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INFORMACE STAROSTY

Na začátek bych Vám rád popřál hodně štěstí a zdraví do nového roku, ať se nám všem
daří a prožíváme co nejvíce krásných dní a pohodových okamžiků.
S novými jízdními řády, jak všichni jistě víte a jak jsme dlouho dopředu varovali, nastal
zmatek a chaos. Jediným pozitivem jsou nové autobusy, jinak bohužel nefunguje zhola
nic. Časy na autobusových řádech není reálně možné dodržovat, a to ani v případě, že by
řidiči nestavěli snad na žádné ze zastávek. Školáci musí odcházet z výuky o půl hodiny
dříve, aby stihli spoj, protože pak další dvě hodiny žádný nejede. Někteří z Vás se
nedostanou včas do práce či z práce, prostě je všechno špatně. A to i přes to, že máme o
dva spoje navíc a zatím neudeřila žádná zima, která by mohla zapříčinit zpožděné spoje.
Silvestr, který jsem přes den s dětmi z
kroužku trávil v bývalém vojenském
prostoru Babyny

Ze situace je nešťastný i dopravce, který by měl za vše ručit, bohužel ale zavčasu nedostal
možnost se k situaci vyjádřit. Naštěstí už i kraj uznal, že takto to dál nejde a změna je
nutná a právě kvůli tomu svolal ke kulatému stolu starosty všech tří horských obcí,
dopravce, úředníka, který nové jízdní řády připravoval a radního, který nechal změnu schválit. Schůzka proběhne 29. 1. a
budeme se snažit, aby nastala pozitivní změna a všechny výše uvedené problémy zmizely.
A teď trochu pozitivněji. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě ledu na bruslení.
Ten nakonec vydržel i na Silvestra a já věřím, že nám počasí ještě
Spolek žen organizuje zájezd na muzikál Aida.
umožní lední brusle znovu oprášit.
26. 3. 2015 v Divadle Karlín v Praze. Cena
Zároveň je mou milou povinností Vás pozvat na dva plánované plesy.
vstupenky je 490,- Kč (platí zájemce, dopravu
Jeden z nich proběhne pod záštitou hasičů dne 21. 2. 2015. Můžete se
hradí obec). Zájemci se přihlásí do 23. 1. 2015 na
těšit na první ples v opravdu hasičském stylu. Dalším plesem bude
OÚ včetně úhrady vstupenky + 100,- Kč vratná
tradiční obecní ples, který proběhne 7. 3. 2015, hrát nám bude taneční
záloha na dopravu.
orchestr CHILI BAND z Klášterce nad Ohří, čeká nás slavnostní
předtančení a také jeden milý host jako překvapení. O půlnoci pak
bude všem ženám předán malý dáreček k mezinárodnímu dni žen.
Připravena je pro Vás samozřejmě také bohatá tombola. Vstupné je
letos pouhých 100,-, lístky si prosím přijďte osobně rezervovat na
Obecní úřad. Podrobnější informace včetně plakátu vyjdou v příštím
čísle Zpravodaje. Přeji krásné a pohodové zimní dny. Váš starosta

David Kádner
Statistika evidence obyvatel:
Počet občanů trvale bydlících k 31. 12. 2015 bylo 465. Z toho 191 mužů,
201 žen a 73 dětí. (37 chlapců, 36 dívek).
V roce 2014 se narodily 2 děti, zemřeli 3 občané, odstěhovalo se 20
občanů, do obce se přistěhovalo 48 nových občanů. Průměrný věk
občanů v obci je 43,6 roků.
Michaela Krupičková
Odpoledne dne 14. 1. 2015 se naše redakční rada vydala na pozvání pana starosty Davida Kádnera na OÚ do Nové Vsi v Horách. Přijetí i
jednání probíhalo velice příjemně, na úřadě se nám věnovala kromě pana starosty, také paní Malkusová, která má tvorbu jejich
zpravodaje na starosti. Poradili nám, jako
začínajícím novinářům „pár fíglů“, jak náš
KURZ NĚMECKÉ KONVERZACE PRO DOSPĚLÉ
časopis vylepšit. Na závěr jsem za nás
všem poděkovala a těšíme se na další
Začínáme ve středu 4. února 2015 v 16 h v zasedací místnosti OÚ!
spolupráci. Natálka Hrubá, 7. třída ZŠ

V lednu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto jubilantům:

Hedvika PROCOVÁ (74)
Gertruda HURAJOVÁ (74)
Antonie BENEFIOVÁ (88)
František NOVOTNÝ (81)
Jana VITVEROVÁ (75)

Podle nového jízdního řádu se do autobusů
nastupuje a vystupuje na zastávkách na obou
stranách, jako to bylo v minulosti.

Změna ordinační doby MUDr. Lisického
Od 1. 1. 2015 bude ordinovat každou středu
od 17.15 – 18.15 h

NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI:
Karolína BERANOVÁ (11. 2014)
Matyáš ONDREJEK (12. 2014)

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle §10

záměr VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská (v kú Mníšek v Krušných horách)
byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.
Do dokumentace je možno nahlédnou na Obecním úřadě na Nové Vsi v Horách v úředních dnech:
Po, St
8:00-17:00 h
Út
8:00-15:00 h
ČT
8:00-13:00 h
Pá
8:00-12:00 h

Z činnosti SDH
Drazí hasiči a příznivci spolku hasičského,
jako již tradičně se i letos počátkem ledna uskutečnila Výroční valná hromada sboru, které se kromě převážné většiny řádných členů zúčastnili
i delegáti Okresního sdružení hasičů pan Paťava a Žáža.
Tato valná hromada se odlišovala od těch předchozích, jelikož jsme museli přistoupit k volbě nového starosty sboru. Ke konci roku na tuto
funkci rezignoval současný starosta. Já osobně bych chtěl Jardovi poděkovat, za to co pro sbor, ale také pro život v obci udělal. Od roku 2009,
kdy jsme sbor zakládali, prošel sbor, ale také jednotka velkým vývojem a podpořil se i společenský život v obci. Zato patří poděkování nejen
Jardovi, ale i ostatním členům sboru a obci, která nás vždy podporovala.
Po zahájení valné hromady a úvodních slovech velitele jednotky a starosty obce, byli delegáty OSH ocenění čestným uznáním, za dlouholetou
činnost dva členové. Valná hromada zvolila nový výbor sboru: do funkce starosty Jana Valentu, náměstka Tomáše Hercega a členy výboru P.
Thiela, P. Šikla a R. Baňku.
Jedním z dalších bodů bylo i určení výše členských poplatků na rok 2015. Ty byly stanoveny na 150 Kč, s tím, že mládež do 18 let je od
příspěvků osvobozena a pro hasiče starší 65 let, jsou příspěvky dobrovolné. Chtěl bych vás tímto požádat, abyste členské příspěvky uhradili
v průběhu ledna a
února
u
nového
hospodáře
M.
Krupičkové
na
Obecním úřadě.
Další již tradiční akcí,
která
se
koná
počátkem roku, je již 6.
Hasičský bál, který se
bude letos konat až 21.
února
po
plese
mysliveckém.
Lístky
bude možné pořídit
v předprodeji
na
Obecním úřadě u M.
Krupičkové, od 26. 1.
za cenu 100 Kč, nebo
v den konání akce za
130 Kč.
Srdečně vás na tuto
akci zvu a těším se na
osobní shledání.
Jan Valenta, starosta
SDH

Celní úřad v Nové Vsi v Horách
Po připojení Saska k pruskému celnímu spolku byla v roce 1818 zřízena celní
stanice také na hraničním přechodu mezi Deutschneudorfem (Sasko) a
Gebirgsneudorfem (Čechy), dnes Nová Ves v Horách. Zpočátku sloužili na obou
stranách hranice pouze dva celníci. Sídlem českého celního úřadu byla Hora Sv.
Kateřiny. 1. října 1901 byla v Nové Vsi v Horách otevřena celní expozitura
s pravomocemi vedlejšího celního úřadu II. třídy. Byla umístěna ve dvou
místnostech zemědělské usedlosti Karla Kreißla čp. 165 (tento dům, který dnes
již neexistuje, se nacházel několik desítek metrů od hraničního můstku). Vedoucí
této expozitury býval v lidové mluvě všeobecně nazýván „výběrčím,“ poněvadž
určoval celní poplatky a pokuty a přijímal také peníze. Pruhovanému stanovišti
se obecně říkalo „celník“ (Finanzer). Po roce 1918 byla Finanční kontrola a
Okresní celní úřad přemístěn do Mníšku - Böhmisch Einsiedl (od r. 1960 je
Mníšek osadou obce N. Ves v Horách). Pod správu tohoto úřadu patřila oddělení
v Mníšku, Nové Vsi v Horách, Hoře Sv. Kateřiny, Brandově, jakož i v sousedním

Hraniční přechod v Nové Vsi

duchcovském okrese, v Českém Jiřetíně, a dnes již neexistujícím Grünwaldu. V roce 1938
byl správcem celního úřadu na celnici v Nové Vsi v Horách, a zároveň jeho jediným
zaměstnancem, respicient FS Augustin Čihák. Po připojení (anšlusu) Sudet k Německé říši 1. října 1938 byly všechny celní služebny na obou
stranách hranice rozpuštěny. Po druhé světové válce byl mezi oběma státy obnoven předválečný stav. Na českou stranu se vrátil z větší části
také předválečný personál. V Mníšku zaujal své dřívější místo vedoucí oddělení Antonín Tonda. Také na ostatní oddělení se vrátilo mnoho
dřívějších celníků a členů Finanční stráže - FS. V Nové Vsi bylo oddělení finanční stráže zřízeno 1. ledna 1947, ale již od r. 1945 byl ustaven na
hraničním přechodu celní úřad. V této době byl velitelem místního oddělení FS vrchní respicient František Dohnal. Dne 1. ledna 1949 byla
oddělení FS zrušena, její působnost v celním pohraničním pásmu nahradili pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Od 1. ledna 1951,
kdy vznikla Pohraniční stráž, začalo tzv. vojskové
střežení státní hranice. Úsek státní hranice mezi obcí
Klíny a H. Sv. Kateřiny střežili vojáci 2. roty, 3.
karlovarské brigády PS, se sídlem v Mníšku.
K ubytování pohraničníků sloužila až do roku 1966,
kdy bylo zrušeno střežení hranice s NDR, budova
bývalé celnice v Mníšku (v 80. letech minulého století
byl celý areál včetně budovy celnice zbourán). Ještě
malá poznámka k celnici v Mníšku. Protože přes toto
místo vedla stará obchodní cesta z Čech do Saska, tak
zde již v roce 1425 zřídilo královské město Most
celnici.
Hraniční přechod z Nové Vsi v Horách do sousedního
Deutschneudorfu byl znovu otevřen (pouze pro pěší)
18. října 2004 a pro osob. auta 21. prosince 2007,
kdy byla v rámci otevření Schengenského prostoru
symbolicky odstraněna hraniční závora. Hraniční
přechod v Mníšku s nově postavenou celnicí zahájil
provoz v roce 2002, ukončen byl v roce 2007.
Hraniční přechody (již bez celnic) do sousedního
Saska jsou v současné době v provozu jak v Nové Vsi
v Horách, tak v Mníšku.
J. Pešír

Stará celnice v Mníšku

Spolek žen na poslední schůzce 17. 12. 2014 oslavil konec roku. Některé členky přišly v maskách. Každá přinesla domácí cukroví a různé
dobroty. Navštívil nás pan starosta David Kádner. Přinesl nám také ochutnat cukroví a láhev ořechového likéru, se kterým jsme si spolu
všichni připili na zdraví.
Dobře jsme se pobavily.
Za Spolek žen M. Plačková

Rozhovor se zastupiteli
Libuše Novotná Pokorná. Zastupitelka obce Nová Ves v Horách (poprvé), zároveň členka kulturního výboru obce. Pracuje jako
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří („Mnoho lidí si to zaměňuje s tím, že dělám na Povodí Ohře, ale tato organizace se zabývá
cestovním ruchem a turistikou v jižní oblasti Ústeckého kraje,“ říká.) Její 36 let, má jednu dceru, v obci žije skoro 8 let. Na koníčky jí moc
času nezbývá.
Již podruhé jste se ucházela o hlasy občanů v komunálních volbách a tentokrát velmi úspěšně. Zasedla jste do zastupitelského týmu, který
se oproti předchozímu výrazně omladil a dokonce převládá ženský element nad mužským. Co na tento stav říkáte? Tento poměr mě po
vyhlášení volebních výsledků velmi překvapil a zároveň potěšil. Pokud by více žen bylo i ve vyšší politice, asi by jednání a práce vypadala jinak.
Jaké jsou Vaše priority, které byste z titulu zástupce místní samosprávy chtěla realizovat? Ráda bych, aby se o naší obci hovořilo, že to v ní
žije. Od začátku přistěhování naší rodiny se snažím zaměřovat zejména na kulturu, historii a cestovní ruch,
což jsou oblasti mně nejbližší. Stala jste se rovněž členkou sedmičlenného kulturního výboru. V čem zde
spatřujete svou roli? Většina odpovědi na tuto otázku je v předchozí otázce. Na ustavujícím zasedání jste
hlasovala pro poněkud méně tradiční způsob vedení obce (myšleno neuvolněný starosta a uvolněná
místostarostka). Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Bylo všem zastupitelům vysvětleno, proč k tomuto
způsobu dochází a mě osobně to přišlo jako rozumné řešení. Myslím, že vykonávat funkci poslance a
uvolněného starosty nejde stoprocentně. Ale až čas ukáže, zda to bylo řešení, které bude nám všem
vyhovovat.

Jaroslav Dvořák.

Zastupitel obce Nová Ves v Horách (podruhé), zároveň člen kontrolního výboru obce. Pracuje jako technik ve
společnosti Unipetrol RPA. Je mu 56 let. V obci žije 14 let. Má tři děti. Jeho koníčkem jsou šachy a dáma.
Usedáte již podruhé mezi zastupitele naší obce. Jak se Vám zatím jeví současné složení zastupitelů oproti předešlému, kdy jste vykonával
funkci místostarosty? Z devíti zastupitelů je tu pět nových, samí mladí lidé. Myslím si, že věkový průměr současného zastupitelstva by mohl
být jeden z nejmenších v historii obce. Nový neotřelý pohled na věc, doplněný o zkušenosti z komunální politiky současného starosty a
místostarostky, by mohl přinést dobré výsledky. Vždyť přeci každý máme zájem, aby se nám v naší obci líbilo. Jaké jsou Vaše priority, které
byste v rámci své funkce zastupitele chtěl realizovat? Do voleb jsme každý vstupovali s nějakým volebním programem. Až na drobné změny
se programy různých politických uskupení od sebe zase tolik nelišily. Důležité je v zastupitelstvu se dohodnout na podobě dokumentu
„Program rozvoje obce NVH“ a ten se snažit v rámci možností naplňovat. Zastáváte současně funkci předsedy kontrolního výboru. V čem
spočívá Vaše práce? Především je to kontrola usnesení obecního zastupitelstva, jestli byla splněna a v zadaném termínu. Samozřejmě se
může stát, že některý bod usnesení se z různých příčin zpozdí, nebo odloží. Pak je nutno vést ho v patrnosti, a pokud to okolnosti umožní,
snažit se o jeho naplnění.
Děkuji vám za rozhovor. (rama)

Vánoční turnaj ve stolním
tenisu zná vítěze
Tradiční, již 17. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise se
jako každoročně konal o druhém vánočním svátku. Přihlásilo se
celkem 20 hráčů. Letos opět obhájili vítězství hráči naší obce a
první místo získali Václav Seidl a Stanislav Kortán. Na druhém
místě se umístila Sonja Vydrová s Jaroslavem Novákem a třetí
místo obhájili Šikl Miroslav s Františkem Novotným ml.
Gratulujeme !
Ceny vítězům sponzorovali obec Nová Ves v
Horách a manželé Dvořákovi. Během celého turnaje panovala
pohoda. Úsměv na tvářích všech přítomných nezmizel ani na
vteřinku, a to dokonce ani nám, kdo jsme se umístili trošinku na
nižších příčkách. Byli jsme všichni rádi, že se konečně
pohybujeme, protože všem nám pohyb scházel. Nemohu
opomenout zmínit se o skokanovi roku 2014. Díky zlepšení
techniky hry se jím stali starosta David Kádner společně s
Tomášem Bláhou.
Jana Dvořáková
TJ Sokol připravuje valnou hromadu na den 27. 2. 2015 - čas
bude upřesněn.

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1
o rozloze 68 m2 v rodinném domě v Einsiedelu
(SRN), 500 m od hraničního přechodu Mníšek.
Včetně zahrady, možnost využití garáže po
domluvě.
Nájemné 5500,- Kč/měsíc.

Tel.: 777 564 500,
e-mail: BBB.verunka@seznam.cz. Možnost
trvalého přihlášení v SRN.

Kam za poznáním?
V obchodním centrum OLYMPIA v Teplicích se koná od 19.1.2015
do 15.2.2015 výstava historických kočárků.
Matějská pouť v Praze začíná od 28.2.2015 a končí 30.4.2015
S princeznou Krasomilou se můžete vydat na Panskou skálu . Tu
zvlášní skálu určitě znáte z filmové pohádky Pyšná princezna:
Krasomila s princem Miroslavem se u ní zastavili na svém útěku z
Půlnočního království. Kamenné varhany u nichž se se tehdy
natáčelo, objevíte na náhorní plošině mezi Kamenickým Šenovem
a Práchní. Zvláštností Pánské skály jsou až 12m dlouhé šestiboké
čedičové sloupy připomínající kamenné varhany. Díky nim má
skála statut národní přírodní památka a je nejnavštěvovanějším
geologickým útvarem v Čechách.
Na výstavišti v Praze 7 /www.terakotova-armada.../, tel.:
734346615 se koná od 12.11.2014 do 8.2.2015 jedinečná
výstava pod názvem Terakovová armáda a první čínský císař v
Praze. Výstava nabídne dosud nejrozsáhlejší rekonstrukci
proslulého mauzolea prvního čínského císaře Čchina, které je
považováno za osmý div světa a jeden z největších
archeologických objevů 20. století.
Jana Dvořáková

Pranostiky na únorové počasí
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Únorová voda – pro pole škoda.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu zaleze za
kamna.
Je-li o Hromnicích (2.2.) studeno, přijde brzy jaro.
Svatá Veronika (4.2.),seká ledy z rybníka.
Na svatého Valentýna (14.2.),zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Matěj (24.2.) ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. (j.p.)

PROGRAM
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 26. ledna 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty (dotace, SPOD
Kontrola usnesení
Žádost o udělení souhlasu s uspořádáním automobilového závodu do vrchu na komunikaci Horní Jiřetín – Nová Ves v Horách dne 6.6.2015.
(Žádost podává HOBBY RACING klub AČR Chomutov)
6. Rozpočet na rok 2015
7. Žádost o pronájem části p.p.č. 607/2, cca 200m2, trvalý travní porost . Jedná se o část pozemku, na kterém je hřiště u sokolovny , ale pronájem
se týká nevyužívané části.
8. Žádost o prodej p.p.č. 204/6, ostatní plocha o vým. 47m2 v kú Mikulovice směr – za pani Köhlerovou nahoru.
9. Schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 1367/35 v kú Nová Ves v Horách o vým. 112m2, vedenou jako ostatní plocha včetně zavkladování služebnosti
pro obec Nová Ves v Horách.
10. Kulturní kalendář akcí na rok 2015.
11. Diskuse
12. Závěr

Vánoce u nás
19. 12. jsme u nás v dětském domově oslavili Vánoce. Byl to den plný radosti a štěstí. Dětské oči zářily při otevření
každého dárečku, tak jako nikdy předtím. Za dárky vděčíme nadacím „ Dejme dětem šanci, Českému rozhlasu
Sever- daruj hračku a Stromu splněných přání“ Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří dárky koupili nebo na ně
přispěli, protože i málem se dá splnit dětský sen. A v neposlední řadě našim vychovatelům, kteří vše pečlivě
připravili a strávili nad tím spoustu svého volného času. Všech dárečků si moc vážíme a jsme vděční za vše co jsme
pod stromečkem našli.
Na tento den jsme pozvali i Martina K. a byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijal, přivezl nám plno sladkostí/ za
které děkujeme/, ale pro nás stejně nejhezčí bylo shledání s ním a také to, že víme, že se má v novém domově
v Praze dobře.
Přejeme všem mnoho štěstíčka a zdravíčka v novém roce.
/děti z 3RS/
Šek od hokejistů
Máme rádi sport a nejvíc ze všeho ,,litvínovský hokej“. Když nám to vyjde samozřejmě rádi
jezdíme sledovat zápasy,, na živo“ vždyť hokejisté jsou naši kamarádi. Litvínovu fandíme ze
všech sil. Před Vánoci se vždy scházíme buď u nás na Kateřině, nebo na zimním stadiónu. Letos
jsme byli pozváni na led , kde nám hokejisté předali šek / Posíláme velké poděkování/, vyfotili
jsme se s nimi a pak už jenom fandili a fandili. Moc, moc jim přejeme , aby se letos dočkali
titulu. /EvBa/

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – prosinec/leden 2014/2015
Naše škola se připojila k celorepublikové akci „Sněhuláci pro Afriku“, kterou pořádá ve spolupráci společnost Kola pro Afriku a Gymnázium v
Ostravě Hrabůvce. Letos se pořádá 3. ročník a byli jsme osloveni, zda bychom se akce zúčastnili, neváhali jsme ani chvilku a rádi se do akce
připojili. Úkolem všech účastníků je postavit, co nejvíce sněhuláků a vybrat za
každého postaveného sněhuláka startovné 50,-Kč (případně i jinou částku,
která by byla pro žáky dostupná). Vybraná částka 6 118,- Kč bude zaslána na
účet společnosti Kola pro Afriku a vybrané peníze budou použity na převoz kol
dětem do Gambie. Dne 7.1.2015 všichni od dětí z mateřské školy a žáků od
první po devátou třídu včetně pedagogů vyběhli ven před naší školu o velkou
svačinovou přestávku a vrhli se na stavění sněhuláků pro Afriku. Chtěli jsme
využít hojných sněhových podmínek, které panovaly na Kateřině. Bohužel sníh
nevykazoval dobrou kvalitu na válení koulí a stavění. I přes velkou nepřízeň
kvality sněhu, který nám komplikoval stavění, jsme všichni vynaložili veškeré
úsilí a podařilo se nám uplácat 60 sněhuláků od malinkatých až po sněhuláky v
životní velikosti. Akci jsme dovršili v odpoledních hodinách, kdy jsme se žáky
školní družiny přispěli stavbou dalších 10 sněhuláků. Celkem se nám tedy podařilo postavit 70 sněhuláků pro Afriku. Podařilo se nám vybrat
krásnou částku na poměry počtu dětí a žáků naší malé horské školy, kdy žáci přinesli korunky od drobných malých částek až po desítky korun.
Některým přispěli rodiče, některé děti přispěly i ze svých našetřených korunek v kasičce. Přispěli nejen žáci a jejich rodiče, ale také přátelé
školy, správní zaměstnanci, pedagogové, starostové a zaměstnanci obcí Kateřina, Nová Ves a Brandov, ale také obyvatelé těchto obcí. Všem,
kteří nám pomohli a přispěli na akci Sněhuláci pro Afriku, patří velké DÍKY. Jsme moc rádi, že se nikdo neotočil zády a že jste Vy všichni, kteří
jste přispěli a pomohli dobré věci a hlavně dětem, které mají velmi těžký život ve velmi těžkém prostředí. Děkujeme a jsme hrdí, že můžeme
pomáhat.
Nikola Šecová (redakčně kráceno)
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