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TJ Sokol má (staro)nového předsedu
Václav Dvořák vystřídal ve funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol
Nová Ves v Horách Martina Turka. Položili jsme mu tedy několik otázek:
"Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky," říkává se. Vy vstupujete podruhé.
Co Vás k takovému rozhodnutí vedlo? Plánujete v rámci Sokola zásadní
novinky, které by mohly zajímat naše čtenáře? Myslíte si, že jsou
současná sportoviště na území obce dostačující pro potřeby místních
občanů a případných návštěvníků obce (turistů apod.)? Vážená paní
Malkusová. Rád odpovím na všechny Vaše otázky a pokusím se vysvětlit situaci
v naší Tělovýchovné jednotě Sokol. Nejprve k důvodu, který mě vedl k tomu, že
jsem se vrátil zpět po pěti letech ( asi tak) a přijal funkci předsedy TJ. Když jsem
na svou žádost končil s funkcí předsedy, tak ve výboru pracovalo 7 členů, kteří se
pravidelně scházeli a řešili problémy, kterých nebylo málo. Především obsazení
nájmu naší klubové restaurace, upadající výkonnost fotbalového mužstva a
především financování celé naší tělovýchovné jednoty. Já jsem byl přesvědčen, že
bych měl umožnit vedení TJ mladším. Novému vedení se podařilo po několika
pokusech stabilizovat obsazení nájemce klubové restaurace, obec začala více
pomáhat finančně. Problém však vznikl při účasti na výborových schůzích. Výbor
se scházel až po několika měsících, a tudíž řešení problémů zůstalo jen na
několika jednotlivcích. Neřešily se narůstající problémy v oddílu kopané, vznikl
problém s užíváním tělocvičny oddílem nohejbalu a další problémy související
s brigádami apod. V této době za mnou přišel místopředseda pan František
Novotný ml. a požádal mne, zda bych mu pomohl problémy řešit a nepřijal funkci
předsedy TJ. Já jsem mu přislíbil pomoc a po jednání s jednotlivými navrženými
členy do výboru přislíbil i přijmutí funkce předsedy. Začali jsme tím, že jsme
rozšířili výbor TJ o dva členy a máme dva místopředsedy. Tím bych chtěl zlepšit
akčnost celého výboru. Já jsem obešel všechny členy výboru a požádal je, aby mi
řekli svoji představu o další činnosti TJ a upozornil jsem je na to, že budu
požadovat, aby se všichni podíleli na činnosti výboru a celé TJ. Musím Vás
seznámit s novým složením výboru: Dvořák V., Novotný Fr. ml., Turek M.,
Novotná Pavlína, Hejna R., Rác R., Šikl M., Krůta V., Tondrová Vl. Toto uvádím
proto, aby naši občané věděli, na koho se obracet.
Naše TJ má dosud 4 oddíly, a to kopané, stolního tenisu, cvičení žen a nohejbalu.
Předpokládáme zachování těchto oddílů s tou výjimkou, že oddíl kopané nebude
hrát okresní přebor, ale přejde do ligy neregistrovaných. Celá naše činnost se
soustředí na sportovní vyžití občanů naší obce, případně obcí přilehlých ( dochází
jeden občan z Německé Nové Vsi), na mladou generaci a vytvoření dobrých
podmínek pro sportovní činnost ( oprava Sokolovny a sportovního areálu). Zde
spoléhám na pomoc obce, tak jak nám obec pomohla i dosud. Uděláme vše pro to,
abychom na opravy a úpravy sportovišť sehnali finanční prostředky z dotačních
titulů, případně od sponzorů.
Na poslední otázku mohu říci, že naše obec je rozlehlá a tak na některá sportoviště
musí občané velký kus cesty. Jinak si myslím, že sportovišť po vybudování
víceúčelového hřiště je dostatek. Samozřejmě vše může být lepší. Ještě bych chtěl
doplnit, že krédem nového výboru je spolupráce se všemi složkami v naší obci a
samozřejmě i s vedením obce. Dalo by se o představách hovořit více, ale o tom
snad příště. Děkuji Dvořák V. I já děkuji za odpovědi. R. Malkusová
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Informace starosty
Vážení přátelé!
V první řadě bych chtěl poděkovat
všem, kteří pomohli s přípravou
maškarního plesu, který organizovali
dobrovolní hasiči spolu s obcí.
Poděkování samozřejmě patří i všem
těm, kdo přišli, a přispěli tak k
výborné zábavě. Před plesem
proběhla také dětská maškarní
diskotéka, která se moc povedla a děti
se pobavily a vyřádily. Za zapůjčení
aparatury na tuto akci pro děti děkuji
panu Antonínovi Herzánovi. Zároveň
děkuji Tomášovi Bláhovi, který se
výborně zhostil role DJ, a to jak na
dětské diskotéce, tak chvílemi večer,
kdy střídal výborně hrající manžele
Dvořákovi a umožnil tím nepřetržitou
zábavu.
O týden později proběhl další
speciální kroužek pro děti, tentokrát v
café baru Buno (v cukrárně), kde si
děti zatančily a zasportovaly u
XBoxu. Myslím, že i tato akce se
velmi vydařila.
Na závěr mám jednu, myslím si,
pozitivní zprávu. I letos se bude u nás
na Nové Vsi konat další ročník
rodinného tábora pro děti. Termín je
stanoven od 7. 8. do 18. 8., bude tedy
o něco delší a program ještě pestřejší.
Prosím tedy všechny, kteří by měli
zájem své děti na tábor přihlásit, aby
neváhali, a ozvali se prostřednictvím
SMS na mé tel. číslo 604 588 494 a
nebo na e-mailovou adresu:
d.kadner76@gmail.com. Kapacita
tábora je přeci jen omezená. Přesná
cena ještě není stanovená, neměla by
však přesáhnout loňských 1700,- Kč.
Přeji všem nádherné dny plné
sluníčka.
Váš starosta David Kádner

INFORMACE OÚ

Očkování psů

14. 5. 2013 od 16:00 do16:45 h u bývalé školy, MVDr. Kernal, 130,- Kč vzteklina, 260,- Kč kombinovaná vakcína

Obecní úřad Nová Ves v Horách provádí údržbu hřbitova.
Náhrobní desky z rozbořených hrobů jsou uloženy na OÚ. Případní majitelé mají možnost si desku vyzvednout.
Tel: 476 113 156, 605 734 572

Marie Forejtová

Dne 30. 03. 2013 uplynulo již 11 let ode dne, kdy nás náhle naše milovaná
mamka,babička a manželka paní Marie Forejtová opustila.
Marie Forejtová byla dlouholetou chatařkou Nové Vsi v Horách, kde pan Václav
Forejt postavil vlastnoručně v roce 1963 pro svou rodinu chatu, kterou nazval po
své manželce MARII. V Nové Vsi trávila s rodinou veškerý volný čas; nejen
víkendy, ale i dovolené, velikonoční i vánoční svátky. Měla ráda svou zahrádku
plnou květin, ale i pohled z okna chaty, za kterým byly závěje krásně bílého sněhu.
Uměla se krásně smát, zpívat, ze života se radovat a také ho užívat plnými doušky.
Škoda, že 4 dny po svých 66 narozeninách náhle zemřela. Velice nám všem chybí.
Parta chatařů, kam rodina Forejtova patřila, pořádala potlachy, kde se zpívalo,
tancovalo a sportovalo, účastnila se novoveských plesů, ale i výprav do lesů na
houby a maliny nebo jen tak na procházku "k trianglu" nebo k "dřevařskému
rybníku", kde se krásně v létě koupávalo. Pevný vztah k Nové Vsi mají i děti
"Forejtovi", které v novoveské hospodě Pod Lipou prožily svatební oslavy a v
Sokolovně pak i životní jubileum.
Prosíme všechny, kdo paní Marii Forejtovou znali a měli rádi, aby jí věnovali
vzpomínku.

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

Eliška Blažková (74)
Antonín Blažek (75)
GRATULUJEME!

10. 4. 2013 oslavila bývalá obyvatelka naší obce paní
Ludmila Haufová úctyhodných 89 let. Spolučlenky Novoveského
spolku žen jí přejí mnoho zdraví a pohody do dalších let.
Za Spolek M. Plačková

S politováním oznamujeme spoluobčanům, že v dubnu nás
navždy opustila ve věku 54 let

paní

Ingrid Moozová

PROGRAM 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 29. dubna 2013 od 17.00 hodin, místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace starosty (pošta, územní plán obce, VE , downhillové sjezdy – závody, úvěr kostel, stavění máje,
čarodějnice, Smlouva o pronájmu haly ….
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č.2
Žádost o prodej části p.p.č. 1367/28 v kú Nová Ves v Horách , ostatní plocha
Žádost o prodej p.p.č. 1373/4 o vým. 43m2 ostatní plochy v kú Nová Ves v Horách
Žádost o prodej p.p.č. 607/5 části a) o výměře 133m2 a 607/2 část b) o vým. 206m2, obě parcely vedené jako
trvalý travnatý porost v kú Nová Ves v Horách
Žádost o pronájem části p.p.č.1367/1 cca 20m2 vybudování příjezdové cesty na p.p.č. 73/1
Žádost o pronájem části (24m2) p.p.č. 686 v kú Nová Ves v Horách vedené v EN jako ostatní plocha , výměra
celé plochy uvedené parcely je 999m2.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Nalezené stavby – márnice , hřbitovní zeď, zámková dlažba okolo čekáren
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Věděli jste, že....
První mezinárodní den dětí byl u nás slaven 1.června 1950 ?
První slabikář byl vytištěn roku 1547 v Prostějově a jeho autorem byl J. Blahoslav ?
Jediné místo na světě , kde se nepřetržitě od roku 1775 denně měří a zapisuje počasí je v pražském Klementinu?
Jedinečné „bahenní sopky“ jsou v rašeliništi SOOS, v chráněné přírodní rezervaci u Františkových lázní ?
Za výtvarně nejkrásnější československé platidlo se všeobecně považuje tisícikoruna z roku 1934 od M. Švabinského,
která byla na světové výstavě v Paříži oceněna jako nejkrásnější čestným diplomem ?
První kapesní hodinky u nás sestrojil hodinářský mistr Jakub Zach v roce 1525 ?
Největší sbírku hmyzu u nás i v Evropě má Národní muzeum Praha ?
Kam na výlet: Botanická zahrada Teplice ul. J. Suka čp. 1388/18, denně od 9 hod. do 17 hod.
ZOO Ústí nad Labem, Drážďanská 23, denně od 8 hod. do 18 hod.
Krupka – Komáří vížka, na kterou vede lanová dráha
Zámek Duchco , výstava kočárků od 30 .3. 2013 do 9. 6. 2013
Zámek Velké Březno - víkendy od 10 hod. do 17 hod.
Zámek Jezeří od května denně kromě pondělí od 10 hod. do 17 hod.
Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice VI. ročník celorepublikového srazu hasičů ve
dnech 7. - 8. 6. 2013
Farmářské trhy: Chomutov nám. 1. Máje 27. 4. 2013 a 11. 5. 2013 od 8 hod. do 12 hod.
Most prostranství před KD Repre18. 5. 2013 od 8 hod. do 12 hod.
Jana Dvořáková

Prodám plynová kamna
a koupelová kamna pouze půl
roku používaná. Bližší
informace na tel. 476 116 009

Zemětřesení v Nové Vsi v Horách.
13. dubna 1995, v 9 hodin 59 minut, došlo v Nové Vsi
v Horách ke skutečnému zemětřesení. Jeho epicentrum se
nacházelo cca 50 metrů jihozápadně od obecního rybníčka
v hloubce 10 km. Síla zemětřesení dosáhla 3,8 stupně
Richterovy stupnice. Jednalo se tedy o zemětřesení malé,
které však lze již pocítit, ale které nezpůsobuje žádné škody.
J. Pešír

Kulturní a společenské akce
Sbor dobrovolných hasičů

Milé čarodějnice jako každoročně i
letos se koná slet čarodějnic

Vás zve na stavění máje
27.4.2013
cca v 17:00 hod
Od 17:00 živá hudba – country kapela Amulet

Dne 27.4.2012
Od 15:00
Kde: : dětské
hřiště u Sokolovny

Čekají Vás:
v Čarodějnické soutěže
v Opékaní buřtů
v Soutěž o nejoriginálnější
čarodějnickou masku
v Večer stavění Máje
v Od 17:00 živá hudba –
country kapela Amulet

ěhem velikonočního víkendu se v Novoveském muzeu konal již 5.
ročník soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko. I letos se sešlo
mnoho zajímavých výtvorů vyrobených rukama zdejších obyvatel,
zejména dětí a žen. Sešlo se zde hodně zajímavých nápadů a
návštěvníci výstavy zde mohli nalézt inspiraci pro vlastní tvoření. Soutěžily
výrobky z pedigu, keramiky, papíru, přírodnin, výrobky háčkované i ušité,
byly zde k vidění různé druhy ozdobených kraslic, svíčky s velikonočními
motivy, výrobky z vlny a z dalších materiálů. Do soutěže se tradičně
přihlásili jak jednotlivci, tak skupiny, jako děti ze školní družiny, děti z
dětského domova, ženy z Novoveského spolku žen a klientky zdejšího
ústavu sociální péče. Nezávislou porotu v dětské kategorii nejvíce zaujala
keramická slípka s
NOVOVESKÉ MUZEUM
ozdobenými kraslicemi
(obr. vlevo nahoře)
vytvořená dětmi ze školní družiny. Druhé a třetí místo obsadili bratři
Kortánové s vlastnoručně vyrobenou slepičkou s ozdobenými vajíčky a
ovečkou z vlny. Protože je známo z minulých ročníků, že se sejde mnoho
výrobků a že porota chce být co nejvíce spravedlivá a navíc by ráda
odměnila všechny, ale jelikož jde především o soutěž, kde výsledné pořadí
je třeba určit, dohodla se porota ještě odměnit další třetí místo, kde skončil
dětský kolektiv
dětského
domova.
Oceněni byli i
ti
úplně
malincí, mezi nimi bratři Braumovi a Matěj Brandner. Věříme, že
všechny výherce potěšily hračky od Lega, tvořivé modelovací
hmoty a

B

kategorie "dospělí"

1. Lenka Krupičková
2. Spolek novoveských žen
3. rodina Jančiových
3. Ústav sociální péče Nová Ves v

Horách

čokoládové sladkosti. Porota hodnotila také výrobky dospělých soutěžících. V této kategorii nejvíce zaujala slípka s vajíčkem a
košíček s vajíčkem skládané z papíru metodou Origami. Tyto originální výtvory prošly rukama Lenky Krupičkové. Druhé místo
patří Spolku žen a třetí místo obsadily klientky ÚSP. Ty vyrobily
voskové svíce s velikonočními motivy, misky a košíčky z pedigu,
vajíčka zdobená do podoby obličejů s háčkovanými detaily a další.
Další třetí místo patří šikovné rodině Jančiových, protože ti přispěli
opravdu zajímavými háčkovanými a ušitými zajíčky. Dospělým
soutěžícím obec Nová Ves v Horách věnovala poukázky na menu
do místní cukrárny a kavárny Buno, která je partnerem soutěže.
Kdo z vás se přišel do muzea na výstavu podívat, mohl si určit
svoje vlastní pořadí; ostatní se spolu s námi mohou těšit na příští
ročník! Velikonoční sobotu v muzeu patřila dětem po celý den,
protože v klubovně se konalo Velikonočí tvoření pod "taktovkou"
Evy Nirodové. Ta připravila pro malé kreativce spoustu zábavy v
podobě mnoha materiálů, barviček, vajíček, polotovarů, stavebnic,
takže každý si mohl vyrobit něco podle svého. Součástí dílniček
byla také ochutnávka tradičních velikonočních pamlsků v podobě
mazanců, beránků, pomazánek i nádivky.
R. Malkusová, foto J. Pešír

kategorie "děti"
1. Družina Základní škola Hora Sv. K.
2. Artur Kortán
3. Leon Kortán
3. Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Poštovní autobus.
V počátcích autobusové dopravy, přepravovaly poštovní autobusy (tehdy byl používán název – omnibus),
kromě poštovních zásilek také omezený počet osob a tím navázaly na funkci koněspřežných poštovních
fiakrů (dostavníků). Tuto činnost provozovali většinou soukromí přepravci a soukromé společnosti. První
státní autobusové linky zavedlo rakouské c.k. ředitelství pošt a telegrafů 13. května 1908. Pro přepravu na
těchto linkách byly používány autobusy firmy Laurin & Klement. Po roce 1918 získala monopol na
autobusovou přepravu osob Československá poštovní automobilová doprava (ČPAD). Kromě soukromých
dopravců zajišťovaly autobusovou přepravu také Československé státní dráhy (ČSD). 1. ledna 1933 došlo
ke sloučení linek ČPAD a ČSD pod správou státních drah.
Jakmile byla dokončena nová silnice z H. Jiřetína do Nové Vsi v Horách (v r.1901), začalo se uvažovat o
zřízení osobní autobusové linky z Mostu do Brandova. Na projektu se měli podílet finanční zárukou také
horské obce. Na N. Ves připadla částka 7 300 korun. To však obecní zastupitelé odmítli. Později byl podíl
obce snížen na 365 korun. V odůvodnění zamítnutí se mimo jiné uvádí. „ Všeobecně bude jízda automobilu
na horách, po úzké okresní cestě a při sněhových závějích věcí nemožnou“. V posledním jmenovaném
měla obec pravdu. Zimní provoz byl už při první zkoušce zastaven. Přes všechny problémy, byla nakonec
dne 27. srpna 1908 státní poštovní autobusová (omnibusová) trať – Most-H. Jiřetín-Nová Ves v H. –H.
Sv. Kateřiny-Brandov, zahájena. Autobusy nyní mohly po „nové“ silnici pohodlně dopravovat na hory a
zpět nejen poštovní zásilky, ale i více pasažérů. Pro osobní přepravu stanovilo c.k. poštovní ředitelství
následující ceny: Most - N. Ves 2.10 korun, H. Sv. Kateřiny – N. Ves 0.40 k., H. Jiřetín - N. Ves 0.70 k.,
Most - Brandov 3.00 k. Jelikož se autobusová zastávka v N. Vsi nacházela pouze u poštovního úřadu (dům
K. Köhlera u hostince „U lípy“), poslal v roce 1910 hostinský z hostince „Výšina“ na Poštovní ředitelství
do Prahy žádost o zřízení zastávky u svého hostince. Žádosti bylo vyhověno. V zimních měsících (od
30.11. do 31.3.) jezdil poštovní autobus pouze k Údolnímu hostinci v Mariánském údolí. Odtud pak byl
k cestě do hor používán poštovní vůz (dostavník), případně i sáně, tažené koňmi, často bylo nutno
zapřáhnout i kravský potah. Tak tomu bylo například při kruté zimě 1928/29, kdy koncem března napadlo
obrovské množství sněhu, a nakupily se až metrové závěje. Nezbývalo než zapřáhnout do saní a poštu
dopravovat postaru. Úplně stejné to bylo ve válečné zimě 1941/42. Napadlo tolik sněhu, že ani pluh tažený
deseti koňmi nedokázal projet. Obyvatelé byli vyzváni k odklízení sněhu ze silnice. Obce Brandov, H. Sv.
Kateřiny a Nová Ves
museli dokonce sestavit
společný konvoj ze saní
tažených koňmi, aby
bylo
možno
dovést
potraviny, a poštu z H.
Jiřetína.
Posledním
postiliónem byl Anton
Paulus. Od r. 1929
používala „Pošta“ na
dopravu
poštovních
zásilek vlastní poštovní
auto (Postauto). Pro
přepravu osob jezdil na
trati
Most-Brandov
„horský“autobus
(Gebirgsbus). Po dobu
první světové války byl
provoz autobusové linky
přerušen.
Opětovné
uvedení do provozu bylo
plánováno teprve na rok 1922. Obce se měli znovu finančně podílet, což zastupitelé odmítli ze stejných
důvodů jako v r. 1906. Všichni ale s obnovením linky souhlasili. Po nějakém čase došlo k dohodě, a tak
mohl být provoz autobusové linky k radosti zdejších obyvatel, ale i stále přibývajících návštěvníků hor
obnoven.
J. Pešír, kronikář

Dětský domov informuje

Soutěž Motorsport ve školách zná vítěze

Ve čtvrtek 11. dubna bylo odtajněno hlasování o vítězném vozu do soutěže Vekra Racing Teamu, ve které jsme
"bojovali" s třemi modely aut. V absolutním pořadí osmi finalistů jsme obsadili druhé, třetí a čtvrté místo a jen těsně nám
unikla zlatá medaile. Největší úspěch na autosalónu v Brně prý slavily malé perníkové vozy od těch nejmenších. Na
Slovakia Ring do Bratislavy se nepodíváme, ale nemusíme smutnit, protože tým okolo závodního jezdce Petra Fulína pro
nás nachystal náhradní odměnu, o které se na podzim dočtete v samostatné aktualitě. Na úvodní fotografii si můžete
prohlédnout vítězný model z papíru, který vytvořili žáci ZŠ Slovanská alej z Plzně. (japt)

Kvalifikační turnaj ve
florbale

Sbírka dětí pro pejsky do psího útulku v Litvínově
V našem dětském domově jsme si mezi dětmi vymysleli sbírku pro psy do útulku v
Litvínově, tak abychom i my pomohli jiným, kteří to potřebují. Překvapilo mě, že jsme
vybrali hodně peněz (skoro 1.300,- Kč). Strejda Honza vybrané finance vzal a nakoupil za
to různé věci pro psy - hlavně konzervy, piškoty a jiné pamlsky. O velikonoční pátek jsme
se na pejsky jeli podívat a všechno jsme předali panu Štefanu Horskému, který má útulek
na starosti. Ten nás potom po svém království provedl a o každém "mazlíkovi" nám řekl
něco zajímavého. Mají jich tam celkem třináct. Všichni byli roztomilí, ale někteří se tam i
báli, a ani nevylezli z boudy. Mají za sebou špatné zkušenosti. Zaujal mě pejsek, který
vůbec neviděl, ale i Ťapinka bez nohy, která běhala tak rychle, že bychom ji nestačili.
Viděli jsme i jak umí aportovat. Pan Horský nám slíbil, že se můžeme kdykoliv přijet
podívat a třeba si i nějakého psíka vzít na vycházku a taky jsme se domluvili, že za námi
někdy přijede na Kateřinu se svým kroužkem dětí, kteří se tomu věnují naplno. Jsem ráda,
že jsme mohli pomoci v takto dobré věci a doufám, že si všichni z útulku na pamlscích
pochutnají. (Eva B. se strejdou Honzou Ptáčkem)

Velikonoční prázdniny

Vykročit k obhajobě titulu ve
florbalovém turnaji jsme se značně
omlazeným týmem vyrazili 13. dubna
na kvalifikační turnaj do Ústí nad
Labem. Za dobu konání této akce se
výrazně rozšířil počet zúčastněných a
finále si tak mohou zahrát je ti, kteří
se dostanou do závěrečného turnaje.
Dvě skupiny po pěti týmech slibovaly
pořádnou porci zápasů a na samotném
konci dne byli všichni pořádně
unavení. V naší skupině "A" jsme
vyhráli všechny zápasy a postoupili
přímo do semifinále, ve kterém jsme
porazili těsně 1:0 Krupku. V
samotném finále se nám již podařilo
"přejet" Dubou Deštnou jasnějším
výsledkem 5:1 a celou kvalifikaci
jsme vyhráli. Třešničkou na dortu, ten
jsme dostali i jako jednu z hlavních
cen, byli i dva individuální úspěchy,
kdy se Ríša stal nejlepším střelcem s
dvaceti góly a Láďa nejlepším
brankařem (za celý turnaj pustil za
svá záda jen tři míčky.) Za dva týdny
se budeme snažit uspět i mezi
osmičkou finalistů. /japt/

Konečně nastal den, kdy končí škola a začínají velikonoční prázdniny. Jak asi všichni víme, velikonoce nám stěžuje
netradiční počasí, je stále zima a sníh. Ale nás děti z Hory Sv. Kateřiny, který jsme na zimu zvyklý, počasí ani trochu
nezastavilo a prázdninové dny jsme si plánovaly užít. Naše tety a strejda se spolu s dětmi doslova vrhli s nadšením do
velikonočních výzdoby a opravdu bylo co k vidění. Teta Helča za jediný pouhý den dokázala vytvořit tolik ozdob a dobrot, že
jsem nestíhal ani sledovat, kde co vše je. Ani další však nezaháleli. Teta Martina si také našla čas na velikonoční pečení a
stále se nás vyptávala, jestli je to dobré. A taky že bylo. Na beránka, buchtičky a cukroví mám chuť pořád, ale nemůžu
zapomenout, že je to také překrásná velikonoční výzdoba a zbaštit to musíme postupně. Já osobně jsem se těšil na pletení
pomlázek, který mě opravdu baví. Po škole jsem zajel za tetou a převzal si pruty, dal jsem je do vody a po chvíli jsem se do
nich pustil. Pletení pomlázek mě natolik bavilo, že jsem i stačil pár dětí to naučit. Pomlázky jsou hotové a nachystané na
velikonoční pondělí. V sobotu jsme si ještě zahráli pár velikonočních her, které si pro nás připravili teta Jana a strejda Honza.
Odpoledne jsme si zkusili, jaké máme znalosti ohledně velikonočních tradic a krátce poté jsme šli ven a trochu se zařádili.
Hráli jsme zábavné hry a také nechyběla pořádná koulovačka. Ještě před odchodem domů jsme museli najít zajíce, aby nám
pomohl s příchodem jara. Některé z dětí ještě čeká večer na fotbalové Spartě, ale o tom bude psát již někdo jiný. Zítra (v
neděli) nás čeká malování vajec různými způsoby a v pondělí konečně velikonoční hody. (LuGr)

Další ročník Noci s Andersenem opět v naší knihovně
Dne 5. 4. 2013 jsme měli opět na Obecním úřadě Noc s Andersenem, kterou jsme si pořádně užili.
Tentokrát jsme se již většinou znali, tak jsme se
moc rádi zase po roce viděli :o)
Nejprve jsme si vyluštili křížovky, vymalovali
obrázky podle číslíček, prošli bludištěm a
zpracovali spojovačky. Pak jsme, pro velký
úspěch, povečeřeli pizzu, kterou nám dovezl pan
starosta.Vyrobili jsme si maňásky, letos pouze ze
čtvrtek a dle vlastní fantazie celé namalovali a
vystříhali, abychom s nimi posléze mohli
zahrát divadlo, u kterého jsme se moc nasmáli.
Jako poslední byla výroba vlastní knihy s titulem
Noc s Andersenem 2013, kam si mnozí nechali
podepsat všechny zúčastněné a doplnili ji
obrázkem. Před spaním jsme si přečetli úryvek z
nové knihy Daniely Koluperrové O' Bluda o
prapodivném učiteli angličtiny. Moc se nám to líbilo a budeme se těšit na další ročník. Vaše knihovnice
Eva Nirodová a Ivana Povolná :o)

Maškarní diskotéka pro děti (vlevo)
XBox v cukrárně (dole)

Ples masek (vlevo)
foto: David Kádner
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