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FINANČNÍ STŘÍPKY
Za letošní jednorázový svoz odpadů dům od domu obec zaplatila 91 730.-Kč . Za ostatní odpad jsme zaplatili 245 987.- Kč.
Do odpadu tak obec zatím investovala 337 717.- Kč. Jedná se o nemalou část rozpočtu. To, že občané nemusí platit za odpad
je zásluhou především fa Větrné elektrárny, Strážný vrch a.s. Brno, která nám přispěje v letošním roce do obecní kasy
720 000.- Kč. Daňové příjmy za 1. pololetí letošního roku jsou plněny na 49.89% - rozpočet byl na 5 456tis., skutečnost je
2 722tis. Nedaňové příjmy jsou plněny na 20%- rozpočet je 1 588tis., skutečnost 322tis. Přijaté příspěvky (transfery) jsou
plněny ve výši 13,17% - rozpočet 4 686tis., skutečnost 617tis. Výdaje obce za 1 pololetí jsou plněny na 56%.
Výdaje na ZŠ 54tis., muzeum , knihovna 103tis., ochrana památek 2 895tis., ostatní záležitosti v kultuře 107tis., tělovýchova
160tis., zdravotnictví 23tis., komunální služby, územní rozvoj 86tis., péče o vzhled obce 19tis., aktivní politika zaměstnanosti
351tis., požární ochrana 74tis., volby 12tis., zastupitelské orgány 339tis., regionální a místní správa (všeobecná činnost)
1 711tis. Celkem příjmy za 1. pololetí 3 662tis. , výdaje 6 431tis. rozdíl 2 769tis. pokryt hospodářským výsledkem uplynulých
let.
(jd).

Oficiální e-mail (i elektronická podatelna) Obecního úřadu Nová Ves v Horách je www.obecnovaves@seznam.cz,
dřívější e-mail novaves@iol.cz již není v provozu!

OBEC NOVÁ VES
V HORÁCH VÁS ZVE NA

od 13.00 h
na hřišti na Výšině
Po celý den bude hrát kapela
ROCK BEZ CENZURY,
reprodukovaná hudba DJ Tom

Partneři: Litvínovská uhelná a. s, Raprint s. r. o., Lizdroj s. r. o., Synergion a. s., MUDr. Bláhová s. r. o,
Větrné elektrárny Strážný Vrch a. s., Allkon s. r. o. , Gutra s. r. o, Mikroregion Lesenská pláň

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu juilantovi, kterým je pan

Jiří NĚMEC (75)
Edeltraud NĚMCOVÁ (70)
Drahuše KRUPIČKOVÁ (81)
Lýdie LEHKÁ (70)
GRATULUJEME!

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
je přístupný v těchto termínech:

27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11., 21. 12.

RECEPT: Zmrzlina z jahod
Ingredience:
200 g čerstvé jahody, 50 g cukr moučka, 175 g plnotučný
bílý jogurt, 100 g smetana ke šlehání
2 lžíce citronová šťáva, 1 - 2 lžic jahodový likér
na ozdobu:
čokoláda 4 ks čerstvé jahody, šlehačka

POSTUP:
Jahody opláchneme, zbavíme korunek a necháme
oschnout. Jahody rozmixujeme, podle potřeby
propasírujeme, vmícháme cukr a jogurt. Ochutíme
citronovou šťávou i likérem a vmícháme tuhou
ušlehanou smetanu.
Zmrzlinu dáme do misky nebo vaničky a uložíme do
mrazničky asi na 2 hodiny zmrazit.
Zmrzlinu z jahod podáváme s čerstvými jahodami
zdobené třeba strouhanou čokoládou či šlehačkou.
zdroj: recepty.vareni.cz

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
5. 7. měl starosta obce David Kádner tu čest
provést přítomné příbuzné a ostatní hosty
dalším slavnostním obřadem - vítáním nových
občánků. Přivítáni byli

Vojtěch a Gabriela Papežovi.
Kromě gratulací a přání všeho nejlepšího v
budoucím životě rodiče obdrželi poukázku v
hodnotě 1 000,- Kč na kojenecké potřeby.

Zlepši své známky
a odměnu máš v kapse
5. 7. se mohli novovesští žáci pochlubit svým vysvědčením na obecním úřadě. Za vynikající studijní výsledky je
starosta obce David Kádner odměnil poukazy do Aquasvěta Chomutov v hodnotě 300,- Kč nebo finanční hotovostí
ve stejné výši. Mezi odměněnými byli: David a Ondra Relichovi, Povolná Michaela, Daniela Nickelová,

Marek Lukáš, Novotná Natálka, Marie Kádnerová, Štěpán Ondrejek, Puffová Klára, Povolná
Andrea, kromě toho obdržel navíc Arthur Kortán finanční odměnu 300.- Kč a poukaz do Aquaparku Chomutov
za záslužný čin. Ten spočíval v tom, že vystoupil z autobusu a uviděl na silnici ovce, které utekly, z obavy, aby se
jim nic nestalo. Neztratili se, šel za nimi, a dával pozor, aby je nepřejela auta. Shodou okolností jela okolo
pracovnice OÚ a zavolala jejich majiteli Ondrovi Bejčkovi, aby si pro "uprchlá" zvířata přijel. Gratulujeme všem
výše jmenovaným a doufáme, že tak obec přispěje k motivaci v učení nejen jim, ale v příštích letech i dalším žákům.
(rama), foto jp

Kulturní a společenské akce

4

Sbírejte víčka pro Aničku!
Zcela náhodou jsem objevila v časopise Chvilka pro tebe článek o šestileté Aničce z Prahy , která trpí tzv. Rettovým syndromem, který
způsobil, že Anička nechodí, nemluví, je autistická. Anička musí podstupovat nákladnou léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, a proto
vznikla celorepubliková sbírka „VÍČKA PRO ANIČKU“. Prosíme zapojte se také . Víčka můžete nosit na obecní úřad každý den. Obec je
společně odešle na jedno se sběrných míst. (Seznam sběrných míst najdete na www.anicka.iprostor.cz) jd

Odpady – nezapomínejte sundávat víčka z plastových lahví než je vhodíte do kontejneru !

TIPY NA PRÁZDNINY
Dračí cesta v Březně u Chomutova. Pohádková cesta je věnována hlavně dětem a měří cca 5300m.
Vznikla v letošním roce. Na trasu se vyráží z vrátnice Severočeských dolů nebo z informačního centra obce Březno, kde zájemci
dostanou instrukce a pohádkovou kartu. Na tu si mají děti zapisovat odpovědi na jednotlivé soutěžní úkoly. Po jejich splnění
dostanou drobný dárek. Kam a kdy si pro něj zajít? Vrátnice Severočeských dolů je otevřena nonstop. Informační centrum je na
náměstí a má otevřeno do pondělí do pátku od 8.00 – 12.00 a 17.00 – 21.00hod. Cesta má 8 zastávek. Každá je věnována
některému z obyvatel království draka Severuse. Jak se dostat k jednotlivým zastávkám je zobrazeno na mapkách. Na cestě jsou
navíc rozmístěné speciálně dračí turistické značky.
(Informace na infor. Centrum Březno tel. 474692016, e-mail: breznoinfo@seznam.cz).
Pokud se chcete projet parníkem, hledejte na www.paroplavba.cz
Na www.fojtovice.cz najdete minifarmu a také možnost vození na koních.
ZOO Děčín se konají komentovaná krmení, večerní prohlídky více na www.zoodecin.cz
Nemohu nepřipomenout Tropický zábavný areál na břehu Máchova jezera. Více na www.aquaparkstaresplavy.czjd.
Mirakulum. Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v Milovicích nad Labem. Jedinečný zábavněnaučný park na ploše 7 hektarů. Kouzelný hrad s katakombami, obří pískoviště nebo hledání cest z přírodního bludiště se
postarají o dokonalé rozptýlení i podnícení dětské fantazie. Lanové centrum. Pohádkové či kulturní chvilky bude možné strávit
na divadle nebo při koncertě v kamenném amfiteátru. Atrakci doplnily dva velké tobogany, díky nimž mohou děti prosvištět z
výšky bezmála 5 metrů třeba téměř až do podzemí. Kromě herních atrakcí pro děti všech věkových kategorií čeká na malé i
velké také kontaktní zoo s mini oslíky nebo grilování pod širým nebem. Provoz: úterý - neděle. www.mirakulum.cz

Jana Dvořáková

Stáj Popelka na westernových závodech
5 jezdců – 2 koně - 12 startů
Den D - 6.7.2013
V 7:00hod ráno chystáme koně (Gurmet a Popelka) a v 8:00 jsou již koně v přepravníku. Vyrážíme směr Židovice. Postupně přijíždějí malí i
velcí závodníci a chystáme se na první disciplínu, která startuje v 10:00. Do 15.00 se utkáváme postupně v několika disciplínách:
Showmanship at halter = předvedené koně na ohlávce a vodítku
Lucie Sejvalová – Gurmet (alias Míša)
Trail s vodičem = jezdec na koni, kůň je veden vodičem, určeno pro nejmenší sportovce
Kristýnka Krůtová - Popelka
Vojtíšek Norek - Popelka
Trail krok-klus = překonání stanovené trasy s překážkami
Lucie Sejvalová – Gurmet
Kateřina Sejvalová – Popelka
Míša Norková – Popelka
Western pleasure krok-klus = společné předvedení všech startujících koní v aréně
Lucie Sejvalová – Gurmet
Kateřina Sejvalová – Popelka
Western pleasure = společné předvedení startujících koní v aréně včetně cvalu
Míša Norková – Gurmet
Western horsemanship krok-klus = samostatné projetí stanovené úlohy
Lucie Sejvalová – Gurmet
Kateřina Sejvalová – Popelka
Western horsemanship = samostatné projetí stanovené úlohy včetně cvalu
Míša Norková – Gurmet
Všichni jezdci vybojovali za své výkony stužky a drobné ceny a hlavně si užili
slavnostní atmosféru závodů a jízdu na krásné veliké pískové aréně. Od rozhodčí se
rovněž dověděli, co je potřeba zlepšit a na co se doma v tréninku zaměřit. Nováček
na závodech byla rovněž kobylka Popelka, která přes nervozitu z neznámého
prostředí podala pěkné výkony.
Děkujeme touto cestou našim sponzorům, kteří hojnou účast podpořili Obci Nová ves v Horách za příspěvek na sportovní činnost a firmě Altenberg,
s jejímž přispěním jsme zakoupili překážkový materiál na výcvik Trailu.
Iveta Lásková

Downhillové sjezdy – závody
Závod se koná pod záštitou mezinárodni organizace IDF, která zastřešuje veškeré trati na světě, stara se o hodnoceni, bodovaní a
agendu spojenou se závody samotnými. Týden před Grimmountain pořádáme již zaběhnuty závod Kozakovchallenge u Semil,
který má status "World cup race". Je to srovnatelné jako s jedním z okruhu z Formule 1. Jezdci se zúčastni těchto závodu po
celém světě (Brazilie, Jizni Afrika, Jizni Amerika, USA...) a z umístěni v závodech vyjde vítěz. Jenže je tu takové male jenže a
to je nove zavedeni "WorldQualifyingrace" což je právě i případ Grim mountain. Je to trat, kterou ještě nikdo závodně nejel.
Jezdci, kteří se tohoto závodu zúčastni získají polovinu bodu do bodovaní, což je ale celkové může o mnoho bodu dostat před
ostatní jezdce. Na místo se chystá zatím 72 jezdců, jevíce z nich v kategorii longboard. Tedy jezdi vestoje. Středa se ponese ve
znamení volných jízd, jezdci si osahají trat a zjisti její limity. Čtvrtek to samé. V patek se pojedou klasické časovky a v sobotu
závod dle rozřazeni z časovek. Dále by v článku asi melo zaznět, ze trat bude uzavřena každý den 9 - 17 ale samozřejmě se bude
dat projet po určíte prodlevě silnici uvolníme a necháme samozřejmě projet veřejnost. Složky IZS samozřejmě jedou téměř
okamžitě, jen jim bleskové odklidíme jezdce z trati a jedou. V sobotu večer proběhnevyhlášeni vítězů, bude to supr. Neděle se
nese ve znamení úklidu, aby po nas nic nezbylo.

Setkání Litvínovské uhelné a.s. (LUAS) s obyvateli
horských obcí – 7. 6. 2013 - Nová Ves
Přítomni:
LUAS: J. Dienstl – akcionář; P. Kolman-generální ředitel; Z. Olmer – ředitel strategických vztahů; G.
Sáričková Benešová – komunikace a mluvčí společnosti
Starostové: D. Kádner (Nová Ves v Horách), J. Řebíková (Hora Sv. Kateřiny), J. Moos (Brandov), J.
Kovář (místostarosta Českého Jiřetína),
Další hosté: L. Novotná – komunikace - Vršanská uhlená a.s.; K. Novotný, náměstek primátora města
Mostu a obyvatel Nové Vsi; P. Leichner – zastupitel HJČ za hnutí Dialog
Průběh jednání:
- Jan Dienstl představil záměry litvínovské uhelné a.s. v případě pokračování těžby za limity.
- Petr Kolman vysvětlil časovou osu postupu lomu ČSA.
- David Kádner za všechny horské obce zhodnotil dosavadní spolupráci s LUAS (záchrana e MŠ a ZŠ
v Hoře Sv. Kateřiny – rekonstrukce tělocvičny aj.).
- V rámci diskuse padly ze strany občanů tyto dotazy:
· Jaký bude postup lomu v čase, kam až v jakých letech dojdete?
· Nezhorší se opět ovzduší, které se za 20 let výrazně zlepšilo?
· Nesníží se turistická atraktivita hor?
· Jak vyřešíte dopravu (silnici) na hory?
· Jak jste spočítali množství zásob za limity, nemůže se stát, že se ukáže, že za limity ho tolik
není?
· Jaký bude osud uhlí za limity – hodláte ho vyvážet?
· Traumatem přesídlování jsou metody, jakými se to dělalo za minulého režimu. Jak plánujete
přesídlení HJČ vy? Nahradí nám hodnota uhlí ztráty např. kulturní v HJČ?
· Máte vyčíslenu celkovou hodnotu HJČ?
· Jak postupuje vyjednávání s lidmi v HJČ?
· Počítáte s tím, že byste část lidí z HJČ přesídlili na hory?
· Máte některé lokality (pozemky), ve kterých uvažujete s novým HJČ ve svém vlastnictví?
· Máte konkrétní vizi, co nám nabídnout?
· Není to jen mazání medu kolem pusy, jak jsme to zažili u jiných společností?
· Jaké výhody nám pokračování těžby přinese?
· Budeme mít slevu/ dotaci na energie (elektřina, plyn, uhlí, dřevo…)?
· Jakým způsobem (např. smluvně) budete dlouhodobě garantovat, že to, nás v případě těžby
opravdu budete podporovat?
· Jaké by mělo pokračování těžby dopady na zaměstnanost?
· Kolik těžba zaměstnává lidí dnes a kolik za 10 let? Nemůže se stát, že v rámci modernizace
technologií zřídíte na šachtě bezobslužný provoz a nakonec budete mít méně lidí než dnes?
· Nová pracovní místa vzniknou u vás na šachtě, nebo to budou zaměstnanci jiných (obslužných)
firem?

·
·

Nabídnete nám přednostně pracovní místa?
Máte páky na to, přesvědčit stát o společném podniku?

-

D. Kádner zopakoval, že hory potřebují dlouhodobé partnerství s firmami. LUAS je zatím jediná
společnost, kde se to daří, ale horské obce usilují i o další (jednání s Unipetrolem). Zdůraznil, že se
jako horské obce sjednotily a dávají dohromady vize, kudy by se spolupráce mohla ubírat a jaké
jsou potřeby jednotlivých obcí.

-

Jan Dienstl potvrdil, že budou probíhat další setkání separátně v jednotlivých obcích, kde se budou
diskutovat už konkrétnější potřeby každé z nich. Zdůraznil, že potřeby a požadavky by neměla
definovat těžební společnost ale samy obce a jejich obyvatelé.

-

Karel Novotný ocenil iniciativu starostů a řekl, že modely dlouhodobého partnerství s těžaři fungují
jinde – např. v Mostě, a že je možné se v těchto obcích inspirovat při nastavování spolupráce.
Navrhl, aby starostové zveřejnili výzvu občanům, aby formulovali požadavky a dodali je
zastupitelům v jednotlivých obcích. Ty by se následně sdílely na informační platformě, která by
měla být za tímto účelem vytvořena.

-

J. Řebíková uvedla, že přestěhování některých občanů z HJČ do horských obcí by jejich rozvoji
výrazně pomohlo.

-

J. Dienstl uvedl, že konečné slovo při výběru lokality k přesídlení musí mít konkrétní obyvatelé
HJČ.

-

J. Leichner navrhoval možnost umístit určitý typ malovýroby (nebo provozovny) související
s činností lomu i na hory – zajištění pracovních míst pro místní obyvatele.

-

Jan Dienstl vysvětlil, že pracovní místa může přinést skutečně pouze investice a LUAS je
připravena investovat až 30 mld. Kč. Bohužel, v současnosti je v útlumu a propouští lidi. To se
akcionář pokusí změnit.

-

Seznam dotazů dodal v písemné podobě také Petr Pakosta z Hory Sv. Kateřiny s tím, že s ním
vzhledem k jejich specifikům budou probrány individuálně na základě dalších podkladů, které byl
vyzván dodat.

-

Závěrem J. Dienstl poděkoval všem přítomným za inspirativní diskusi a slíbil, že hlavní její body
budou shrnuty v zápisu z jednání, který bude zaslán D. Kádnerovi k využití.

Výročí školy
V Kateřině si připomínali čtyři kulatá výročí:

105 let výročí budovy základní školy, 80 let provozu české školy,
60 let provozu mateřské školy, 485 let výročí od založení města
Budovy naší základní a mateřské školy bychom mohli přirovnat ke rčení o víně a ženách. Čím starší, tím krásnější. O tom jste se mohli
přesvědčit v sobotu 22. 6. 2013 u nás. Škola i školka během dvou let dosáhla takových změn, že všichni, kteří si školou prošli, nešetřili slova
chvály. Citace ze zápisů: „Krásná školka, parádní koupelna…“, „Neskutečně pěkné - to se jen tak nevidí…“, „Moc krásné, bezva
prostředí…“, „Vkusně a prakticky zařízené…“, „Příjemné, veselé, barevné a útulné prostředí, hned bych se vrátila do dětských let!!!
Krásné…ať se Vám daří a máte spoustu dětí“ - to jsou slova pro naši MŠ.
Děkujeme za krásná slova a také Litvínovské uhelné společnosti a firmě Doterm z Meziboří za sponzorské dary!
A škola a vzkazy?
„Mockrát chválím za krásnou školu…“, „Škola od našeho odchodu zkrásněla, zmodernizovala se, chválím…“, „Jedním slovem paráda…“,
„Škola s věkem roste ke kráse a rozkvětu, jen tak dál…“, „Vaše pozvání nás moc potěšilo, je to tu úžasné, můj syn tvrdí, že máte hezčí školu
než on v Mostě…“, „Vaše škola se dá srovnávat se školami v Anglii, úžasné…“.
I zde patří poděkování Litvínovské uhelné společnosti, dalším drobným sponzorům, všem třem horským obcím, zaměstnancům školy, jejich
rodinným příslušníkům a Věře Sehnalové, ředitelce školy.
A vystoupení, která si připravili žáci se svými pedagogy a děti z mateřské školy byla úžasná. Když zazněly první tóny písně „Ať žijí duchové“
nastoupili skřítkové a Leontýnky z naší školky, ukápla i nějaká slzička mezi diváky - dojetím. Všechna vystoupení byla skvělá - taneční a
veselá, lidé se pohupovali v rytmu rokenrolu, kubánské samby, v rytmu diska a také pozvali na podium Ferdu mravence, proletěli se po světě,
zazpívali ukolébavku, zatančili dívky se svou choreografií, překrásné vystoupení „nejstarších sexy dívek“. A závěr patřil dramatizaci, kdy nám
žáci ukázali, jak by to ve školách vypadat nemělo.
Po vystoupení byla naplánována prohlídka školy a mateřské školy. Školu si přišlo prohlédnout přes 300 lidí. Po prohlídce školy a školky se
současní i bývalí zaměstnanci odebrali do tělocvičny, kde zavzpomínali na dobu minulou i současnou. Zde byl připravený bohatý raut. Bylo to
krásné odpoledne i večer. Děkujeme!
Poděkování všem žákům, dětem i zaměstnancům školy za přípravu a vedení školy od paní starostky, i ostatních zástupců obcí.
Poděkování patří i moderátorkám Dominice Dresslerové a Petře Nguyenové a Martinu Královi za překlad do německého jazyka.

Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří nás v tomto pololetí podpořili:
Sponzor

Účel

Manželé Loosovi
- „Farma Kateřina“
Lukáš Pakosta
- místostarosta Hora Sv. Kateřiny

hračky pro děti v MŠ
- plastové traktory
sladkosti pro žáky

David Kádner
- starosta Nové Vsi v Horách
Martin Pokoš
firma KEBEK
- manželé Šillerovi
Ladislav Šebek
Litvínovská uhelná a.s.

Výše sponzorského daru:

14 vstupenek do
zábavního parku
Belantis
doprava do zábavního
parku Belantis
výlet do NP Krka v
Chorvatsku
úprava a výmalba třídy
nábytek do třídy

1.000,1.000,6.000,10.000,15.000,……..
17.000,-

Děkujeme! Vaší podpory si velmi vážíme!

Ze života školy - KVĚTEN, ČERVEN 2013
Dne 21. 5. 2013 byla za přítomnosti všech starostů slavnostně přestřižena páska na novém přístřešku pro kola před školou.
Dne 21. 5. 2013 se vydali žáci 8. a 9. třídy na divadelní představení „Jak udělat kariéru snadno a rychle“ do Prahy do divadla Na Vinohradech.
Dne 22. 5. 2013 proběhlo setkání našich žáků 3. a 4. třídy spolu se žáky 3. třídy školy v Seiffenu.
Chorvatsko - den po dni
01.06.2013 - 07.06.2013
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání rodičů a pedagogů na zahradě mateřské školy za účelem jejího
úklidu a zkrášlování. V průběhu odpoledne se nám společnými silami podařilo namořit domeček na hračky, nabarvit pískoviště, zrenovovat a
natřít lavičky, dále také odstranit kameny a nepořádek po zimním období, shrabat listí a nečistoty. Dále byly osázeny květináče před budovou
MŠ, navrtány a zavěšeny tabule na malování a v neposlední řádě posekána tráva v části zahrady s nerovným terénem. Celé odpoledne se neslo
v příjemném přátelském duchu a bylo zakončeno opékáním vuřtů. Děti byly druhý den ze změn a novinek, které na ně na zahradě čekaly
nadšené. (pokr. na str. 8)

Tímto děkujeme všem rodičům a pracovníkům školy, kteří se na této akci jakkoliv podíleli - jsou to - paní Kucharczyková, manželé Filovi, paní
Kudová, paní Jana Novotná, paní Vaňková, paní Pastyříková, slečna Nikola Šecová, pan Viga, paní Sehnalová, paní Křivánková, paní
Vejvodová, pani Donátová. Také děkujeme manželům Koláčkovým za darování hraček na pískoviště.
Soutěž o nejlepší plakát na téma - Krušné hory-domov můj - byla korunována odměnou.Vítězné třídy jely dne 14. 6. 2013 zcela zdarma na
Lesnou. Rovněž naše kateřinská 4. třída vyjela. Program organizátorky celé soutěže, paní Herzánové, byl plný zajímavostí. Po odpočinku v
klubovně a dávce informací jsme vyrazili do terénu. Poznávali kameny a dřeviny našich hor. Na louce chytali brouky. V ohradě nás vítali koně
a kozy. Na pasece jsme zkoumali život vysoké zvěře. Některé informace byly pro nás nové. Například jsme nevěděli, že jediný daněk nemá
ochranu proti jedu hub a rostlin. Po jejich požití umírá, zato má dokonale vyvinutý čich. V Krušnohorském muzeu nás nejvíc oslovily věci
denní potřeby našich nedávných předků, např. máselnice nebo kachlová kamna. Na čerstvém povětří nám vyhládlo. Kuchaři v místním hotelu
nás mile překvapili skvělou polévkou a námi tak oblíbeným smaženým sýrem. Dostali jsme i balíčky na cestu a hurá na poslední výšlap k
rybníčku a jeho obyvatelům. Ráno bylo trochu nevlídno, ale sluníčko se vyklubalo, a tak jsme na louce před odjezdem hráli hry a odpočívali.
Autobus nás unavené za chvilku přivezl domů. Výlet se povedl, máme plno zážitků.
Školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož patrony jsou sportovci Roman Šebrle a Robert Změlík, se konalo 11. 6. 2013 na
stadionu v Meziboří.
Desetiboj prověřuje všestrannou dovednost mladých sportovců. Ve školním kole je však pouze 7 disciplín. Dvě disciplíny jsou alternativní.
Žáci si mohli vybrat mezi plaváním a skokem přes švihadlo, anebo během na 1000m a driblingem mezi dvěma metami. Dále jsme plnili 2
minuty lehů sedů, trojskok, 2 minuty kliků, shyby na lavičce
Na stadionu jsme plnili disciplíny atletické.
·
běh na 60m
·
skok do dálky
·
hod medicinbalem
·
hod míčkem
·
běh na 1000m
Výsledky – OVOV 2013- stadion Meziboří
Dívky
2007
1. Křivánková
554b
2006
1. Čondlová
270b
2005
1. Holceplová
563b
2. Divácká
473b
3. Švandová
221b
2004
1. Puffová K.
1059b
2. Dresslerová N. 861b
3. Vokálová
849b
4. Kádnerová
691b
5. Groblová
620b
6. Balogová
558b
7. Povolná A.
486b
2003
1. Nguyenová
902b
2. Micková
856b
3. Fraňková
443b
Chlapci
2006
1. Volšička
2. Koláček
2005
1. Linhart
2. Matoušek
3. Vokřál M.
2004
1.Leipelt
2. Bendík
2003
1. Trnka
2. Fábik
3. Hesoun
4. Vokřál J.
5. Hlinka
6. Stawiarz
2002
1. Trejbal
2. Pšenička
2001
1.Zikán
2. Miller

512b
385b
1460b
1186b
171b
913b
897b
1718b
1172b
1097b
991b
911b
746b

2002
1. Puffová M.
1840b
2. Hrubá
3. Baršoňová
4. Moozová
5. Fabiánová
6. Štefančíková
2001
1. Pšeničková
2. Bendíková
3. Dresslerová D.
2000
1. Veselá
2. Klajdáčová
3. Trnková
4. Váhalová
5. Stawiarzová
1103b
6. Kudová

2000
1. Brunner
2. Kucharczyk
3. Matoušek M.
1999
1. Baršoň
2. Donát
3. Štefančík
4. Franěk J.
1998
1. Schmieder
1997
1. Červeňák
2. Flégr

1509b
1373b
1301b
891b
861b
2319b
1449b
1349
1798b
1613b
1487b
1232b
1005b

2525b
2362b
1438b
3913b
2735b
2719b
2275b
3757b
3886b
3259b

1395b
1165b
2823b
2646b

Nikola Šecová
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