo velké množství skleněných nádob, plechovek s barvou a podobných
průmyslových odpadů. Nakonec jsme společnými silami vytvořili 3 velké hromady odpadu, které zůstaly u cesty připravené na
odvoz. Rádi bychom poděkovali zejména panu Kloučkovi, který je iniciátorem této akce a zajišťuje potřebné vybavení na sběr a
taktéž panu starostovi Kádnerovi za zajištění technického zázemí, pomůcek a hlavně opět výborné občerstvení v podobě
vyuzených špekáčků a teplého čaje pro celý druhý stupeň.
Největší dík pak patří samotným žákům a pedagogům, kteří se podíleli na úklidu.
Mgr. Pavel Kopecký

Texty a fotografie se souhlasem školy.
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