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Informace starosty

V posledních několika dnech nás potrápilo hned několik nepříjemností. Před dvěma týdny hořela louka v Mikulovicích a také nás
potkala
2013neděle, kdy foukal vítr tak, až létaly plechy ze střech. V tyto chvíle se opět ukázalo, že soběstačnost na horách je velmi
důležitá a k nezaplacení. Jsem velmi rád, že spolupráce mezi
jednotkami naší obce, obce Brandov a Hora Sv. Kateřiny
EZEN 2013
funguje opravdu na jedničku. Tímto chci velmi poděkovat
všem jednotkám hasičů, ale i všem těm, kteří neváhali pomoci.
Dále bych chtěl všechny poprosit o spolupráci, co se týče
oprav a úprav, které jsou po zimě v obci třeba. Přeci jen, víc
očí víc vidí. Pokud byste tedy i Vy narazili na něco, co je
potřeba opravit, neváhejte a napište na obecní mail
obecnovaves@seznam.cz. Předem moc děkujeme za
spolupráci.
V neposlední řadě tu mám dvě pozvánky na akce, které nás
v nejbližší době čekají. Jednou z nich je pozvánka na
Velikonoční sobotu. Ta proběhne v prostorách muzea a jako
již tradičně nás čeká soutěž o nejhezčí velikonoční výrobky.
Sami si budete moci nějaké výrobky vytvořit, anebo zakoupit
již hotové výrobky. Tuto akci má jako již tradičně na starost
Eva Nirodová. Nově nás čeká také soutěž pro děti „O nejhezčí
záhonek“. Děti si budou moci vysázet svůj vlastní zákonek, o
který se pak budou celé léto starat. V září pak budeme odměňovat ty nejhezčí a nejudržovanější z nich. Pro všechny bude
samozřejmě připravené občerstvení pod záštitou hasičů.
Další akcí, která nás čeká 26. dubna, je již 2. ročník Maškarního bálu, který pořádají naši hasiči ve spolupráci s obcí. Zároveň bude
probíhat maškarní diskotéka pro děti, a to již od 16:00 v sále restaurace Pod lipou. Budu se na Vás všechny těšit.
Váš starosta

19. 4. 2014
od 13 do 16 h dětské dílny a papírové
motánky pro dospělé v klubovně muzea

ve 14 h vyhlášení velikonoční soutěže

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu jubilantům

Ilsa TURKOVÁ (88)
Stanislava PELIKÁNOVÁ (86)
Ema BERKOVÁ (79)
Hana Gänslerová (70)
František CINK (70)

POPLATEK ZA PSY
100,- Kč za prvního a 200,- Kč za každého
dalšího psa na rok 2014 uhraďte na
obecním úřadě v hotovosti.
Pokud chcete platit převodem, přidělíme
Vám variabilní symbol.

Je nám velice líto, že v únoru nás
navždy opustil pan

Hartwig Wagner (72)
GRATULUJEME!

Čest jeho památce.

Volby do Evropského parlamentu
se konají ve dnech
23. 5. 2014 (14 h – 22 h) a 24. 5. 2014 (8 h – 14 h).
Volební místnost se nachází v přízemí obecního úřadu.
32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH

CO NÁS TRÁPÍ…

SE USKUTEČNÍ

31. 3. 2014 OD 17.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Kontrola usnesení
Program obnovy venkova Ústeckého kraje na r. 2014 dotace
Žádost o povolení cyklistického závodu dne 15. 6. 2014
Žádost o pacht části pp.č. 446/1 v k.ú. Mníšek o výměře
2
48 926 m
Žádost o povolení vstupu na pozemek v rámci provádění
prací na mezinárodním etylénovodu (Mníšek)
Žádost o prodej části pp.č. 489 v kú. Mikulovice o výměře
2
61 m
Žádost o prodej pp.č. 1170/1 v kú. Nová Ves v Horách
Žádost o prodej části pp.č. 139/3 v k.ú. Lesná
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Žádost o poskytnutí daru na pořádání Krušnohorského
derby chovatelů a příznivců hannoverských a bavorských
barvářů
Inventarizační zpráva za rok 2013
Žádost o povolení průjezdu pro nákladní automobily do
12 t přes hr. přechod Mníšek (1 – 2x měsíčně)
Diskuse
Závěr

Milí obyvatelé naší vesnice,
většina lidí v naší vesnici ví, že vlastním pozemek
(louku) po mém taťkovi Emilu Brandnerovi, která
je za jeho domem až směrem nahoru ke statku.
Poslední dobou mě velmi trápí, že nám tam mnozí
lidé dělají "černou skládku," naváží suť a různý
odpad, bez mého souhlasu a poslední kapkou mé
trpělivosti bylo, když jsem minulý týden jel okolo
a viděl doutnat hromádku. Někdo tam navezl
žhavé, zřejmě z kotle, nevím. Snažil jsem se to
udusat, nicméně večer jsem byl nucen dojít to
uhasit, tudíž se tahat s konvemi vody. Byl bych
moc rád, kdyby si ten dotyčný sáhl do svědomí a
uvědomil si, co všechno se mohlo stát, však naši
hasiči podobný problém nedávno řešili, ,jen s
horším dopadem.
Takže ještě jednou, prosím, abyste mi přestali
přidělávat práci, myslím, že každý máme té svojí
pořád plno :-)
Aleš Brandner

O PLES OBCE NOVÁ VES V HORÁCH BYL VELKÝ ZÁJEM
Tak se nám zase sešel rok s rokem a je čas na plesové
radovánky. Ples obce Nová Ves v Horách se uskutečnil 8.
března a kdo tam nebyl, tak určitě zaváhal. O obecní ples byl
velký zájem, o čemž svědčí, že všechny vstupenky byly
předem beznadějně vyprodány. Kromě plesu se
nezapomnělo ani na ženy, které ten den slavily svůj svátek.
Při vstupu do sálu každá žena, dívka či paní obdržela od
zastupitele Jana Valenty růži a přání, aby si svůj den dnes
řádně oslavila. A určitě bylo čím. Vše začalo lehce po osmé
hodině večerní, kdy byl ples zahájen starostou obce panem
Davidem Kádnerem a který předal otěže vlády připravené
kapele Elán Revival neboli Žízeň z Litvínova. Jejich repertoár
je složen z mnoha českých i zahraničních hitů a tak zábavu
zpočátku rozjížděli s těmi pomalejšími hity. A taneční parket
dlouho nezůstal prázdný. Hrálo se s krátkou přestávkou a
stoupajícím tanečním tempem až do desáté hodiny, kdy
přišla na řadu tombola, či její první kolo. Letos byla
uspořádána v jiném duchu, kdy při rozbalení zakoupených
lístků se ihned zjistilo, zda jste vyhráli či nikoli. A vyhrát jste

mohli sto cen. Od alkoholických nápojů, přes masové a
zeleninové delikatesy, až po drogistické zboží či čisticí
prostředky včetně recesně pojaté štětky na záchod.
Tombolovou pauzu, kdy se prodávaly lístky a vydávaly výhry,
vyplňoval svojí namixovanou hudbou DJ Tom. A pak se opět
mikrofonu chopila skupina Žízeň. Hlavní hřeb plesového
večera se odehrál o půlnoci, kdy se losovalo v druhém kole
10 hlavních cen tomboly. A co jste mohli vyhrát? Tak třeba
digitální fotoaparát, fůru dříví, sekyrky, anebo hlavní cenu
domácí pekárnu. Kdo cenu vyhrál, neprozradíme, malou
nápovědou je, že to byl muž. Další zábava se nesla až do
druhé hodiny ranní. A podle obecních kuloárů se někteří i
poprali. Na závěr se ovšem sluší a také patří poděkovat všem,
kteří se na plese podíleli organizačně, technicky a hlavně
těm, kteří věnovali ceny do tomboly. Doufejme, že ti, co byli
na plese, si jej skvěle užili a ti, co ne, tak jsme je inspirovali
k návštěvě v příštím roce.
L. Novotná Pokorná, foto P. Thiel

Děkujeme všem sponzorům obecního plesu a všem, kdo přispěli do tomboly:
Jiří Herzig (Altenerg), Větrné elektrárny strážný vrch, Severní energetická a. s., Ondřej Bejček, Roman
Vašina, Elm-Trio s.r.o., Irena Větříčková, David Kádner, manželé Jiří a Helena Brandnerovi.
(rama)
Obec Nová Ves v Horách

Obec Nová Ves v Horách

SDH Nová Ves v Horách

SDH Nová Ves v Horách

26. 4. 2014
od 20.00 h
Budou vyhodnoceny tři
nejlepší masky

26. 4. 2014

Vstupné: 50,- Kč s maskou
80,- Kč bez masky
Rezervace míst od 14. 4.
na OÚ

od 18 h opékání buřtů

Dům čp. 143. Od roku 1853 zde vlastnil Anton Thiel pilu poháněnou vodním kolem, později
parní silou. Od roku 1895 zde byla postavena továrna na dřevěné bedny a nejrůznější skříňky.
Dnes je tato budova přestavěna na hotel Sebastián.

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Pašeráctví a pašeráci
Pašování zboží neboli provozování podloudného obchodu probíhalo
na česko-saské hranici od nepaměti. Především v dobách nouze,
nebo zlých časech, ale i při velkých rozdílech v cenách na obou
stranách hranice se lidé uchylovali k pašování nedostatkového
zboží. Toto nebylo úřady obecně považováno za přečin, ale toliko
jen jako přestupek, neboli protivení se pořádku (výjimkou a tedy
trestním činem bylo kromě jiného také pašování drog, především
kokainu). Za pašované zboží bylo považováno takové, které bylo
tajně převáženo přes hranici a za které nebylo zaplaceno clo (celní
poplatek). Do Saska byl pašován především jakýkoliv druh alkoholu
(líh, pálenka, likéry). Ze Saska si lidé „obstarávali“ zejména tabákové
výrobky (cigarety, doutníky a tabák), ale i sacharin (náhradní
sladidlo), cukr, sůl a rybí konzervy. Podloudné pašování zboží se
provádělo z pravidla v noci. Ve svých domácích lesích znali pendleři
(Grenzgänger) každý kout a okliku. S těmito znalostmi se jen
málokdy stalo, že byli s pašovaným zbožím celním úředníkem
(financem) dopadeni, a pokud byl pašerák z neopatrnosti chycen,
zaplatil pokutu a případ byl uzavřen. Výjimečně docházelo mezi
pašeráky a celníky ke konfliktům, které by skončily zraněním nebo
dokonce smrtí. V naší obci k takovéto tragédii došlo 6. května 1895,
kdy kolem třetí hodiny ranní byl v lese zastřelen c.k. finanční stráží
při pašování doutníků Franz Eltner z Janova čp. 77. Přes zdejší obec
vedly pašerácké stezky i z obcí pod horami. Jednou z nich byla trasa
z bývalých Albrechtic údolím Plavebního potoka až ke Lništi
(Flachsgrund) a dále přes Mikulovice a Novou Ves v Horách, kolem
německé Nové Vsi (Deutschneudorf) dále do Saska. Aby se pašeráci
vyhnuli placení celních poplatků, tak své pašerácké trasy často
měnili. Chodili jen zřídka sami, ponejvíce se pohybovali ve

skupinách s předsunutou hlídkou. Větší transakce byly prováděny i
s koňským povozem, přičemž bylo nutné v blízkosti hranice, kvůli
tlumení hluku, obalit koňům kopyta pytlovým plátnem. Ženy
přenášely menší věci pod svrchním oděvem a kabátem, takže podle
tomu odpovídající značně zvětšené břicho bylo možno akceptovat,
že jsou v „jiném stavu.“ Pokud už ale měli miminko, tak byl
k podloudnému transportu využit i dětský kočárek. Po I. světové
válce chybělo jak na jedné, tak na druhé straně hranice téměř
všechno. Tyto roky byly pro místní pašeráky dobou rozkvětu, neboť
velká nezaměstnanost doslova nutila ubohé lidi jakýmkoliv
způsobem vydělat něco peněz. V této nouzi přicházeli pendleři na
šílené nápady. Například aby získali pro svou „živnost“ dostatečné
množství alkoholu, zatáhli do svého černého obchodu za příslušný
podíl na zisku důvěřivého hostinského, který opatřoval alkohol od
mosteckých a chomutovských velkoobchodníků, tehdy to pro něj
žádné riziko dopadení nebylo. Pašovaná pálenka nebo likér byl
plněn do malých soudků nebo litrových lahví, vše pak bylo po
vedlejších cestách přepravováno do Saska. Tamějšími odběrateli
byli povětšinou hostinští, kteří na oplátku obstarávali žádané
tabákové výrobky a sacharin. Nejúspěšnější pašerák byl nazýván
„král“ (Pascherkönig). Dokud byla cena německé marky dvě koruny,
tak se tento černý obchod vyplatil, například při velmi žádaném
„dovozu“ jízdních kol ze Saska do Čech. S příchodem inflace v r.
1929 ztratila marka svou hodnotu a pašeráci mohli získat
maximálně vyřazené stroje a neprodejné ležáky. Když pak v říjnu
1938 padla česko-německá hranice a koruna měla hodnotu
pouhých 12 feniků, skončila i éra zdejších pašeráků.
J. Pešír, kronikář obce

Kurz pedigu
Dne 22. 3. 2014 jsme měli již druhý kurz pedigu, kde jsme se učily plést košíčky, květináčky, tužkovníky... prostě, co se komu povedlo :-) Druhý
kurz v pořadí jsme pořádaly pro velký zájem zúčastněných, kterým se pletenízalíbilo, chtěly pokračovat a naučit se další nové věci. Jelikož je o
pletení z pedigu velký zájem určitě vyhlásíme další termín kurzu, kam mohou přijít nejen již pokročilé „pletařky“,ale i začátečnice, které to
naučíme od základu. Budu se na Vás těšit.
Eva Nirodová

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti
zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro
dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené
a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více
zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů
nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako
pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat
rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“ Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody,
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních
kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda. Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který
schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás
ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti
včas informujeme. „Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová.

Připomínáme:
Pohotovost - areál nemocnice v Mostě, po – pá 18.00 – 21.00, sobota, neděle a svátky, 11.00 – 20.00 tel: 476 031 111
Dětská pohotovost po – pá 17.00 – 21.00 h, sobota, neděle a svátky 9.00 – 20.00 tel: 476 172 537
Zubní pohotovost víkendy 9.00 – 17.00 ordinace MUDr. Tamary Sionkové v budově polikliniky
Dětská pohotovost po – pá 18.00 – 21.00 sobota, neděle a svátky 11.00 – 20.00 tel: 476 701 348
Kalendář akcí na Zahradě Čech
9.4. – 13.4. 2014 Tržnice Zahrady Čech
26.4. – 25.10.2014 Farmářské trhy na Kostelním náměstí
2.5. – 4.5.2014
Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni
16.5. – 18.5.2014
Dům, zahrada a volný čas na Zahradě Čech
24.5. – 25.5.2014
Mezinárodní výstava psů
6.6. – 7.6.2014
Hasičské slavnosti
20.6. – 22.6.2014
Cyklo festival
12.9. – 20.9.2014
Zahrada Čech
Něco pro ženy :
V Teplicích bylo otevřeno nové obchodní centrum Galerie Teplice, které stojí na
centrálním teplickém náměstí Svobody. (Dříve PRIOR). Návštěvníkům nabízí téměř 100
obchodů a restaurací, ale také supermarket Korzo a první multikino v Teplicích.
Něco pro kuchaře: Zdravá řepová bomba
Budeme potřebovat: Zrnochléb z řady Fit den, značky Penam, 100g červené řepy, 100g celeru, 1 cibul, 200g lučiny, sůl, pepř.
Čerstvou řepu a v horké vodě spařený celer nastrouháme najemno, přidáme drobně nakrájenou
Cibuli a smícháme s lučinou, osolíme, opepříme. Namažeme na plátky chleba a … dobrou chuť.
Kedlubnovo-pórkový zázrak
1 kedlubna, 150g pórku, 1 kostku tvarohu (250g), 200g plátkové šunky, 100g taveného sýra, sůl
Pórek omyjeme, nakrájíme na nudličky a na cedníku spaříme horkou vodou. Kedlubnu oloupeme, nastrouháme na hrubo, osolíme, čímž
kedlubnu zbavíme přebytečné vody. Poté ji smícháme s pórkem, tvarohem a sýrem, vše dosolíme. Namažeme na plátky nejlépe žitného
chleba a navrch přidáme plátky šunky. Dobrou chuť.
A nakonec březnové pranostiky:
Březnové slunce od nohou studí.
V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát nesundává.
Březen mokrý a deštivý úrodě se protiví.
Na svatého Alexeje jde voda z hor a ryba ode dna.
Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
Jana Dvořáková

Osadní výbor pro místní část Mníšek
Byla jsem požádána starostou, abych napsala několik vět o Osadním výboru a jeho činnosti. Výbor byl založen ještě za bývalého starosty Jana Bejčka. Plní
zejména poradní funkci starosty a zastupitelů. Sdružuje pouze trvale žijící obyvatele Mníšku, prezentuje potřeby místních a konzultuje jejich možná řešení. V
současnosti bych chtěla vyzdvihnout zejména to, že je to výbor z trvale žijících obyvatel, jelikož na Mníšku funguje nadále Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku,
které momentálně sdružuje zejména chalupáře. Toto sdružení vznáší požadavky a prezentuje potřeby jménem všech obyvatel Mníšku, což je velice klamné.
Nikdo z trvale žijících, kromě předsedy sdružení jim neudělil souhlas k našemu zastupování a na naše výzvy, aby se neprezentovali jako občané nereagují.
Dosavadní výsledky funkce Osadního výboru jsou zejména dva realizované vrty pitné vody, řešení situace ohledně špatných výsledků dosavadního zdroje pitné
vody (plánovaně do budoucna možnost použití jako náhradní zdroj), plánované kontejnerové stání a v neposlední řadě využití prodejní haly jako kravína. Rádi
bychom v takto pozitivním duchu pokračovali a děkujeme starostovi a zastupitelům za vstřícný postoj.
Za trvale žijící obyvatele Mníšku Eva Nirodová, předsedkyně Osadního výboru

Noc s Andersenem
Letos opět proběhne další ročník Noci s Andersenem, a to 4.4.2014. Děti budou předávány v 17 hodin p. starostovi Davidu Kádnerovi a půjdou nejprve do
tělocvičny. Poté kolem 19 hodiny je převezmou Eva Nirodová a Kamila Bartlová (knihovnice) a budou se věnovat různým aktivitám. Přespíme jako loni v zasedací
místnosti Obecního úřadu a ráno kolem 8 hodiny se rozejdeme. S sebou si přineste karimatky, spacáky, polštářky, plyšáky, prostě věci na spaní a hlavně dobrou
náladu :-) Přihlášky dětí zasílejte formou SMS na tel:777347895 (Eva Nirodová), nebo na e-mail: evanirodova@seznam.cz.
Těšíme se na Vás Eva Nirodová a Kamila Bartlová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – únor/březen
Pro žáky i zaměstnance naší školy byl dne 26. 2. 2014 opravdu krásný den. Ve škole jsme dokázali opět
rozzářit oči všem žákům, neboť se nám podařilo proměnit jednu šedou místnost v pěkný bufet. Paní
David Kádner předává
ředitelka společně s předsedkyní školního parlamentu Terezkou Stawiarzovou přestřihly pásku a všichni
se nestačili divit. Žáci nešetřili slovy chvály: „ Máme to tu, jak v obýváků!“ „Je to tu super!“ „Fakt hustý!“.
květiny ke Dni učitelů
Máme radost, že se nám zase podařilo něco pěkného, děkuji panu Vigovi, Sehnalovi a Křivánkovi za
učitelkám.
vybudování tohoto zázemí
Na konci února jsme uspořádali ve školní družině školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Všichni
se na soutěž velmi dobře připravili, a proto bylo náročné vybrat ty nejlepší. Některé přepadla tréma, ale
to se před vystoupením stává. Děkujeme všem recitátorům, ale i porotě, která neměla jednoduchý úkol.
7. březen, krásný slunečný den, všichni jsme se těšili na večer. Krásné šaty, dobrá nálada, trochu
nervozita a páni kluci v oblecích, tak začal VI. ročník plesu 8. + 9. třídy na škole Hora Svaté Kateřiny.
Moderátorská dvojice zahájila ples a paní učitelka Tereza Turkeová dekorovala absolventy 9. třídy, potom
došlo na děkování. Tereza Stawiarzová poděkovala za všechny žáky pedagogům a zaměstnancům,
vyzdvihla příjemnou a rodinnou atmosféru. Lucie Baňková poděkovala všem rodičům a tetám z dětského
domova za péči a lásku, které se jim dostává. Dostali prostor i rodiče, paní Šillerová poděkovala všem
pedagogům za vstřícnost, pomoc a vzdělání. Zvlášť poděkovala paní uč. Meissnerové (4 roky třídní
učitelka) a vyzdvihla práci paní ředitelky Věry Sehnalové, které předala s manželem kytici. Paní ředitelka
se neubránila slzám, je to velmi milé, když učitelům poděkují za jejich práci žáci a rodiče. Paní starostka
Hana Řebíková předala za všechny starosty pana Mooze (Brandov) i pana starostu (Nová Ves v Horách) a
poslance D. Kádnera pár hřejivých slov a ples mohl začít. Ples provázela vystoupení žákyň I. stupně,
bývalé žákyně Adély a její kamarádky a vystoupení žáků 8. třídy. Všechna vystoupení byla moc pěkná a
obdařená potleskem. Tombola byla rozprodaná okamžitě. My jsme se velice dobře bavili, máme na co vzpomínat, díky všem, kteří ples
uspořádali a těšíme se na další
žáci 8.+ 9. třídy ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny.
Ve středu 19. 3. 2014 navštívilo 17 žáků ze školní družiny Městskou knihovnu v Litvínově. Byla to jejich třetí návštěva v tomto školním roce.
V knihovně si pro ně připravili program „Čím asi budu“. Připomněli si různá povolání, která jsou známá i ta méně známá. Detailně se zaměřili
na složky integrovaného záchranného systému (policie, záchranáři a hasiči)…Žáci si poté zábavnou formou ve skupinkách vyzkoušeli různé
soutěže, např. přiřadit k tísňovým linkám správné situace vyobrazené na obrázcích. Poté si připravili své vlastní povolání a zkusili popsat, jak
probíhá takový pracovní den např. uklízečky, doktora, policisty, hasiče….Návštěva se opět moc líbila, na závěr si žáci pohráli v herně.
Z pátku 14. 3. na sobotu 15. 3. proběhl ve škole již tradiční akce s názvem „Spaní ve škole“. Večer žáky čekala soutěž ve znalosti básniček,
hudební kvíz a sportovní hra v tělocvičně. Večer opékali buřty, někteří z nich prošli stezkou odvahy a před spaním shlédli pohádku. Po
probuzení je čekal velký úklid třídy, ve které spali. Čekání na rodiče si žáci zkrátili hraním v tělocvičně.
V úterý 18. 3. jela 6. a 7. třída s paní učitelkou Křivánkovou a Beranovou do Městské knihovny v Litvínově. V rámci rozvoje čtenářské
gramotnosti si vybrali téma „Není LIKE jako LAIK.“ Po příjezdu žáky přivítala paní z knihovny, která je měla celou dobu na starost. Pustila jim
písničku od skupiny Laura a její tygři s názvem Slovník cizích slov. Začali tušit, o čem se tento den budeme bavit. Samozřejmě to byla cizí
slova. Nejprve si jich pár vybrali a vysvětlili. Nejvíce je zaujala slova revanšista a drogista. Poté si vše shrnuli a vysvětlili. Dále dostali za úkol do
vět správně dosadit cizí slova, přičemž měli vždy na výběr ze dvou. Největší problém jim dělala věta, ve které se rozhodovali mezi použitím
slova prezence a prezentace. Na závěr měli za úkol přeformulovat inzeráty, u čehož se velmi pobavili. Den v knihovně byl povedený, splnili
jsme kompetenci k učení, sociální a personální, řešení problémů i komunikativní. Děkujeme knihovně a jejím pracovníkům za příjemné
dopoledne.
Nikola Šecová

Dětský domov informuje

Odchod do života

V pátek 28. 2. jsme se všichni loučili s Martinem a Pepíkem, kteří náš domov
opouštějí. Popřáli jsme jim mnoho štěstí a předali přáníčka, která jsme jim
vytvořili. K tomu jsme napekli malé občerstvení, na kterém jsme si všichni moc pochutnali. Všichni jsme se účastnili soutěží, které si pro nás
připravily tety. Soutěžili jsme ve skládání košil, provlékání provázku, židličkovaná,…. Zasoutěžila si i teta Markétka s tetou Deniskou. Hodně
jsme fandili a nasmáli se. Nakonec jsme si udělali diskotéku a společně si naposledy zatančili s kluky (StBa, MaCm).

Prevence sociálně patologických jevů
Jeden celý víkend jsme věnovali programu „Prevence sociálně patologických jevů“ tentokrát jsme
se zaměřili na volný čas dětí. V pátek jsme se zúčastnili karnevalu, který pořádala ZŠ HSK, i zde se
na přípravě podíleli naše děti, hlavně dívky 8 třídy. Ostatní děti si to velice užili, zatančili si a
zasoutěžili. V sobotu jsme měli připravené zábavné odpoledne, a jelikož to byl vlastně i
Valentýnský víkend, děti vytvořili dvojice a tím vznikl jeden človíček. Legrace bylo, až nás všechny
od smíchu bříško bolelo. Vyhrála dvojice ve složení Lukáš a Maruška / která zde zároveň měla i
oslavu narozenin/.Došlo i na rozdání cen - sladkostí, které nám přivezla naše bývala chovanka
Růženka se svojí rodinou. Myslím, že i jí se odpoledne velice líbilo. V neděli si děti měly samy
připravit a zorganizovat program, a protože se náš domov velmi zajímá o sportování, samozřejmě si chlapci připravili zápas ve fotbale a
florbale. Dívky si otevřely módní a kadeřnický salon - to bylo krásných slečen po domově. /jahe/
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