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BŘEZEN – DUBEN 2018

Slovo starostky

Vážení občané,
prožili jsme nelehké období silných mrazů. Někteří občané se potýkali ve svých domácnostech se zamrzlou vodou. To byla velká
nepříjemnost. Někde jsme mohli pomoci a někde byla porucha mimo dosah našich možností. Odešly mrazivé dny a nyní nastoupí období tání,
zurčících potoků a možná i bouřlivých projevů nástupu jara. Jaro, vítej.
V roce 2017 probíhala jednání s firmou Net4Gas o výstavbě nové trasy plynovodu Capacity4Gas, jejíž trasa, bude téměř všude souběžná
se stávající Gazelou. Firma s námi podepsala několik smluv, které pomohou finančně zajistit město při budoucí výstavbě a opravách městského
majetku. Zastupitelé města rozhodli, že finance budou použity výhradně na dotační programy. Už na příštím jednání ZM budeme rozhodovat o
jednom z nich.
Budeme na jednání ZM rozhodovat i o počtu zastupitelů v příštím volebním období. Má být zastupitelů sedm nebo devět?, tak zní otázka.
Přijďte nám pomoct rozhodovat. Současně vybízím občany, aby se zúčastnili příštích komunálních voleb. Běžte do toho, vytvořte si skupinu,
přidejte se k některé již zavedené, hlavně do toho jděte.
Přeji vám krásné nejjarnější dny, vaše starostka Hana Řebíková

Po roce jsou zpátky, krásné jarní svátky,
Velikonoce si říkají a radost všem dělají.
Ať jste šťastní, zdraví a Velikonoce vás baví.
Přejeme krásné Velikonoční svátky.

Veřejné zasedání zastupitelstva- 14.03., 02.05., 20.06.,
12.09., 24.10.2018

Dvě holky na cestě do neznáma
Informace z DD
O víkendu jsme vyrazily samy až do Perninku. Byla to naše první cesta, kde jsme jely takhle daleko bez doprovodu. Měly
jsme zprvu z toho strach a obavy, že tam nedorazíme, ale nakonec vše dobře dopadlo. V Perninku na nás už čekala naše
„koučka“ Dana – je z Nadace Veroniky Kašákové a jezdí za námi do dětského dvakrát do měsíce. Díky Daně jsme měly tu
možnost o víkendu na sjezdovce zkusit snowboard a zalyžovat si pod vedením profesionálního lektora. Celý ten den byl
super. Povídaly jsme si o životě, smály se a relaxovali. Večer nás Dana vzala do kina na Zoufalých ženách, co dělají
zoufalé věci. Skvělá komedie, kterou vám můžeme doporučit. Určitě bychom chtěli zase někam vyrazit s Dančou, užily
jsme si to na plné pecky. Srdečně děkujeme. (Jitka a Páťa)
Riskování o sladkosti
Sobotní odpoledne jsme začali hrou Riskuj. Byly pro nás připraveny různé otázky z osmi oblastí za body v hodnotě 100 500. Nejlépe jsme zvládali slovní přesmyčky a trénovat musíme svátky v České republice - tam jsme se moc "nechytali".
Dalšími tématy byla příroda, svátky, vaření, města, pohádkové postavy ad. Nejlepší hlá ška soutěže padla od Kevina,
když uhádl zvíře za 500 - Bubo Bubo. Když od boku vypálil, sova, a pak se přiznal, že to poznal podle toho, že sova dělá v
noci bůůů .-) To jsme se popadali za břicho úplně všichni. Nejlepší v "riskování" byl tým Radka, ale sladkou odměnu si
odnesli všichni./ PaBa/

informace ze školy
ŠD – úterní saunování
Již od listopadu navštěvují děti ze školní
družiny saunu ve škole. Chodí tam
každé úterý a vždy se do sauny moc
těší. Sauna je pro děti příjemná
relaxace, a zároveň i zábava. Někteří z
nich jsou velmi otužilí a zvládají i pobyt
venku na sněhu, který je pro ně
zábavou :) Také vysoké teploty v sauně
dětem nedělají problémy. Nakonec vše
střídáme s odpočinkem, který si také
užíváme.
Markéta Schandarová
VESELÉ ZOUBKY
16. 2. 2018 se v rámci hodin prvouky
uskutečnil preventivní program Veselé
zoubky. Během dvou hodin jsem se
pobavili i poučili při sledování pohádky
Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek,
poté jsme plnili úkoly na interaktivní
tabuli, povídali si o zdraví, zubní hygieně
apod. Také jsme si změřili a vyzkoušeli,
jak těžké je vydržet 2 - 3 minuty při
čistění zubů. Závěrem jsme si vyplnili
několik pracovní listů, látku zopakovali a
zkoumali dárkové taštičky. Akce se
vydařila a děti plně pronikly do daného
tématu.
Divadelní představení Sněhová
královna 21.2.2018
Tentokrát se žáci první až třetí třídy
vydali do DVD v Litvínově na
představení Sněhová královna. Co na
nás čekalo? Krásná výpravná pohádka,
kde nechybělo napětí, smysluplný děj,
ponaučení ani laskavost. Příběh o zlu,
ukrytém ve střípku zrcadla, oslovil jak
žáky, tak paní učitelky.

Škopkiáda 22.1.2018
V pondělí 22.1.2018 jsme se
probudili do krásného zimního dne
s čerstvou sněhovou pokrývkou.
Konečně mohla proběhnout soutěž
v jízdě na sněhu na netradičních
vozítkách –„Škopkiáda“. Jezdili jsme
na kopci zvaný „ Grunt“, který pro
nás uzavřel pan Hlinka se souhlasem
paní starostky a tím se stal
bezpečným místem pro zimní
radovánky.Škoda,že tomu tak není
pokaždé při dobrých sněhových
podmínkách. Děkujeme za pěkné a
bezpečné odpoledne p. Hlinkovi,
paní starostce a paní učitelkám.
účastníci soutěže.

Přetahovaná lanem
Dne 18. 1. 2018 jsme se s vybranými
žáky 4. a 5. třídy zúčastnili soutěže
v přetahované lanem v Mostě. Soutěž
probíhala ve dvou skupinách.
Přihlášených škol bylo celkem 10.
Naši žáci nepostoupili do finálové
skupiny i přesto, že se velmi snažili.
Musím je všechny pochválit. Děvčata
obsadila 7 místo a chlapci obsadili
místo 9. Akce se nám všem líbila.
S některými žáky 4. třídy budeme
určitě v příštím roce opakovat.

Občanská výchova trochu jinak volba povolání - SŠ diplomacie
Most
Dne 28.2.2018 jsme 7. a 8. třída
společně s paní učitelkou Věrou
Sehnalovou a paní asistenkou
Špakovou, jenž se nám postarala o
naší Natálku, se kterou jí pomáhali i
naši ochotní spolužáci, navštívili
soukromou Střední školu diplomacie
a veřejné správy s.r.o. Po milém
přivítání nás zavedli do auly, kde
nám studentka Natálka přiblížila,
jaká tato škola vlastně je a co
studentům nabízí. Poté si pro nás
také ostatní studenti druhého
ročníku veřejné správy připravili
malé, poučné a vtipné ukázky, kde
nám přiblížili, jak se správě chovat
například na příjimacím pohovoru.
Celý den byl velice užitečný a určitě
bychom se na tuto školu chtěli ještě
podívat.

Starosta SDH děkuje p. Meissnerovi R. a H.,
Novotnýmu, Slavíkovi J.st. za vymalování garáže
v hasičárně.
Děkuje všem organizacím a občanům, kteří se
podíleli na finanční a materiální pomoci na
tombolu na plesu hasičů.

Děkuje výjezdním jednotkám v Hoře Svaté Kateřiny,
Nové Vsi v Horách, Brandova za akci vyprošťování
lidí z osobního auta pro mladé hasiče z Hory Svaté
Kateřiny a Jirkova.

V případě poruchy (kotel,
výtah, apod.) nás prosím
kontaktujte na tel. č.
731 871 920 , 476 113 157 nebo
v podatelně městského úřadu.
Jubilanti
březen – duben
Pakosta Petr, Chamuláková Miroslava, Selimovič Zumreta, Vejražková Lenka, Fila Drahoslav, Slavík Jiří, Vachulková Jitka, Tuzarová
Jana, Schmieder Nikolas, Špondrová Lucie, Vagaši Kristian, Šišovič Slawomíra Maria, Štefančík Jiří, Krekáč Pavel, Filová Andrea,
Vagaši Petr, Útrata Luboš, Denk Petr, Ryšlavá Ilona, Denková Miroslava, Komendová Jindřiška, Meissner Helmuth, Schmiederová
Marta, Čapková Vlasta, Rábiková Dana, Branke Vlastimil, Vlasáková Zuzana, Šebková Lesana, Karták Roman, Holceplová Taťána,
Guskova Jelena, Červeňák Pavel, Kotrla Jindřich, Strýhalová Jitka, Mocko Michal, Wilson Ian John, Hlásková Gabriela, Pánková
Markéta, Sviták Martin, Fiedlerová Věra, Sejvalová Lucie, Michálková Adéla, Kucharczyková Karolína, Seifertová Jaroslava, Rajs Ota,
Dvořáková Jindra, Kuzebauchová Eva,, Sobotka Miloslav, Benda Ludvík, Mocková Věra, Stehlíková Vlasta, Jeřábková Jarmila,
Dieneltová Alena, Vachulka Petr, Zetková Jitka, Horáková Eva, Kucharczyk Vlastimil, Kucharczykova Ilona, Pakosta Jakub,
Klármanová Jaroslava, Bebák David, Pinkas Ivan, Kačerová Miroslava, Jičínský Petr, Horák Karel, Svitáková Julie, Havel Igor,
Komišová Tereza, Špaková Eva, Primas Luděk, Vagašiová Veronika, Švanda Miroslav, Chod Adam, Vagašoivá Markéta.
Blahopřejeme

Knihovna je otevřena každé
pondělí od 15:00 do 17:00h.
Připravujeme
Světový den zdraví, stavění májky, pálení čarodějnic, den matek, den
dětí, Kateřinské slavnosti, divadlo, hudební festival, sportovní den,
pouštění draků, dýňové slavnosti, atd….
Kulturní kalendář v příštím vydání 
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