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Vážení
občané, dovolte mi, abych využil
ERVEN 2013
příležitosti a srdečně vás všechny pozval
2013
na
již tradiční celoobecní akci, která se již
několikátým rokem objevuje v obecním
kulturním kalendáři. Jsou jí Novoveské
letní slavnosti. Na sobotu 1. 8. 2015 je
připraven pestrý kulturní program pro
všechny cílové skupiny od 14.00 h až do
půlnoci. Program je doplněn novou
výstavou, která bude instalována
v našem muzeu. Výstava je věnována
naší obci a okolí, která je zachycena na
dobových pohlednicích. Zájemcům o
větrnou energii bude zpřístupněna
větrná elektrárna, do jejíž útrob budou
moci nahlédnout. Věřím, že počasí bude
příznivé a budeme se moci společně
dobře pobavit a každý z vás si
v programu najde něco svého. Letní
slavnosti se budou odehrávat v parku
naproti obecnímu úřadu, během kterých
bude slavnostně ukončena II. etapa jeho
úprav.

ČERVENEC 2015

EZEN 2013

Přeji vám krásné a slunné letní dny.
Váš starosta David Kádner

Ve dnech 7. – 9. 8. 2015 se konají závody do vrchu TRIOLA CUP.
Na území obce Nová Ves v Horách dojde k částečným uzavírkám
komunikace pouze ve dnech 8. a 9. 8. 2015.
Silnice bude uzavřena v časech (po oba dva dny):
8.35 – 17.31 h. Silnice bude v těchto časech pro běžnou dopravu
otevřena kyvadlově. Autobusy mají objízdnou trasu dle přílohy.

V červenci srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jiří Němec (77)
Edeltraud Němcová (72)
Drahuše Krupičková (83)
Lýdie Lehká (72)
Andrej Proco (75)

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
V červenci se bohužel s námi navždy
rozloučil pan

VLADIMÍR
VYDRA
ve věku nedožitých 65 let.
Čest jeho památce!

Václava Forejta,

Dne 11. července 2015 uplynul rok od úmrtí pana
chataře z chaty „MARIE“.
Byl rodák z Plzně, na sever Čech ho zavála vojna a důvodem toho, že se zde usadil,
byla jednak práce horníka na Dole Obránců míru, ale především láska k mé mamince
Marii Forejtové ze Souše. Bydleli po celý život v Mostě, ale do Nové Vsi v Horách
tatínka v roce 1963 přilákala krásná příroda Krušných hor natolik, že zde postavil
chatu se jménem své životní lásky „MARIE“.
V Nové Vsi v Horách trávil nejprve víkendy a dovolené, později celé léto a v důchodu
byl na chatě již stále. Slavil zde vánoční svátky, Silvestr, životní jubilea, konaly se zde i
svatby obou jeho dětí. Nová Ves byla jeho druhým domovem. Měl rád lidi a oni měli
rádi jeho.
Tatínek byl sportovec tělem i duší, miloval sport a především pak fotbal a hokej.
Chodíval rád do hospody Na výšině a později Pod lipou, aby si zahrál kulečník a
později do Sokolovny na „pinčes“. Účastnil se fotbalových i nohejbalových
novoveských turnajů. Nezkazil žádnou legraci.
Ve svých 82 letech odešel za svou ženou, bez které zde byl dlouhých 12 let. Kdo jste
jej znali, věnujte mu prosím vzpomínku.
Děkuji za celou rodinu Forejtů a Vágnerů. Dcera Milena

V SRPNU SE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH NEKONÁ.

V sobotu 25. 7. v 10.00 h starosta obce
David Kádner slavnostně přivítá nové občánky.

Novými občánky jsou:

Matyáš Ondrejek
a Karolína Beranová

Pranostiky na srpnové počasí
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho
pěkně pak.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě
sněhu.
Svatý Vavřinec (10.8.),první podzimec.
Když prší na svatého Rocha (16.8.), je
pak pěkný podzim.
Bartoloměj svatý (24.8.),odpoledne krátí.
O svatém Augustinu (28.8.),léto opouští
krajinu.
(j.p.)

KONTEJNER
Bude v roce 2015 přístupný v těchto dnech v době
8.00 - 12.00 hodin
25. 7. 2015
29. 8. 2015
26. 9. 2015
31. 10. 2015
28. 11. 2015
19. 12. 2015
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů za účelem uložení směsného
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např.
stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!!

Měsíc je téměř za námi a opět tu máme

tipy kam vyrazit:

V Křivoklátské vrchovině, v údolí řeky Berounky
leží ves, jejímž základen byla železná huť. Ta zde
byla v provozu už od první poloviny 16. století.
Ves, která okolo železné hutě vznikla byla
přejmenována v roce 1946 na Nižbor. Nižbor má
jednu zeměpisnou zajímavost – leží na průsečíku
14. poledníku a 50. rovnoběžky. Pouhý kilometr
od Nižboru leží Stradonice, místo, kde dříve sídlili
Keltové. Ve Stradonicích je pohřben spisovatel
František Nepil. Asi tři kilometry od Nižboru
/severovýchodně/ stojí lovecký zámeček Dřevíč,
který si nechal postavit na začátku 18. století
kníže Josef Vilém
Fürstenberg. Zámek je
veřejnosti nepřístupný, zakoupil ho a žije na něm
kníže a politik Karel Schwarzenberg. Devět
kilometrů od Nižboru je ves Hudlice, která se pyšní několika zachovalými roubenkami, z nichž v jedné se narodil známý
obrozenecký lingvista Josef Jungmann a jeho bratr Antonín, zakladatel moderního evropského porodnictví a rektor
Univerzity Karlovy.
Pohádkové léto na vás čeká u zámku Červená Lhota a trvá do 23. srpna. Divadlo se nachází v areálu Červená Lhota
Restaurant naproti zámku a představení se hrají ve všední dny a o víkendech vždy od 15.00 hodin. Více informací na
www.cervenalhota.cz.

Víte, že… ?
V Budyni nad Ohří je na hradě k vidění tzv. Budyňský drak (ve skutečnosti krokodýl), kterého si v roce 1518 přivezl z cest Jan
Zajíc z Házmburka.
Při stavbě silniční přeložky v Úštěku bylo nutné o 35 metrů přesunout skladiště chmele – to byla vlastně generálka na pozdější
přesun gotického kostela v poddolovaném Mostě.
Na stavbě terezínské pevnosti pracovalo asi 15 000 lidí celých 11 let, ročně se přitom spotřebovalo kolem 20 milionů cihel.
Celková délka pevnostního valu je 3770 metrů, valy jsou silné 30 metrů a výška bastionů ode dna příkopu je 12 metrů. Systém
pozemních chodeb dosahuje 29 kilometrů.
Ves Klapý pod hradem Házmburkem zažila několik sesuvů půdy. V roce 1900 bylo zničeno 52 domů.
Žraločí zuby rostou v několika řadách a na rozdíl od těch našich nejsou na celý život. Obvykle vypadnou už po měsíci používání
a jsou nahrazeny zuby ze zadní řady. Žralok bílý jich v tlamě mívá až tři stovky.

Soutěžní minitest:
Co mají v městském znaku Pardubice? A) bílého koně, B) černého kozla, C) perníkové srdce
Řeka Dunaj má jedno světové prvenství – protéká čtyřmi hlavními městy - vyjmenujte je
Která z těchto vodních ploch není navzdory svému názvu skutečným mořem? A) Mrtvé moře, B) Rudé moře , C) Černé moře
Kterého českého krále obveseloval podle pověsti kouzelník Žito? A) Václava IV., B) Jiřího z Poděbrad, C) Rudolfa II.
Který malý sport proslavila dvojice bratrů Pospíšilových? A) stolní tenis, B) kolovou, C) plážový volejbal
Vyberte nebo napište správné odpovědi do 31. 7. 2015 na adresu obecnovaves@seznam.cz, nebo správné odpovědi vhoďte
do schránky u vchodu na obecní úřad. Tři vylosovaní výherci obdrží malý dárek.
Více informací na tel. 604158974 Jana Dvořáková

Tělovýchovná jednota Nová Ves v Horách si podala žádost

na Krajský úřad v Ústí nad Labem o
poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na výměnu oken. S žádostí uspěla a z Ústeckého kraje obdržela dotaci
63 000.- Kč. Celková hodnota díla je 90 000,- Kč. Vlastní podíl TJ sokol činí 27 000.- Kč. Výměna oken byla provedena ve
dnech 20.7.- 21.7.2015 fa Breston Saad s.r.o. , Roudnice nad Labem. Pomoc s úklidem po akci výměny oken pohotově zajistila
Vlaďka Tondrová, Michaela Seifertová, Kateřina Kádnerová, Olga Vybíralová, Maruška Hájková a Jana Dvořáková. Děkuji za
rychlou a bezchybnou pomoc. Podali jsme si ještě jednu žádost o investiční dotaci na modernizaci elektroinstalace sokolovny
na Ministerstvo školství a netrpělivě čekáme na výsledek výběru, zda uspějeme. Hodnota díla se bude pohybovat okolo půl
milionu.
Václav Dvořák

Stručný přehled informací z 9. i 10.
zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Přehled informací je souhrnem dvou řádných zasedání a to 9. konané 29. června 2015 a 10. konané 20. 7. 2015. První uvedené
jednání řešilo porušení smlouvy tzv. školského obvodu mezi městem Hora Svaté Kateřiny a obcí Nová Ves v Horách a Brandov.
K porušení došlo při volbě nového ředitele základní školy, kdy nebyl dodržen bod smlouvy, který upravuje, že o schválení
ředitele rozhodují všichni tři starostové po společné domluvě. Myslím, že mnozí z vás jistě o této situaci slyšeli a není nutné ji
více rozepisovat, ovšem neznamená to, že naše obec nechce spolupracovat se samotnou školou. Vztah školy a obce je jistě
nutný, neboť ji navštěvují novoveské děti, a proto bude případné jednání vedeno přímo se školou nikoli přes město Hora Svaté
Kateřiny. Dále bylo schváleno přijetí dotace na II. etapu projektu „Úprava parku“ v rámci Programu obnova venkova Ústeckého
kraje, kdy se jedná zejména o dodělání zahradních úprav a jak se vám bude líbit, tak to zjistíte na Novoveských slavnostech,
které se konají 1. srpna. Také byly schváleny závody do vrchu – Evropský pohár Triola Cup 2015, které přišel podrobně popsat
organizátor pan Stránský, kdy přislíbil respektování autobusového jízdního řádu a každých 45 minut bude umožněn volný
průjezd dopravních prostředků. Trať bude ukončena na začátku obce a v obci se auta budou pouze otáčet na volném
prostranství před Výšinou. Zastupitelstvo vzalo na vědomí představení nové služby Pošta Partner, kterou by od 1. 1. 2016
převzala po svá „křídla“ paní Seifertová, která by jej provozovala v prostorách svého obchodu a předpokládá se rozšíření
provozních hodin a zachování veškerých služeb, které jsou poskytovány na nynější přepážce. Z dalších bodů již stručně a to, že
byly schváleny tři kupní smlouvy na prodej ploch v katastru Nové Vsi v Horách, kdy se jednalo o trvalý travní porost a ostatní
plochy a bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 2, Závěrečný účet a Účetní závěrky obce Nová Ves v Horách za rok 2014.
Nyní přejdeme k bodům 10. zasedání, které bylo velmi rychlé, protože byl schválen pouze jeden bod a to schválení výsledku
výběrového řízení na projekt „Svážíme bioodpad z obce Nová Ves v Horách“ s nejvýhodnější nabídkou od firmy KOMERSIA
NORD s.r.o., Chomutov včetně podpisu návrhu Kupní smlouvy v celkové ceně 2 539 291,00 Kč (včetně DPH) s touto firmou. Do
výběrového řízení bylo osloveno 5 firem, přičemž přišla 1 nabídka, která splňovala zadaná kritéria a to firma Komersia Nord
s.r.o. Předmětem zakázky je dodání auta značky Iveco s ramenem pro nakládání velkokapacitních kontejnerů, 7 kontejnerů, 7
sítí, 1 štěpkovač a 82 domovních kompostérů. Termín dodání a následného ukončení je listopad 2015. O možnosti získání
kompostérů budou občané informováni v dalším čísle zpravodaje.
Pokud máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem, budeme se na Vás těšit na dalším
jednání.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Pokračování vzpomínání p. Krupičkové Drahuše …..
Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem působila ve Sboru pro občanské záležitosti. Ve spolku pro občanské záležitosti pracovalo
postupně několik žen. Mgr. Ema Berková, Evženie Stříteská, Vlasta Škachová, Marcela Vacková, Grisoldis Thielová , Marie
Kovačová , Alena Bejčková, Jana Thielová, Jana Hercegová a další. V té době se také rodilo daleko více dětí. Například v roce
1977 se v obci narodilo 11 dětí a hned v následujícím roce 1978 se narodilo dokonce 13 dětí. Také bylo jeden čas zvykem, že
otec vždy při vítání občánků zasadil pro svého potomka strom, který s dítětem rostl. Konalo se zde několik zlatých svateb :
28.9.1978 manželé Koulovi Antonín a Marie, 29.12.1978 manželé Václav a Hedvika Richtrovi, 5.11.1983 zlatá svatba manželů
Elišky a Václava Merkerových, zlatá svatba Štefánie a Justina Štěvicových 19.12.1980, Eduard a Anny Gänslerových (bohužel
na datum si nevzpomínám a nikde jsme ho nedohledali). Členky sboru zajišťovaly nejen návštěvy ležících v ÚSP a v nemocnici ,
ale i návštěvy nemocných a přestárlých občanů doma, loučení s branci, vítání vojáků po návratu z vojenské základní služby,
rozloučení s mateřskou školkou, vítání dětí do 1. třídy, gratulace oslavencům . Všechny členky se do všech akcí zapojovaly
rády a bez ohledu na počasí chodily po obci a měly pro každého zdravého i nemocného důchodce dobré slovo a čas si posedět
a popovídat. Zájezdy a kulturní činnost v obci měla na starosti "Osvětová beseda". Osvětová beseda zajišťovala pravidelné
zájezdy do divadla, zejména na operetky do Teplického divadla a také jsme několikrát navštívili Národní divadlo. Konaly se také
zájezdy na houby a za poznáváním památek, do ZOO. Plesy se v obci konaly od ledna až do konce března, pravidelně každý
týden. Ples začínal ve 20.00hod. a končil ve 4.00hod., protože ve 4.30hodin odjížděl první autobus z obce do města. Vstupenky
na ples se chodili prodávat dům od domu a každý si koupil aspoň jednu vstupenku a podpořil tak pořádající spolek. Jednou
ročně pořádal okresní národní výbor výjezdy seniorů na týdenní rekreaci zcela zdarma. Jelo nás najednou až 6 seniorů z obce a
ostatní místa zaplnili důchodci ze sousedních obcí. V roce 1962 se řešil nedostatek pitné vody. Oprášily a upravily se plány k
výstavbě místního vodovodu z roku 1926 a bylo započato s výstavbou samospádového vodovodu pro celou obec. Vodovod,
který byl z větší části vybudován skleněným potrubím, byl ukončen v roce 1966. Celá nákladná akce byla provedena jako Akce Z
, dobrovolnou prací místních občanů. Chlapi přijeli domů z práce a chopili se krumpáčů. Mnohdy pomáhaly i ženy. Akce
výstavby vodovodu byla v takovém rozsahu, že podobná akce nebyla nikde v kraji. Obec za tuto akci získala jak uznání Vzorná
pohraniční obec, tak i finanční odměnu. Vzpomínám i na dobu nedávnou, na starostování Honzy Bejčka. Určitě by s námi
projednal dopředu změnu v rozvozu obědů, zeptal se na náš názor a možná i respektoval. Proč bychom měli kupovat dražší
oběd, když nám, co máme různé nemoci, vyhovovaly obědy z ústavu (málo slané, nekořeněné a málo mastné). Zajistil mi i
odvoz na schůzi a ze schůze, když jsem již nemohla chodit. Možná nabídnout lidem na výběr odkud chtějí oběd, zda z ústavu,
anebo z místní restaurace a zavážet tak obědy z obou provozoven. Nevidím v tom žádnou překážku. Nemyslela jsem si, že na
starý kolena, když síly ubývají, přijdu o možnost dovážení obědů. Snad moje krátké povídání připomnělo starousedlíkům dávné
časy a novým spoluobčanům přineslo poznání o dění v obci. D. Krupičková
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