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Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Škola. (pokračování)
Tak jako v celých Sudetech, tak i na zdejší škole byl uplatňován
rakousko-sudetoněmecký školský vzdělávací systém. Tento systém
kladl velký důraz na získávání školních znalostí, formování
charakteru (mravnosti), na nabytí praktických dovedností a
schopností pro ţivot, povolání a hospodaření, jakoţ i na jednotu
ducha (výuka náboţenství).
Jiţ 6. prosince 1774 vydala císařovna Marie Terezie
„Všeobecný školní řád pro Rakouskou říši“, byl to první školní zákon
pro všechny rakouské země, tedy i pro České království. Tento
tereziánský školní řád zavedl povinnou školní docházku pro děti od 6
do 12 let, zavedl niţší normální školy a školy hlavní, ve vsích pak
byly zakládány školy obecné (triviální). Hlavní školy byly 3-4 třídní a
učila se v nich latina, kreslení, měřictví, dějepis, zeměpis a
hospodářství. Obecní školy byly jedno aţ dvoutřídní a učilo se v nich
pouze čtení, psaní, počty a náboţenství. Výuka probíhala
v německém jazyku. Obecnou školu mělo mít kaţdé menší městečko,
dále pak trţní obce a vesnice, ve kterých se nacházel farní nebo
filiální kostel. V této době byly jen velmi zřídka zakládány dívčí
školy, v nichţ děvčata měla vedle všeobecného vzdělání, alespoň
jednu hodinu denně ruční práce např. šití, pletení nebo předení.
Velmi důleţité pro rozvoj vzdělávání bylo vydání
„Říšského zákona pro národní (obecné) školy“ z 14. května 1869,
který mimo jiné stanovil zavedení povinné 8leté školní docházky pro
obecné školy, zrušil dosavadní farní školy a přeměnil je na státní.
Dále byla rozšířena dosavadní učební osnova obecných škol o
zeměpis, dějepis, přírodozpyt (fyzika a chemie), kreslení a tělocvik.
Pro děvčata byly zavedeny ţenské ruční práce. Místo hlavních škol
vznikl nový typ měšťanské školy, která měla poskytovat vyšší
vzdělání neţ škola obecná, a měla za úkol připravit ţáky pro
praktická povolání.

Kdyţ v r. 1869 převzal dozor a vedení nad výchovou a
vyučováním stát, byl učitelem na zdejší škole Josef Liebscher,
podučitelem Josef Schnidler a vyučovalo se ve dvou třídách. C.k.
školním inspektorem pro okres Most byl jmenován Ignác Schneider,
učitel na reálce v Chomutově. Dne 23. září 1870 oznámil kníţe
Lobkovic, ţe se vzdává školního patronátu, načeţ místní školní rada
převzala do své správy školní budovu a školní inventář. Předsedou
školní rady byl od r. 1868 Kajetán Köhler z N. Vsi č.34, místním
školním inspektorem Anton Kaltofen z Mikulovic č.25, dalšími členy
školní rady byli Anton Dietz z N. Vsi č.25 a Josef Walter z N. Vsi
č.22. Ke školní obci patřily osady N. Ves a Mikulovice a pět domků
města Hory Sv. Kateřiny a to č. 181, 184, 202, 213 a 234. Škola
v Mníšku, zřízená v r. 1830 jako filiální k Nové Vsi, se stala od r.
1870 samostatnou. 4. března 1871 nastoupil na zdejší školu nově
jmenovaný řídící školy Ferdinand Walter, který se narodil v N. Vsi
č.37. Na začátku školního roku 1871/72 přišel druhý učitel Václav
Heinrich, který pocházel z obce Světec. Ten byl v r. 1874 přeloţen na
jinou školu a na jeho místo ve zdejší škole nastoupil Alexander
Ulbrich, rodák z Mostu. Po rozšíření školy na IV. třídu se zde
postupně vystřídali čtyři učitelé Angelus Kaitzel, Albert Zeigler,
Franz Tremmel a Josef Scheithaner. 1. října 1876 nastoupila jako
učitelka Amálie Kochová, v r. 1878 pak Františka Teixová.
V letech 1883/84 řádily v celé oblasti epidemie nakaţlivých nemocí,
kterými byly postiţeny hlavně děti. Kvůli spále musela být od 15.3
do 23.4 uzavřena také škola. Školní vyučování bylo nutné přerušit
také kvůli záškrtu (od 30.7 do 31.8) a znovu kvůli záškrtu ke konci
roku od 22.12 do 26.4 1984. Mnoho dětí těmto nemocem podlehlo.
V tomto školním roce navštěvovalo školu 297 dětí (145 chlapců a
152 děvčat).
Pokračování příště.
J. Pešír, kronikář

Milí čtenáři Novoveského zpravodaje,
je nám ctí oznámit vám, že právě držíte v rukou 50. vydání novoveského občasníku. Pátým rokem usilujeme o to, přinášet
vám na stránkách Zpravodaje aktuální informace o dění v obci. Připravujeme pro vás informace obecního úřadu, rádi s vámi
blahopřejeme našim spoluobčanům k významným výročím, přinášíme vám rozhovory nejen s představiteli místní samosprávy,
ale i se zajímavými lidmi, kteří zde žijí mezi námi. Jsme potěšeni, že každé číslo obsahuje pozvánku na nejednu kulturní,
sportovní, či společenskou akci pro všechny věkové skupiny, pořádané jak ze strany obce, tak i několika zdejšími
dobrovolnými spolky - ať už je to TJ Sokol, OS pro rozvoj Mníšku, První novoveská, Spolek novoveských žen, SDH, skauti ,
myslivci či další aktivisté. Nezapomínáme však také na připomenutí a oživení bohaté historie obce. Jsme velmi a opravdu
velmi rádi, že každé další vydání je netrpělivě očekáváno, což potvrzuje rostoucí počet výtisků. Rekreanti si rovněž rádi
přečtou, co se u nás děje, dokonce náš čtou občané i ve vedlejších obcích. Moc rádi vítáme každý příspěvek, či názor. Prostě
vždycky máme co napsat, minimálně v rozsahu 4-6-ti stran.
Každé vydání můžete sledovat na webových stránkách obce www.novavesvhorach.cz, kde najdete také kompletní archív
Zpravodaje. Používáme podtitul „občasník,“ neboť nemáme stanoveny přesné termíny pro každé číslo, nicméně se snažíme,
aby každé další vydání vyšlo měsíčně, a to ve čtvrtek před konáním zasedání zastupitelstva obce (koná se převážně každé
poslední pondělí v měsíci) - tolik informace pro případné přispěvatele.
Jelikož je důvod k oslavě, kdy na řadu přicházejí rovněž dárky, k 50. vydání jsme připravili soutěž na str. 5 o hodnotnou cenu.
A tak můžete slavit s námi!
Vážení čtenáři, přejeme vám příjemné nadcházející dny s Novoveským zpravodajem. Čtěte nás a pište nám . Vaše redakce.

28. 4. ZÁVODY DO VRCHU UZAVŘOU SILNICI
Dobrý den, rád bych Vás informoval o částečném uzavření
silnice z Horního Jiřetína na Novou Ves v Horách, které
proběhne 28. 4. 2012 od 8:00 do 17:00 hodin. Důvodem jsou
automobilové závody do vrchu. Rád bych také uvedl, že žádná
taková akce nebyla povolena mnou, ani zastupitelstvem obce.
Organizátor akce obešel můj telefonicky jasně vyjádřený
nesouhlas. Hovořil jsem jak s dopravní policií, tak i s odborem
dopravy na městském úřadě. Bohužel už byl tento závod
povolen a s tím se již nedá nic dělat. Organizátoři úřadům
přislíbili, že budou pro veřejnost trať otevírat každých 10,
maximálně 15 minut. Zároveň pak Policie ČR udělá vše pro to,
aby se závody obce dotkly co nejméně a vozidla se po obci
pohybovala dle předpisů. Pokud bude mít 28. 4. kdokoliv
problém s dopravou na Novou Ves v Horách, může mi zavolat
na tel. číslo: 604 588 494. Další stížnosti budeme přijímat
v pondělí 30. 4. na obecním úřadě. Rád bych se všem omluvil
za případné komplikace. Místostarosta obce D. Kádner.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Eliška BLAŽKOVÁ (73)
Antonín BLAŽEK (74)
GRATULUJEME!
Obec Nová Ves v H. zve na položení květin v předvečer

výročí konce II. svět. války 7. 5. 2012 v 17.00 h u
památníku u OÚ, v 17.15 h u památníku u kostela.

OZNÁMENÍ
V dubnu se zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách

nekoná!
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Vítání jara v obci

Blahopřání
Dne 10. 4. 2012 oslavila své 88. narozeniny nejstarší
členka Spolku žen a bývalá obyvatelka Nové Vsi
v Horách paní Ludmila Haufová. Jménem Spolku
žen předala blahopřání předsedkyně spolku paní K.
Marazová. Blahopřejeme.
Text a foto A. Pešírová

Dovolujeme si Vám ukázat některé „zvláštnosti“ , které se
nacházejí v našem katastru obce:
Na vozíku je likvidace skládky u zastávky v Mikulovicích.
Skládka u betonových panelů je na cestě na Mysliveckou chatu
směr Lniště a na dětském hřišti u Sokolovny nám přes noc
nějací vandalové rozbili dětskou prolézačku. Stalo se to těsně
před Velikonocemi. Ozval se nám svědek, a tak obec podává
trestní oznámení na tyto vandaly, kteří většinou posilněny
alkoholem si dokazují, ţe jsou tvrdí chlapi a podařilo se jim
zdolat dětské hračky. Prosíme všechny občany, aby si všímali,
co se děje v jejich okolí a upozornili nás na případné „zvyky
některých „ vyhazovat odpad mimo prostor svého obydlí
s vědomím, ţe obec se postará a uklidí. Na likvidaci skládek
vynakládá obec včetně odvozu odpadů cca 500 tis. korun ročně a
ceny neustále stoupají. Příjmy do obecní pokladny se kaţdým
rokem sniţují. Neradi bychom přistoupili k vybírání poplatku za
odvoz odpadu. V letošním roce s novými zákony nám také
schází moţnost přijmout nezaměstnané. Zatím máme pouze dva
zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce, ale na sekání
trávy a úklid obce je to ţalostně málo. Znáte to kaţdý, kolik
práce je s údrţbou trávníku. A naše zeleň se táhne od Mníšku na
Novou Ves do Mikulovic a na Lesnou. Děkujeme všem
občanům, kteří si udrţují v čistotě nejen svůj majetek, ale
udrţují i to, co mají „ za plotem„ a moc si toho váţíme. Váţíme
si i těch, kteří se nebojí a upozorní náš úřad na některé
nepravosti, které se v obci dějí.
J. Dvořáková

VELIKONOCE V NOVOVESKÉM MUZEU
vlevo: 1. místo: Leon Kortán
vpravo: 2. místo: Artur Kortán

O velikonočních svátcích proběhlo vyhodnocení dalšího
ročníku dnes již tradiční soutěže O nejkrásnější velikonoční
vajíčko, či jinou dekoraci. Sešlo se hned několik originálních
vlastnoručně vyrobených výtvorů, jejichž výstavu si mohli
prohlédnout návštěvníci muzea. Soutěžilo se opět v kategorii
děti a dospělí. Nezávislá porota provedla vyhodnocení a my
vám tak můžeme ukázat vítězné výrobky, jejichž autoři získali
hodnotné ceny (v dětské kategorii MP4, LEGO, v kategorii
dospělí poukázky do cukrárny Buno). Posuďte sami šikovnost
tvůrců, nebo se inspirujte. (rama)

vlevo: 1. místo:
rodina Jančiových

vpravo: 3. místo: Dětský domov Hora Sv. Kateřiny
4. místo získali sourozenci Nirodovi

nahoře: 2. místo: ÚSP Nová Ves v H.
dole: 3. místo: Spolek novoveských žen

Zástupkyně výherců kategorie dospělí přebírá
cenu od místostarosty D. Kádnera.

Velikonoční tvoření
V sobotu 7. 4. 2012 pořádalo Občanské sdruţení pro
rozvoj Mníšku druhý ročník Velikonočního tvoření,
tentokrát v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu
Nová Ves v Horách. Opět zde byly k zakoupení
vlastnoruční výrobky členů sdruţení, zejména košíčky a
vajíčkovníky z pedigu, pedigové zápichy, obháčkovaná
vejce, vejce omotávaná perlovkou či vlnou, malovaná
vejce,vařená vejce zdobená travními stébly, různé zápichy
z vyfouknutých vajec, háčkované slepičky, háčkovaná
vejce, paličkovaná kuřátka a kočičky, osení i pomlázky.
Mimo to také doma napečené beránky, menší ovečky,
mazance, koláče povidlové, tvarohové, makové a
marmeládové, také slané koláče s uzeným a v neposlední
řadě velikonoční perníčky. Bylo zde také moţno tyto
pochutiny ochutnat
a nechat si k nim uvařit kávu, či čaj. Také děti se zde
mohly pěkně vyřádit a zapracovat si na velikonočních
dekoracích, které si odnesly domů a materiál na jejich
vytvoření byl samozřejmě poskytnut zdarma. Dětskou
dílnu včetně dohledu nad tvořením zajistila naše místní
spisovatelka Bc. Zdeňka Braumová.
Velikonoce se nám moc povedly, pěkně jsme si je uţili a pokud
nás budete chtít v dalším ročníku navštívit, budete srdečně
vítáni. Za Občanské sdruţení pro rozvoj Mníšku
Eva Nirodová (předsedkyně). Foto: J. Pešír

Noc s Andersenem
V pátek dne 30. 3. 2012 jsme se sešli na další ročník Noci s
Andersenem, tentokrát ale poprvé pod vedením nové
knihovnice.V hojném počtu devatenácti dětí jsme si nejprve
zkrátili hraním čekání na večeři v podobě pizzy, kterou nám
dovezl pan místostarosta David Kádner. Poté, co jsme hojně
povečeřeli, jsme rozloţili materiál na tvoření a vyráběli záloţky
do knih, poté
vymalovali
soutěţní
hrneček od pickwicku, který jsme nakonec neposlali, protoţe jsme nebyli schopni
vybrat jen jeden :o) Nato si starší děti připravily scénku z pohádky o Budulínkovi
a kaţdé z dětí si vyrobilo maňáska a vyzkoušeli jsme si hraní divadla všichni
Mezitím jsme si přečetli pohádky od Hanse Christiana Andersena a Boţeny
Němcové. I přesto, ţe jsme ještě zdaleka nebyli unaveni jsme se odebrali do
horního patra a připravili se na spaní. Před spaním jsme si přečetli ukázku z
krásné knihy Pavla Šruta s
názvem
Lichoţrouti
a
pomaličku jsme postupně, ač
neradi, usnuli. Ráno jsme
pěkně společně posnídali a
rozloučili se. Já osobně jsem
si tuto moji první Noc s
Andersenem moc uţila a s
vámi, děti, mi bylo krásně,a
tak se budu těšit opět za rok
při
dalším
nočním
dobrodruţství.
Eva Nirodová

Velikonoce v knihách
5. 4. 2012 se v knihovně na Obecním úřadě Nové Vsi v Horách konala
výstavka velikonočních výrobků podle knih nazvaná „Velikonoce v knihách“.
Ti z Vás, kdo se přišli podívat, se mohli pokochat zejména tvůrčími návody
ve vystavených knihách a několika výrobky. Ráda bych také všechny pozvala,
aby přišli do knihovny. Máme zde mnoho nových knih a časopisů a můţete
také vyuţít připojení na internet. Budu se velice těšit na shledanou.
Eva Nirodová (knihovnice)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Milé čarodějnice, jako každoročně,
i letos se koná slet čarodějnic

SOUTĚŽ

o knihu dle vlastního výběru
v hodnotě 500,- Kč
Při příležitosti 50. vydání jsme pro čtenáře
Novoveského zpravodaje připravili soutěž. Pro
ty, kdo NZ pečlivě čtou, bude jednoduché
odpovědět na soutěžní otázku vztahující se
k historii obce. Správnou variantu
označte, uveďte jméno a tel. číslo a
doručte na zdejší OÚ nejpozději
do 23. 5. 2012. Výherce bude
vylosován na dalším zasedání ZO.

Z jakého rodu pocházejí
zakladatelky obce Nová Ves
v Horách (Rottendorf) Magdalena
a Anna?

28. 4. 2012
od 14:00 h
Kde: dětské
hřiště u Sokolovny







Čekají Vás:
- Čarodějnické soutěže
- Opékaní buřtů
- Soutěž o
nejoriginálnější
čarodějnickou masku
- Večer stavění Máje

a) z Lobkovic
b) z Valdštejna
c) z Veitmile

Jméno a příjmení: ............................................
Telefon: ................................................................

Váţení sousedé,
dovolujeme si vás informovat prostřednictvím
Novoveského zpravodaje o všech chystaných i jiţ
realizovaných akcích, které pořádá První
novoveská nezisková o.s. ve spolupráci s
kavárnou Cafébar. O všech připravovaných
akcích budete včas podrobně informováni na
veřejných plakátovacích plochách i v dalších
vydáních Zpravodaje. Těšíme se na Vaši
návštěvu! Markéta Novotná

Markta Novotn

ZE SPORTU

Dne 8. 4. 2012 pořádali hasiči v Hoře Svaté Kateřiny turnaj ve stolním tenise jednotlivců. Tuto výzvu jsme si nemohli nechat ujít
a samozřejmě jsme se turnaje zúčastnili, abychom vrátili kateřinským reprezentantům prohru z Novoveského vánočního turnaje.
Ovšem zase se vítězství nekonalo. První místa za muţe i ţeny vyhrála kateřinská opora stolního tenisu. Přesto se nám turnaj líbil,
uţívali jsme si ho a byl pečlivě připravený. Moc děkujeme pořadatelům a na Vánoce se setkáme zase v Nové Vsi v Horách.
Za oddíl stolního tenisu Nová Ves v Horách J. Dvořáková

Ako som prišiel na Mníšek – návraty
V priebehu ţivotnej púti u človeka vznikajú určité obdobia pre
spomienky. Vraciame sa k určitým obdobiam, ktoré v nás zanechali
stopy,najmä tie,ktoré zasiahli do nášho ţivota v kladnom ponímaní,
čiţe, ku ktorým sa radi vraciame.V mojom prípade sú to návraty,
vracajúce sa do obdobia pôsobenia vo Vašom regióne,vo Vašej obci.
Keď sa vrátim na začiatok,z našej obce Trenčianska Turná išlo si
odslúţiť základnú sluţbu k pohraničnej stráţi sedem chlapcov.Po
výcviku vo Vejprtách sme traja zostali na Krušných Horách.Voj vz.
Pavel Beták slúţil na Búblave,kde si našiel i manţelku,s ktorou ţije v
našej obci,čat vz. Jozef Husár slúţil vo Vejprtách,no a môj príbeh
poznáte z predchádzajúcich častí,v ktorých opisujem ako som prišiel
naMníšek.
3.pohraničná brigáda Karlové Vary vznikla v januári 1951.Postupne
od tohto dátumu sa zakladali pohraničné útvary,ktoré boli
umiestnované uţ do stojácich budov,alebo nanovo vybudovaných. Na
Mníšku bola umiestnená 2.pohraničná rota 15.2.1954 do bývalej
colnice,pri ktorej bola vybudovaná ešte jedna nová dvojposchodová
budova.Po prijatí príslušných zákonov,šesťdesiate roky sa stávajú
obdobým zmien.Postupne pohraničné útvary sa rušia.2.pohraničná
rota na Mníšku bola zrušená 23.marca 1966,3.pohraničná brigáda
Karlové Vary zanikla k 1.4.1966.Po tomto dátume sa vytvárajú
pohraničné oddelenia VB,ktoré preberajú ochranu štátnej hranice v
daných úsekoch.Pohraničný úsek Mníšek preberá Pohraničné
oddelenie VB so sídlom v Hore Svatej Kateřiny.
Ja som
po odchode z Mníšku pôsobil v školských sluţbách,kde aţ do roku
1977 som robil riaditeľa ZŠ a v ďalšom období som pôsobil v
akademických sférach,navštívil som veľa štátov,kde som sa
zameriaval pri odborných stáţach na celoţivotné vzdelávanie.Keďţe
som bol často v Prahe,odkiaľ sme poriadali celoštátnu poradu s danou

tématikou v Moste,podarilo sa mi na pár hodín navštíviť staré
chodníčky vo Vašom kraji.Toto oţivenie návratov sa uskutočnilo v
roku 1988.Išiel som cez Litvínov na Klíny,odkiaľ som si začal
premietať časy môjho pôsobenia.Pochopiteľne,ţe za tak dlhú dobu
nastali zmeny na budovách,v teréne.Najviac som sa tešil,keď uvidím
Mníšek.Bol som však nemilo prekvapený,keď chýbal kostolík,o
ktorom by som mohol veľa rozprávať.Hostinec bol zanedbaný,pritom
jeho vnútorné zariadenie bolo skutočne na úrovni.Z pohraničného
útvaru zostali iba dva fragmenty,dva stĺpy z vchodovej brány bývalej
colnice,na moste závora,ktorú som uţ v minulom príbehu
vspomínal.Pokračoval som do obce Nová Ves v Horách,kde som sa
ustavil v škole,kde zhoda okolností bola vnučka môjho dobrého
priateľa,deda Kuchtu,ktorá ma oboznámila čo všetko sa udialo za
daný čas.Obecný úrad bol uţ zatvorený,tak som pokračoval navštíviť
Pohraničné oddelenie VB v Hore Svatej Kateřiny.Bol som veľmi
milo prijatý,pri káve sme si pospomínali na staré časy,no a potom mi
spravili veľmi milé prekvapenie.Naraz medzi dvermi sa objavil starý
"bručoun",spolubojovník,kolega,npor Gunter Hejna,ktorý aj s celým
oddelením v neskorých hodinách ma vyprevádzal k autu,lebo večer
ma v Moste čakala ďalšia spoločenská udalosť.
Od tejto doby som u Vás uţ nebol.Sledujem Váš kraj cez
internet,ktorý mi pribliţuje vspomienky na Váš kraj,na Vás.Keďţe ja
som
stále
odborne
činný,prednášam,v
súčastnosti
pre
seniorov,vyuţívam
obsah
Vášho
Zpravodaja
v
mojich
vystúpeniach.Teším sa na kaţdé vydanie, ktoré obohacuje a
umocňuje návraty.
Kpt. vz. Jozef Podmanický, učiteľ v.v.
(pozn. redakčně neupraveno)

Ze života školy
Dne 26.3 – 27.3 2012 se sešli Peer - aktivisté v budově Soudu. Celkem nás bylo 19 - z toho 12 nových ţáků a 7 ţáků, kteří se o toto zajímají jiţ
déle. Zkušenější nám se vším pomáhali. Po ubytování na pokojích jsme šli do školy, kde jsme se rozdělili do 4 týmů, ve kterých jsme po oba dva
dny pracovali. Program, který pro nás paní učitelky Sehnalová a Křivánková zorganizovaly byl pestrý - hrály jsme divadlo, dělali projekt o
zdravém ţivotním stylu, probírali jsme šikanu, rasismus, alkohol, násilí, pracovali jsme na počítačích i s interaktivní tabulí, dále jsme řešili
problémy a poznávali jsme jeden druhého. Také jsme byli v tělocvičně, kde jsme hráli různé hry. V pondělní podvečer jsme šli do sauny.
Všechno se nám moc líbilo, poučili jsme se a uţ víme, jak se k určitým věcem máme postavit. Těšíme se na další akci.
Alena Studničková - 9. tř.
29. 3. 2012 se naše škola ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny se přizpůsobila a svezla jaro z hor do níţin. Ţáci 4. a 5. třídy ozdobili svými výrobky
Městskou knihovnu Litvínov. Další jarní atmosféru s velkým mnoţstvím nápadů pro velikonoční výzdobu, jsme shlédli v galerii Radničního
sklípku. Nejvíce se nám líbilo na půdě galerie, kde bylo nepřeberné mnoţství velikonočních řetězů, vytvořených dětmi z litvínovských škol.
Blanka Beranová
Dne 17. 4. 2012 se ţáci z Hory Svaté Kateřiny zúčastnili cykloštafety v litvínovském areálu Loučky. Tento závod byl uspořádán Gymnáziem
TGM v Litvínově, jako 1. ročník cykloštafety, pro ţáky litvínovských škol. Protoţe je tento druh sportu našim ţákům velice blízký, nemohli si
tuto akci nechat ujít. Pojali ji jako předzávod a přípravu na tradiční horskou cykloštafetu, která se bude konat jiţ poněkolikáté v Hoře Svaté
Kateřiny. Mladší ţáci si odvezli 2. místo ve sloţení - Natálie Hrubá, Daniel Miller a Dalibor Brunner, který si ještě k tomu vyjel 1. místo v
jednotlivcích. Starší ţáci také nezklamali a přivezli si medaili za
2. místo ve sloţení - Tereza Stawiarzová, Fratišek Franěk a Nikolas
Schmieder. V jednotlivcích starších ţáků se umístil František Franěk na 3. místě. „Přijeli jsme, zvítězili jsme, odjeli jsme… „ Všem
účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a panu Pakostovi za pomoc při odvozu kol.
Mgr. Ivana Krsková a Blanka Beranová
UPOZORNĚNÍ:
30.4. a 7.5. je uděleno z provozních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO
Poděkování
Rádi bychom poděkovali za práci na ubytovně p. Vigovi, p. uč. Beranové za výzdobu a p. Královi za zhotovení výstavky historických fotografií
v budově soudu. Za práci v mateřské školce děkujeme panu Sehnalovi, Křivánkovi a Meissnerovi. A v neposlední řadě patří poděkování taktéţ
paní Ing. Zuzaně Baláţové a Ing. Kláře Křivánkové za zpracování projektů, které se zaslouţí o rozvoj naší školy. Jeden z projektů bude
realizován jiţ v tomto roce.
Ţádáme tímto o hlasování na serveru www.chytrehlavy.cz, kde máte moţnost pod projektem č. 8 hlasovat pro naší školu POMOZTE NÁM
VYBUDOVAT JAZYKOVOU UČEBNU!!!
Pomoc seniorům zorientovat se v práci na PC, vyhledávat na internetu, psát e-maily……. Vedení školy zapůjčí v případě zájmu kaţdou středu
(od 2. 5.) vybavenou učebnu informatiky, kde se budou senioři (i ostatní zájemci) vzdělávat v oboru informačních technologií. Společně s ţáky
naší školy pod vedení sl. Šecové zasednou opět do školních lavic a my jim drţíme palce .
Fotografie ze všech akcí jsou zveřejněny na stránkách školy - www.zskaterina.cz
Od začátku roku se do našeho školského zařízení investovalo více jak 200.000,- za účelem modernizace základní školy (šatny, koberce do tříd),
školní jídelny (nové stoly, vzduchotechnika a sporáky) a mateřské školy (nábytek, šatny, podlahové krytiny, didaktické pomůcky). Děkujeme
vedení města Hora Svaté Kateřiny za podporu!!
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