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DUBEN 2014

2013
ERVEN 2013

Informace starosty

Začíná nám krásné teplé počasí a tak se začíná plnit i naše víceúčelové hřiště. Připomínám proto, že je
2013 si ho zamluvit od pondělí do pátku na telefonním čísle 730 511 177. Každý, kdo si takto hřiště
možné
zamluví, bude uveden na vývěsní ceduli přímo u hřiště.
EZEN 2013
Stejně jako minulý rok, i letos jsou po obci rozmístěny 4 kontejnery na trávu, které můžete využívat.
Další důležitou informací je, že letošní svoz odpadu je naplánován na sobotu, 14. června.
Co se týká našeho kostela. Tento měsíc proběhla slíbená schůzka s firmou, která realizovala jeho opravu.
Byla tak provedena reklamace a následně budou probíhat opravné práce.
Poslední informací je varování od policie. Poslední dobou
se objevily případy vloupání do rekreačních objektů v naší
CO NÁS ČEKÁ…
obci. Policie tak vyzývá ke zvýšené ostražitosti a
Pálení čarodějnic
všímavosti ohledně pohybu podezřelých osob v Nové Vsi
26. 4.
Maškarní bál
v Horách. V případě, že budete mít nějaké informace,
Zasedání zastupitelstva
volejte na telefonní číslo 607 990 380 anebo přímo na
28. 4.
obce
linku 158. Předem děkuji za spolupráci.
Otevření expozice
Váš starosta
1. 5.
Krušnohorských hraček
David Kádner
Krušnohorské derby –
3. – 4. 5.
barváři
8. 5.
16. 5.
23. - 24. 5.

SHERPA CUP 2014
Travesti show
CRAZY LADIES
Volby do Evropského
parlamentu

31. 5.

Vítání nových občánků

14. 6.

Jarní svoz odpadu

Vážení občané, v současné době evidujeme několik případů vloupání do rekreačních objektů, kdy pachatel uvnitř přespí,
sní nějaké potraviny a při odchodu si samozřejmě i něco odnese. Nyní se jedná konkrétně o lokalitu Hora Sv. Kateřiny Sruby. Dále byl jeden případ zaznamenán i na Brandově. V minulosti se tyto případy stávaly i na Klínech a Českém Jiřetíně.
Dovoluji si Vás vyzvat ke zvýšené všímavosti k pohybu osob po horách, které neznáte, popř. mají-li tyto osoby podezřelé
chování. Informace o pohybu podezřelých osob zavolejte na náš služební telefon 607 990 380 popř. na bezplatnou linku
158. Žádné zavolání není zbytečné a všechny poznatky prověříme.
Ze strany policie bude provedeno bezpečnostní opatření, ve kterém se zaměříme právě na zvýšenou kontrolu
osob pohybujících se po chatových oblastech a prázdných chat. Za spolupráci předem děkuji
ppor. Bc. Radek Řehák , vedoucí policejní stanice, tel: 974 438 516

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

Antonín BLAŽEK (76)
Eliška BLAŽKOVÁ (75)

GRATULUJEME!

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.
Oznámení
Katastrální
operát
obnovený
přepracováním
na
digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území
Mníšek v Krušných horách obce Nová Ves v Horách bude
vyložen k veřejnému nahlédnutí ve dnech 29.5.2014 –
11.6.2014 a to: na Obecním úřadě v Nové Vsi v Horách ve
dnech pondělí a středa od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 –
17:00 hod., v úterý od 8:00-12:00 hod. a od 13:00 -15:00
hod., ve čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. Na Katastrální pracovišti
v Mostě ve středu od 8:00-11:00 a od 12:00-17:00 hod.

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

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH

se konalo v pondělí 31.3.2014. V úvodu zasedání starosta podal
zastupitelům i ostatním přítomným občanům informaci o Dohodě o
přeshraniční spolupráci na protipožární opatření, kterou podepsal
SE USKUTEČNÍ
Ústecký kraj a nedal obci na vědomí, že Dohoda je již účinná. Soudní
znalec připravil podklady pro cenovou mapu, finanční výbor připraví
návrh cenové mapy do příštího zasedání ZO. Dále starosta informoval o
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
problematice zapojení obce do jiné místní akční skupiny MAS na
Mostecku. Zájem o změnu má zatím jen Brandov, Hora Svaté Kateřiny
1.
Úvod
nikoliv, takže obec zatím setrvá v MAS Západní Krušnohoří. Byla podána
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně
opětovná reklamace na oplocení kolem fotbalového hřiště a reklamace
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
omítek kostela sv. Michaela.
3.
Informace starosty
Zastupitelé dále schválili následující body:
4.
Kontrola usnesení
- přijetí dotace z Ústeckého kraje na projekt Úprava parku ve výši 173
5.
Cenová mapa – prodej a pronájem pozemků
tis. Kč. s tím, spoluúčast obce na tomto projektu bude ve výši 58 tis. Kč,
6.
Žádost o vydání souhlasu se stavbou kůlny
- konání cyklistického závodu za plného silničního provozu dne 15. 6.
2
7.
Žádost o převod části pp.č. 139/4 o výměře 53 m
2014; organizuje KL Most o. s.,
v
kú.
Lesná
- zveřejnění záměru na pacht části pp.č. 446/1 v kú. Mníšek o výměře 48
2
8.
Žádost o převod části pp.č. 139/5 o výměře 73 m
926 m2,
v kú. Lesná
- dohodu o vstupu na pozemky v části Mníšek se společností Unipetrol
9.
Pronájem pp.č. 446/1 v kú. Mníšek
RPA s. r. o., a to v rámci provádění prací na mezinárodním etylénovodu,
10. Žádost o prodej části pp.č. 1105/1 v kú. Nová
- zveřejnění záměru na prodej části p.p.č. 489 v k.ú. Mikulovice o
Ves v Horách
výměře 61 m2,
11. Pronájem haly
- zveřejnění záměru na prodej p.p.č. 1170/1 v k.ú. Nová Ves v Horách o
12. Diskuse
výměře 280 m2,
13. Závěr
- smlouvu o zajištění služebnosti inženýrské sítě (dříve "věcné břemeno"
s manželi Baňkovými na pp.č. 1367/1 v k.ú. Nová Ves v Horách,
- příspěvek ve výši 7 tis. Kč Českomoravskému klubu chovatelů barvářů na organizační zajištění 7. ročníku Krušnohorského derby, které se
bude konat 3. a 4. 5. 2014,
- průjezd pro nákladní vozy do 12 tun přes hraniční přechod Mníšek/Deutscheinsiedel, interval 1 – 2/měsíc, zn.: MEK-MP30, ERZMP75/101/201/301, firma Patsch Transporte und Handel GmbH,
- prominutí půjčky poskytnuté TJ Sokol Nová Ves v Horách v roce 2013 ve výši 50 tis. Kč s tím, že tato částka bude použita na výměnu oken.
V diskusi se pak řešily zejména organizační záležitosti kolem víceúčelového sportovního hřiště u Sokolovny.
Příští zasedání ZO se koná v pondělí 28.4.2014 od 17.00 hodin, všichni občané obce i ostatní návštěvníci budou vítáni.
Ing. Václav Krůta, místostarosta obce

28. 4. 2014 OD 17.00 HODIN

1. místo kat. „děti“

Novoveské muzeum po roce opět ožilo a přivítalo již 6. ročník tradiční
velikonoční soutěže o nejkrásnější vajíčko. V sobotu 19. dubna se
návštěvníci muzea mohli pokochat ručními pracemi a výrobky
svých sousedů. Soutěží se tradičně v kategoriích děti a dospělí.
Sešlo se mnoho zajímavých výrobků, návštěvníci zde mohli najít
inspiraci k vlastní tvorbě. Na jednom místě se sešly pekařské i
cukrářské výrobky aranžované do náročných velikonočních
kompozic, ručně šitá látková zvířátka, papírové prostříhávané
ozdoby do oken, výrobky z pedigu, originální velikonoční věnce,
nechyběly speciální kraslice, pletáž, vlna, plsť, zvířátka z papíru,
originální závěsy ze suché trávy. Výstava byla doplněna dílnami
pro děti i dospělé pod vedením zručné Evy Nirodové. Mezi tak
velkou konkurencí bylo těžké vybírat nejlepší. Odměněni byli
všichni zúčastnění malou sladkou pozorností, ale přeci jen někdo
musel vyhrát. Vítězové v dětské kategorii získali zábavné stolní hry
a dospělí obdrželi poukázky do cukrárny Buno. Na fotografiích
1. místo kat. „dospělí“
Josefa Pešíra můžete najít inspiraci k vlastní tvorbě a již nyní
můžete přemýšlet nad svým výrobkem do dalšího ročníku.
Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na viděnou příští rok!

R. Malkusová

Velikonoční dílna a papírové motánky
O velikonoční sobotu proběhla jako již tradičně velikonoční dílna, kde si děti mohly pomalovat velikonoční sádrové odlitky, nabarvit a polepit
vajíčka, vyrobit zápichy do květináčů a nebo složit velikonoční dekoraci ze skládačky. Pro dospělé byly avizované papírové motánky, kde se z
různobarevných papírů, korálků a drátků vyráběly různé dekorace např. víly, žabičky, motýli. Jako vždy bylo tvoření velkou zábavou a ohlasy
zúčastněných byly velice pozitivní. Celá sobota se nám krásně vyvedla a byla hezkou přípravou na velikonoční pondělí. Eva Nirodová

VÝSLEDKY
Kategorie DĚTI:
1. místo: Dětský domov Hora Sv. Kateřiny
(2. RS)
2. místo: ZŠ Hora Sv. Kateřiny
3. místo: Dětský domov (Ferkovi, Sičová,
Šándorová)
4. místo: Andrea Korunková a Zuzanka
Divácká
Kategorie DOSPĚLÍ:
1. místo: Spolek žen
2. místo: Jiřina Valentová
3. místo: Ústav soc. péče
4. místo: Helena Bláhová

Kostel sv. Michaela je pozdně barokní stavba postavená v letech 1780 až 1784. Stavbu kostela řídil stavitel Pavel
Eisenberger z Března a tesařský mistr Josef Hauschild z Udlic. Hlavní oltář pochází z druhé poloviny 18. století a do
zdejšího kostela byl přemístěn z Kadaně. Původně měl kostel čtyři zvony. V letech 2012-13 byl kostel částečně opraven.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o stálé expozici krušnohorských hraček a výrobků ze
dřeva, která bude oficiálně otevřena 1. května 2014 v budově firmy
NBW s.r.o. Nová Ves v Horách.
Současně Vás prosíme o pomoc při realizaci expozice. Rádi vystavíme nebo od Vás
odkoupíme staré hračky nebo jiné výrobky ze dřeva, které se zde na horách vyráběly.
Udělejte jarní úklid na půdách, prospějete dobré věci :) Informujte nás, prosím, co
nejdříve na tel. 476 113 154 nebo na emailu nbw@nbw.cz, popřípadě na Vašem
obecním úřadě.
OTEVŘENO:
Čtvrtek 1. 5. 14.00 – 16.00 h
Pátek 2. 5. 10.00 – 16.00 h
Sobota 3. 5. 10.00 – 16.00 h
Neděle 4.5. 10.00 – 16.00 h
Všední dny 10.00 – 14.30 h
Těšíme se na Vaši návštěvu!
NBW s.r.o. Nová Ves v Horách 180
www.nbw.cz

Klub chovatelů barvářů Vás zve na mezinárodní soutěž

KRUŠNOHORSKÉ DERBY
3. a 4. května 2014
slavnostní zahájení v 8.00 h v parku před obecním úřadem

Doprovodný program: společenský večer od 20 h na sále KD Pod lipou, přednáška o
barvářích, vystoupení trubačů – lovecké fanfáry, mezinárodní vítěz ve vábení jelenů.

Vás zve v pátek od 20.00 h na
JARNÍ KABARETNÍ VEČER S CRAZY LADIES
TRAVESTI SHOW – Miriam, Roberta, živá hudba – Dram Way
Večer plný super kabaretní zábavy a k tanci hraje DRAM WAY
Předprodej vstupenek a rezervace míst:
Restaurace Pod lipou nebo na tel.: 773270910, e-mail: info@kdpodlipou.cz

VSTUPNÉ: v předprodeji 150,- Kč www.crazyladies.zeo.cz

Přivýdělek / Brigáda
Štípání a skládání bukového dřeva
Kontakt: Ondřej Bejček

Mobil: 603 286 909

Noc s Andersenem
4. dubna proběhla letošní Noc s
Andersenem.
Děti
si
nejprve
zasportovaly s panem starostou a poté
jsme se sešli v zasedací místnosti
obecního úřadu, kde jsme tvořili,
malovali a povídali si. Začali jsme
četbou ukázky z pohádky O Vendulce a
drakovi, a pak děti dostaly za úkol namalovat draka. Menší dostaly
předmalovanou šablonu k vybarvení, větší malovaly sami, nebo
draka místo vybarvování polepily krepovým papírem. Pak si dělaly

různé křížovky, doplňovačky, spojovačky, hráli jsme pexeso, hod na
terč, hádání předmětu po hmatu, a tvořili mořský svět z modelíny
na okurkáč. Také se děti byly podívat v knihovně, kde si mohly
vybrat knihu, pro kterou si přijdou v půjčovní době. Nakonec také
dostaly průkazy a diplomy komisaře Vrťapky. Po večeři jsme se
přesunuli nahoru do cukrárny, kde byl pro děti připravený X-BOX a
hráli různé soutěže. Myslím, že jsme se opět všichni dobře pobavili
a celou noc si užili. Budu se těšit opět příště.
Eva
Nirodová

Něco ze sportu
Na velikonoční svátky jsme dostali pozvánku z města Hora Svaté Kateřiny, kde se konal
turnaj ve stolním tenise. Byli jsme rozděleni do několika družstev. Ženy, muži nad 50
let a muži do 50 let. Naše obec byla zastoupena 8 hráči + za nás soutěžil Klaus ze
sousední německé Nové Vsi. Naše družstvo mužů nad 50 let získalo 1. a 2. místo. Zlato
získal Václav Seidl, bronz Jaroslav Novák. Za družstvo žen získala stříbro, tedy 2. místo
vybojovala Sonja Vydrová. Také za naši obec soutěžil nejstarší hráč p. František
Novotný, který v lednu oslavil 80 let a co je překvapivé bylo jeho umístění. Umístil se
na jednom z předních míst.
Jana
Dvořáková

Pozvánka
26. 4. 2014 se koná Mostecká šlápota. Jedná se o tradiční turistický pochod, který odstartuje od Městské knihovny v Mostě mezi půl osmou
a desátou hodinou, cíl je před restaurací HOKA pod knihovnou. Účastníci si mohou vybrat ze čtyř tras o délce 10, 15, 20 a 25 km. Startovné
činí 25Kč .
26. 4. 2014 se koná vítání Country jara v Rudém domě v Litvínově - Chudeříně. Vystoupí Jitka Vrbová a Standa Chmelík , pražská
bluegrassová Nová sekce, Old Man Band, Karolína. Začátek v 16 hodin. Výtěžek bude věnován na asistenčního psa pro malého Jakuba.
Farmářské trhy v Olympii Teplice se konají ve dnech:
2. května, 16. května, 30. května
1. 5. 2014 Valdštejnské slavnosti – více na www.litvinov.cz
Město Litvínov ve spolupráci s INTUS vyhlašuje 5. ročník fotografické soutěže na téma Litvínov a okolí ve fotografii. Uzávěrka soutěže 26.
6. 2014 více na www.litvinov.cz
Burza dětského oblečení se koná dne 27. 4. 2014 od 17 – 19 hodin v aule Scholy Humanitas. Vstupné pro prodejce 50 Kč. Registrace na
telefonu: 602 122 225. Pro kupující vstup volný.
V příštím vydání Zpravodaje si budete moci přečíst vzpomínky jedné z našich nejdéle bydlící obyvatelky obce Nová Ves v Horách.
Přestože se mi moc nechtělo vstát od televize, obléknout se a jít se podívat na divadelní představení pod názvem „Dokonalá svatba,“ které
hráli ochotníci z Koštic, překonala jsem nechuť a vydala jsem se na sál restaurace Pod lípou. Divadelní představení předčilo moje očekávání.
Bylo to jedno z nejhezčích a nejvtipnějších představení, které jsem viděla. A už vůbec nelituji, že jsem „nelenošila u televize, nebo přerušila
velikonoční gruntování, protože ochotníci z Košťic byli fakt skvělí. Jana Dvořáková

Z činnosti Spolku žen
Dne 10. 4. 2014 oslavila jubileum 90 let naše členka Spolku žen paní Ludmila
Haufová. I v tomto věku je stále aktivní a zúčastňuje se všech akcí, které
pořádáme. Na schůzce našeho spolku jsme paní Haufové všichni blahopřáli a připili si s
ní vínkem na zdraví. Ani další členky nezahálí. Stále navštěvujeme jubilanty v naší obci a
předáváme balíčky dotované obecním úřadem. Také nás na schůzce navštívil náš pan
starosta D. Kádner. Informoval naše členky o dění v naší vsi. Za Spolek žen M. Plačková

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – březen/duben
Druhé kolo „Kariérové olympiády“ v rámci projektu RO-KA-PO, které se konalo ve čtvrtek 20. 3. 2014 v Mostě proběhlo pro naší školu opět
úspěšně. Naše škola vybojovala opět první místo mezi ostatními školami v okrese. Olympiády se účastnili všichni žáci sedmé, osmé a deváté
třídy. Tentokrát byla olympiáda na zdravotnické téma a naší žáci nezklamali a obhájili prvenství z prvního kola olympiády. Všem velká
gratulace a poděkování:-)
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili 21. března 2014 v rámci projektu “Tvorba knih” Městskou knihovnu v Litvínově. Po přivítání pracovníkem
knihovny Ladislavem se usadili v herně, kde jim byl představen program na společné odpoledne. Zhlédli film se Z. Svěrákem “Jak jsem se stal
čtenářem”. Následovalo seznámení s tím, jak vzniká kniha od spisovatele až do chvíle, kdy se dostane do ruky čtenáře. Tento film byl opravdu
zajímavý. Následovala prohlídka knihovny od místa, kam knihy přijdou z nakladatelství přes systém zařazení až do jednotlivých oddělení, kde
si můžeme knihu půjčit. V knihovně se žákům moc líbilo a již mají domluvený program na příští setkání.
Žáci 1. stupně a 6. ročníku naší školy navštívili v rámci plnění ŠVP Aquasvět v Chomutově. Odjeli po první vyučovací hodině autobusem, který
jim byl uhrazen ze ŠR. Nejprve žáci v bazénu plnili učivo tělesné výchovy podle ŠVP. 6. třída plavala v plaveckém bazénu a žáci prvního stupně
si osvojovali pády a skoky do vody z nízkých poloh a adaptaci ve vodním prostředí. Ve druhé části pak využívali atrakcí v bazénu. Dopoledne
se nám všem líbilo. Žáci 1. stupně a 6. třídy
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození
Jana Amose Komenského. A také v naší škole se na tento den nezapomnělo. Každá učitelka ve škole byla jistě překvapena, když během výuky
do třídy vstoupili s kyticí zástupci všech tří obcí (starostka H. Řebíková, starosta D. Kádner a místostarosta P. Studnička), a před zraky žáků jí

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – březen/duben
(dokončení ze str. 7) poděkovali za její práci, popřáli spoustu pracovních úspěchů a pevných nervů. Zkrátka nepřišly ani provozní
zaměstnankyně, ačkoliv se jich tento svátek přímo netýká.
Dne 31. 3. 2014 jsme slavnostně otevřeli tři třídy s interaktivními tabulemi. Třídy byly vybaveny na základě výhry v soutěži „Chytré hlavy“,
kterou pořádala Vršanská uhelná a.s. Na slavnostní otevření přijeli zástupci z Vršanské uhelné pan ředitel Petr Mrvík a paní Liběna Novotná,
starostka města Hora Svaté Kateřiny paní Hana Řebíková a poslanec ČR a starosta Nové Vsi v Horách pan David Kádner. Pásku slavnostně
přestřihl pan Mrvík společně s paní ředitelkou Věrou Sehnalovou, která následovně společnosti poděkovala za tento sponzorský dar.
Poděkovat nezapomněli ani žáci, kteří mají z nových tabulí obrovskou radost. Na závěr paní učitelka Křivánková zapojila všechny přítomné do
interaktivní výuky.
Žáci 8. a 9. třídy se 31. března vydali do Městské knihovny v Litvínově v rámci projektu „Nástrahy reklamy“. Po přivítání čekalo na žáky několik
úkolů. Prvním z nich bylo správné zařazení a vytvoření reklamních sloganů známých firem na trhu. Následovala práce ve skupinách, kde se
žáci snažili odhalit triky prodejců. Dostali nákupní seznam a odebrali se do fiktivního obchodu s potravinami. Přednáška byla zakončena
informacemi o kvalitě potravin, které si žáci běžně kupují. V knihovně se žákům líbilo a těší se na další návštěvu.
Celá škola se zapojila do projektu „Česko sportuje“ – Olympijský víceboj. V rámci tohoto projektu musí žáci plnit jednotlivé disciplíny. 7.
dubna tak žáci 5., 6. a 7. třídy začali plnit první úkoly – 60 metrů na čas a hod kriketovým míčkem. V průběhu dalších týdnů budeme
pokračovat v dalších sportovních aktivitách – běh na 500 m (1. stupeň),
běh na 1000 m (2. stupeň), hluboký předklon, skok daleký z místa a výdrž
ve shybu.
Dne 9. 4. 2014 jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili Střední odbornou
školu Litvínov- Hamr. Exkurze školy proběhla v rámci přípravy na budoucí
povolání, v rámci projektu RO-KA-PO. Žáci si prohlédli některé obory, které
škola nabízí. Prošli si dílny, kde si žáci zkusili práci čalouníka a truhláře.
Všichni si vyrobili svůj knoflík a řehtačku. Pak následovala prohlídka
ateliérů, kde se připravují žáci v oboru grafický design. Podívali se, jak
probíhá výuka v oboru kadeřník/kadeřnice, krejčí a aranžér/aranžérka. Celá
exkurze byla moc vydařená a všem se jim líbila
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za práci na záhonu před školou, zejména p. Královi a p. uč.
Králové, p. Loosovi za dovoz hlíny a dále za výpomoc p. uč. Meissnerové a p. Hlinkovi. Jsme rádi, že jsou stále mezi námi lidé, kteří rádi
pomohou, a to i bez úplaty. Ještě jednou díky.

Dětský domov informuje
Kvalifikační turnaj ve florbale aneb vzhůru za obhajobou titulu
Poslední březnovou sobotu jsme vyrazili na kvalifikační turnaj ve florbale do Ústí nad Labem. Jelikož jsme vezli putovní pohár pro vítěze,
znamenalo to jediné - byl to začátek boje o obhajobu titulu. Ve značně pozměněné sestavě jsme dokázali postoupit z těžké skupiny, ve které
hráli všichni finalisté z minulého ročníku a nakonec bez obtíží vyhráli čtvrtfinále a semifinále. Jediným soupeřem, který byl nad naše síly se stal
dětský domov z Dubé Deštné. Nejlepším střelcem turnaje se stal znovu náš Richard a z Ústí si odvezl už čtvrtou florbalovou hůl s pohárem. Při
bojích o postup nás povzbuzovali i naši kluci Martin a Lukáš, kteří spolu bydlí v
Praze v Sámovce. Za čtrnáct dnů nás již čeká boj v turnaji finálovém. (japt)
Výsledky turnaje
základní skupina: HSK:Dubá Deštná - 3:3, HSK:Domino Plzeň - 2:2, HSK - Ústí
nad Labem Sev.terasa - 4:2, HSK:Dlažkovice - 3:4 čtvrtfinále: HSK:Žatec - 6:1,
semifinále: HSK:Duchcov - 8:1, finále: HSK:Dubá Deštná - 1:4
Postupující do finále dle celkového pořadí:
1. Dubá Deštná
2. Hora Svaté Kateřiny
3. Dlažkovice
4. Duchcov
Finále florbalu 2014 - jsme stříbrní !!!
První dubnovou sobotu jsme se vydali obhajovat zlaté medaile v
celorepublikovém finále florbalového turnaje, který pořádá Dětský domov Ústí
nad Labem Střekov. Osm nejlepších týmů se rozdělilo do dvou skupin a svedly lité boje o medaile. Ze skupiny jsme postoupili z prvního místa
a šli jsme rovnou do semifinále. Nejvyšší výhru v turnaji jsme si připsali proti České Kamenici, kterou jsme rozdrtili poměrem 13:0 - tento
výsledek nakonec pomohl našemu Ríšovi již potřetí v řadě obhájit pozici nejlepšího střelce turnaje. Semifinálový boj přinesl naopak
nejtěsnější možnou výhru, kdy jsme přes Melč postoupili až po nájezdech. Finále jsme si zopakovali proti Dubé Deštné a stejně jako před 14
dny neúspěšně. Klukům už v závěru došli síly a nepovedlo se jim najít recept na vynikajícího gólmana a obranu Dubé Deštné. Zisk stříbrných
medailí po dvou mistrovských titulech není rozhodně zklamáním, ale velkým úspěchem. Vždyť z našeho týmu zůstal od loňského roku jen
jediný hráč základní sestavy. Předávání diplomů, medailí a pohárů proběhlo na hradě Střekov v Ústí nad Labem.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům této akce a také chlapcům za skvělou reprezentaci našeho dětského domova. Zajímavou
videoreportáž z akce můžete shlédnout v aktualitách U-TV Webové televize Ústeckého kraje: Finále florbalu
Milá návštěva
Dne 20.3. k nám přijeli zástupci z vietnamské komunity Niem Phat Duong Vinh Nghiem z Mostu. Předali nám dárkové tašky, ve kterých mělo
každé z dětí botasky, teplákovou soupravu a něco dobrého na mlsání. Jaro je již zde a tyto dárky udělaly velikou radost nejenom dětem.
Teplákové soupravy ihned děti nazvaly ,,IN“ A radost určitě vidíte i na přiložených fotografiích. Poté jsme návštěvu provedli po domově a
ukázali dětské pokojíčky. Nakonec jsme požádali Dai Duc Tich Thong Dat o ukázku kungfu. Několik ,, chvatů“ si i děti vyzkoušely. „Děkujeme
za návštěvu a dárečky, které jste nám přivezli“/MaCm/
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