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INFORMACE STAROSTY
Dovolte, abych Vás v novém roce pozdravil, ale hlavně popřál hodně štěstí a pevné zdraví Vám všem.
Dnes bych začal rekapitulací roku předcházejícího a to roku 2017. Tento rok byl pro obec a celé zastupitelstvo velmi náročný. Povedlo se nám
získat několik dotačních titulů, které byly pro naši obec velmi důležité. Všechny jsme je musely proinvestovat a vše ještě do konce roku
vyúčtovat. Ten, kdo má alespoň trochu zkušeností s dotacemi ví, že administrativa je velmi problematická. Zastupitelé museli všechny dotace
schválit s vědomím, že se vše musí nejdříve proinvestovat z finančních zdrojů obce a pak následně, po vyúčtování a kontrole z úřadu, nám
mohly být schválené dotační tituly proplaceny.
Vážení a milí čtenáře obecního zpravodaje,
Investice pro rok 2017
je nám velkou ctí, že letos společně oslavíme desetileté
1. Dovybavení JSDH 164 519 Kč, z toho dotace = 120 000 Kč
výročí vydávání Zpravodaje. Na tomto místě je v první
2. Sokolovna 1 021 000 Kč, z toho dotace = 600 000 Kč
řadě nutno podotknout, že u založení Novoveského
3. Hasičské IVECO: 2 841 000 Kč, z toho dotace 2 400 000 Kč
zpravodaje stál a inicioval jeho vydávání tehdejší
4. Muzeum topení: 343 000 Kč, z toho dotace 125 000 Kč
starosta Jan Bejček. Ten však musel nedobrovolně
5. Kulturní akce: 400 000 Kč, z toho dotace: 360 000 Kč
redakční radu opustit; bohužel, již není mezi námi.
6. VPP: (veřejně prospěšné práce ) a projekty zaměřené na zaměstnávání
Redakční rada je v podstatě od počátku ve stejném
TRANSFER – zaměstnávání mladých (dva zaměstnanci)
složení: R. Malkusová, L. Novotná Pokorná a J.
Vzděláváním k úspěchu – zaměstnanci s nízkým vzděláním (jeden
Dvořáková. Naše řady posléze doplnil J. Pešír, který
zaměstnanec)
pravidelně obohacuje Zpravodaj pěknými fotografiemi či
VC Genesia – (dva zaměstnanci z ústavu sociální péče )
zajímavými články o historii obce. V průběhu deseti let
Úřad práce (tři zaměstnanci )
jsme se vám snažili přinášet aktuální informace o dění
Celkem jsme získali pro tyto zaměstnance 982 000 Kč.
v obci, přinášeli jsme rozhovory s lidmi úzce s ní
Jsem moc rád, že se nám vše podařilo úspěšně dotáhnout do konce roku
spjatými, prostě abyste věděli, co se v obci děje. Na
2017. Většina peněz nám byla již proplacena a zbytek čekáme v
závěr mi dovolte vyjádřit poděkování všem členům
následujících týdnech. Moc děkuji všem zastupitelům, pro které je na
redakční rady, kteří každému vydání obětují svůj volný
prvním místě budoucnost naší obce. Není jednoduché se rozhodovat o tak
čas, představitelům místních spolků a dobrovolných
velkém finančním zatížení pro obec, i když jen krátkodobém, a proto si je
organizací, kteří také Zpravodaj obohacují svými
pro jejich rozhodnutí velice vážím. Vždy je tady riziko, že při vyúčtování a
příspěvky a samozřejmě vám, čtenářům. Váš rostoucí
dokladování hromady papírů, nám nebude přiznaná již schválená dotace z
zájem je totiž pozitivní zpětnou vazbou pro nás při
nějaké např. administrativní chyby. Požadavky jsou velmi tvrdé, ale je to
tvorbě každého nového čísla. Děkujeme, že jste nás vždy
přeci jedinečná šance investovat tak velké peníze do obce s max. 30%
rádi četli a že nás budete číst i nadále!
spoluúčastí. To, že jsme úspěšně vše dotáhli do zdárného konce je také
R. Malkusová, šéfredaktorka 
zásluhou zaměstnanců obce, jelikož jsme co nejvíce prací dělali svépomocí.
A za zvládnutí administrativní části, která byla velmi nelehká a mnohdy
nepřehledná, mají zase obdiv pracovnice obecního úřadu. Věřím, že nám vše nyní bude sloužit a dělat nám radost. A teď hurá na to co nás čeká
v letošním roce. Pro mě a zastupitele to nezačalo zrovna poklidně. V tuto chvíli řešíme nákup nového traktoru převážně pro zimní údržbu.
Jelikož se naše obec rozrůstá o nové občany, za což jsme moc rádi, přibyla i mnohem složitější zimní údržba. Mnohonásobně vzrostl počet lidí
závislých jezdit auty do práce. Při silnějším větru, který nás tuto zimu dost trápí, se jinak než nepřetržitou údržbou nedají silnice, hlavně
Mikulovice (směr Kateřina) a Starý kopec, udržet. Jelikož náš stávající traktor není přizpůsobený na přední radlici, nezvládá nápor většího
množství sněhu. Z toho důvodu v tuto chvíli řešíme traktor nový, který je pro komunální údržbu již se šípovou přední radlicí a sypačem v zadní
části. Ten bychom chtěli získat ještě tuto zimu. Chápu vaše připomínky, že když sníh odplužime, že je silnice velmi kluzká. Ale bohužel s tím nic
dělat v tuto chvíli nemůžeme. Věříme, že k tomu přispěje sypač na traktor. Také vnímám otázky, proč sníh hrneme zrovna na tu nebo onu
stranu? Prosím pochopte vy nás. Velmi se snažíme a většinou chceme sníh spíše vyhrnout ven z ulice, aby byly co nejmenší mantinely, což je i
pro naší další údržbu výhodné. Většinou ale jedeme, hlavně ze Starého kopce, smykem a jsme rádi, že to projedeme, aniž bychom způsobili
nějakou škodu, jak na traktoru, tak hlavně Vám. Hrneme na obě strany tak, abychom udrželi cestu co nejširší, aby bylo možné hrnout sníh po
celou dobu sněžení. Děkuji Vám za pochopení a trpělivost, ale jsme na horách, a i když už nejsou takové zimy, tak chápu, že každý chce co
největší komfort, který se vám snažíme poskytnout.
Tento rok nás čeká, v jarním nebo letním období, slíbený vodovod. Ten bude obec financovat ze svých zdrojů cca 1 200 000 Kč. Budeme se
snažit o nějakou dotaci, aby se nám nějaká část vrátila. Samozřejmě nás čeká údržba obce jako např. natřít zastávky, opravit alespoň část
hřbitovní zdi atd.
Určitě se můžete těšit na stálé kulturní akce po celý rok a začínáme 3. 3. 2018 Obecním plesem. Lístky budou v prodeji od 1. 2. 2018. Již 17. 2.
můžete přijít na hasičský ples, na něj jsou již lístky v prodeji.
Přeji vám všem, pokud možno klidné zimní dny a budu se těšit s Vámi buď 29.1. od 17. hod. na zastupitelstvu, nebo na nějakých akcích v naší
obci na shledanou.
Váš starosta David Kádner

V prosinci a lednu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Marie Plačková (74)
Gertruda Hurajová (77)
Zdeňka Šiklová (71)
Štefánia Sluková (71)
Jana Vitverová (78)
Hedvika Procová (78)

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ
REPUBLIKY
Druhé kolo 26. a 27. ledna 2018.
v pátek 14.00 – 22.00 h,
v sobotu 8.00 – 14.00 h.
Volební okrsek č. 1 v zasedací místnosti Obecního
úřadu Nová Ves v Horách čp. 33.

PROGRAM 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 29. 1. 2018 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1.
Úvod
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Rozpočtová změna č. 1/2018 – návrh rozpočtového opatření
5.
Schválení Kulturního kalendáře na rok 2018
6.
Kupní smlouva o prodeji traktoru ZETOR – obec prodávající
7.
Kupní smlouva o koupi sněhové radlice – obec kupující - výběr z nabídek
8.
Kupní smlouva o koupi traktoru ZETOR Proxima GP 100 – obec kupující – výběr z nabídek
9.
Výběr z nabídek na poskytnutí finančního leasingu na koupi traktoru
10. Žádost o prodloužení pachtu části pozemku v kú Mníšek č.p.p. 446/1
11. Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 466/5 o vým. 55m2 v kú Mikulovice v kr. horách
(nově vzniklá parcela z p.p.č 466/4)
12.
Schválení Smlouvy na zřízení služebnosti práva chůze a vjezdu na p.p.č.454/6 v kú Mikulovice

v Krušných horách a schválení VB – uložení vodovodní přípojky na p.p.č. 454/6 v kú Mikulovice v Krušných
horách
13.
Změna využití p.p.č. 454/6 v kú Mikulovice, z ostatní plochy, využítí manip. plocha o vým. 333m2
na ostatní plocha, využití komunikace
14.
Pozemkový fond ČR oznámení o zamýšleném převodu p.p.č. 162 o vým. 12m2 v kú Mikulovice –
podání žádosti o převod
15.
Žádost o pronájem domu čp. 197 a zahrady p.p.č. 145/2
16.
Došlá pošta
17.
Diskuse
18.
Závěr

Předvánoční soutěž
17. 12. 2018 se kromě dětí, které si ozdobily vánoční stromeček v sokolovně popcornovými
řetězy, sešlo několik vzorků vánočního pečiva od novoveských žen. Mohlo se ochutnávat a
tak nezávislá porota rozhodla, který vanilkový rohlíček je nejchutnější. Ten NEJ upekla paní
Zdeňka Šiklová, hned za ní se umístily rohlíčky Táni Marázové. Třetí místo patřilo Kateřině
Kádnerové a čtvrté Heleně Bláhové. Zúčastněné soutěžící neminuly po zásluze odměny
v podobě kuchyňského náčiní, které se jim určitě bude hodit.
Všem našim cukrářkám děkujeme za chutné příspěvky do soutěže. (rama)

Fandíme Horské lize

V prosinci jsme zakončili první ročník Horské ligy v dámě. A nebyl to závěr ledajaký. Sešlo se nás devět a tak se hrálo na tři
družstva. A hned trojnásobně bodované umístění pro každého v týmu. Ceny přijel předávat předseda České federace dámy a
několikanásobný mistr republiky Václav Křišta. Panečku, jak se podivoval nad senzační atmosférou v naší Sokolovně. To bylo
takové „na oplátku.“ Když my jezdíme na turnaje, tak aby zase jiní poznali, jak se to hraje u nás doma. Jak tedy vlastně dopadlo
umístění? Cenu pro nejmladšího účastníka získala Anička Kádnerová. Bublinky pro nejlepší ženu brala Táňa Marázová, která
posledním kolem ještě stačila přeskočit Davida a obsadila celkově třetí příčku. Po vyrovnaných výkonech celého roku Petr Thiel
bral druhé pořadí. A šampiónem prvního ročníku se stal Jirka Viktora. Brambora zbyla Davidovi a na páté místo se prodrala
v závěru Jiřka.
Jaroslav Dvořák

Stručný přehled informací z 28. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, poslední jednání obecního zastupitelstva projednalo program, který měl 32 bodů, a jejich popisování
by zabralo velký prostor zpravodaje, proto se k vám dostává přehledný souhrnný výčet. Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočet na rok 2018 se schodkem 411 000,-Kč, kdy celkové příjmy činí 8 750 000,- Kč a celkové výdaje 9 161 000,Kč. Zároveň s tímto byl chválen střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 -2020, kdy jeho zpracování je
povinné ze zákona,
- novou cenovou mapu na prodej nemovitých věcí v katastru obce Nová Ves v Horách s účinností od 1. ledna 2018,
dále žádosti o prodej pozemků, kupní smlouvy na prodej pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene nebo zřízení
služebnosti na pozemcích v celkovém počtu 10,
- zpoplatnění druhé a třetí popelnice na komunální odpad a dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen o zvýšení
poplatku za odvoz od 1. 1. 2018,
- změnu uvolněné funkce starosty a místostarosty a nyní je pan starosta uvolněný a paní místostarostka neuvolněná,
- zvýšení odměn za výkon členů zastupitelstva a výborů dle Nařízení vlády od 1. 1. 2018,
- závody do vrchu, které se uskuteční 25. - 26. 8. 2018,
- doplnění počtu členů finančního výboru na 5 členů o Libuši Novotnou Pokornou.
Více informací k zastupitelstvu naleznete na webových stránkách obce www.novavesvhorach.cz , nebo
přijďte na další jednání zastupitelstva, které se koná 29. ledna od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního
úřadu. Pro další informace, novinky či aktuality navštivte i obecní facebookový profil
www.fb.com/novavesvhorach.cz. Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Co pro nás připravil na svém začátku rok 2018 ?
Venkovní kluziště v Praze. Obchodní centrum Arkády Pankrác v Praze je ideálním místem nejen pro nákupy, ale také pro příjemné trávení
2,
volného času. Užijte si zimní radovánky a jeďte si vyzkoušet venkovní kluziště o velikosti 600m které najdete před obchodním centrem. Na
venkovní ledové ploše se bude bruslit každý den od 9hod. do 21hod. až do konce února za každého počasí. K dispozici je rovněž půjčovna
bruslí a stánky s občerstvením. Více informací na www.arkady-pankrac.cz
Pivovarské prohlídky v Plzni po celý rok. Navštivte Plzeňský Prazdroj a projděte se autentickými místy, kde se před 175 lety zrodilo pivo Pilsner
Urquell. Poznáte suroviny, z nichž se pivo vaří , a dostanete se rovněž k varnám neboli „srdci“ pivovaru či do jedné z nejmodernějších stáčíren
piva s kapacitou 120 000 lahví za hodinu. Na závěr prohlídky na vás čeká degustace nefiltrovaného piva v historickém sklepení. A pokud byste
piva stále ještě neměli dost, vydejte se na zajímavou prohlídku do pivovaru Gambrinus nebo Pivovarského muzea, kde odhalíte tajemství
výroby piva a jeho podávání od těch nejstarších dob. Vice na www.prazdrojvisit.cz
Království vláčků – Na naleštěné království nádrží přijíždí osvětlená vlaková souprava, mašinka odfukuje a syčí, brzdy skřípají. Dveře vagonů se
po chvíli s boucháním zavírají, výpravčí se salutováním zapíská a vlak pomalu opouští nádraží, nad nímž se klene obloha s hvězdami. Ve 12
letech dostal klučina , rodák z Poličky od rodičů malé kolejiště. Dnes se jeho kolejiště trochu rozrostlo. Zabírá už celé podkroví rodinného
domku. Společně s kamarády stále něco vylepšuje a přistavuje a hlavně si hrají . Když nadšeným modelářům již podkroví nestačilo, poskytl jim
2
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žďárský kulturní dům prostory a tak začala vznikat stavba kolejiště o úctyhodných rozměrech 55m . Co můžete vidět ? 55m kolejiště, 600m
kolejí, 200 výhybek, 3 viditelná nádraží a dalších 5 odstavných schovaných pod povrchem, 75 vlakových souprav (90 lokomotiv, přes 700
vagonů), 180 aut, přes
5 000 postaviček, 4 500 stromů, 40 m pozadí (olej na sololitu). Kde a kdy? Dům kultury, Dolní 30, Žďár nad
Sázavou, otevřeno každý víkend od 10 – 17 hodin, v létě ještě středa a čtvrtek od 10 – 17 hod.
Zajímavosti. Prase divoké známe od pravěku, objevuje se už na paleolitických jeskynních malbách v Altamíře. Sudety prý v keltštině znamenají
Les kanců. Lovecký patent (1786) z nich učinil škodnou a na 160 let odtud zmizeli. Změnil to až Zákon o myslivosti (1947). Kňouři během říje
nežerou a ubývají 15% na váze. Dorůstají do délky až 180 cm, výšky 1 m a váhy i přes 2 q. Jsou schopni vyvinout rychlost 48km/hod.
Historie poštovní schránky v Praze do 25. 2. 2018. Věděli jste, že poštovní schránky určené pro všeobecný lid fungují v českých zemích už 200
let. Toto výročí uplynulo v loňském roce a v pražském Poštovním muzeu při této příležitosti připravili jedinečnou výstavu věnovanou historii
schránek. Kromě zajímavých textů a obrazového materiálii můžete prohlédnout řadu trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Na
dětské návštěvníky čekají zábavné interaktivní herní prvky. Více na www.postvnimuzeum.cz
Minulý víkend jsem navštívila oblastním muzeu v Mostě, kde probíhá až do konce února unikátní výstava pod názvem Terakotová armáda,
označována také jako osmý div světa. A je skutečně co obdivovat. Neváhejte a jeďte se podívat, co všechno dokázali lidské ruce vyrobit před
mnoha a mnoha lety a v jakém neskutečném výborném stavu se sochy zachovaly.
Píše se rok 1752. Aby zkoumal elektrické vlastnosti blesku vypouštěl Benjamin Franklin (USA) do bouřky draky. Když do draka uhodil blesk,
Franklin stáhl elektrický náboj. V roce 1800 Alessandro Volta (Itálie) vynalezl voltaický článek, první baterii, která produkovala konstantní a
spolehlivý elektrický proud.
Rok 1808 - Humphry Davy (VB) vynalezl první účinnou obloukovou lampu – kus uhlíku, který se rozsvítil, když byl dráty připojen k baterii. 1821
: První elektrický motor vynalezl Michael Faraday (VB).
Rok 1844 – Samuel Morse (USA) vynalezl elektrický telegraf, stroj, který přenášel zprávy na dlouhé vzdálenosti pomocí drátů.
Rok 1879 – po mnoha pokusech vynalezl Thomas Edison (USA) žhavící žárovku, která mohla svítit kolem 40 hodin, než se spálila.
Rok 1948 – Vědci z Bell Telephone Laboratories New Jersey, USA, vyvinuli první tranzistor.
Jana Dvořáková

INFORMACE HASIČŮ O ČINNOSTI ZA UPLYNULÝ ROK 2017
Dobrý den všem, rád bych napsal pár řádků ohledně činnosti naší hasičské jednotky. V loňském roce jsme měli celkem 10 výjezdů
k mimořádné události z toho 1 x prověřovací cvičení na Ústav soc. péče, kterého se účastnilo celkem šest hasičských jednotek
včetně tří z německé strany, dále 5 x požár (Celio, Farma na Klínech, traktor a osobní automobil), 1 x dopravní nehoda,
vyproštění uvízlého kamionu na Klínech a 3 x technická pomoc (popadané stromy). Jak jste si mohli všimnout, tak se nám
podařilo pořídit nový Dopravní automobil na podvozku Iveco Daily –pokřtěný jako IVČA, který nahradil dosluhující stařičkou Avii.
Z dotačních prostředků máme šest nových zásahových obleků včetně bot a rukavic. Protože se také účastníme pravidelné
odborné přípravy na PÚ v Mostě a vyjíždíme k různým zásahům dostáváme za tuto činnost od Ústeckého kraje finanční
prostředky, za které nakupujeme vybavení pro naší potřebu např. motorová pila nebo vak na vodu 25 l ke zdolávání lesních
požárů. Letos bychom chtěli za podpory obecního úřadu nakoupit vysoušeče zás. obleků, rukavic a bot, dvě radio stanice a
baterie k nim, za což předem děkujeme. I
nadále budeme nápomocni naší obci při
pořádání různých akcí včetně těch našich. Za
hasiče bych Vás tímto velmi rád pozval na náš
ples, který se koná 17. 2. 2018 v KD POD
LÍPOU. A na konec mi dovolte, abych touto
cestou poděkoval členům naší jednotky PETR
THIEL,TOMÁŠ KAUR, PETR NIRODA, RADEK
TONDR, VILDA BEROUSEK, ALEŠ BRANDNER,
DAVID KÁDNER, TONDA DANIEL ml., SIGITAS
BUKAUSKAS zvaný SIGI a DAVID VALENTA za
jejich odpovědný přístup k naší činnosti.

Petr Šikl, velitel JSDH

Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé.
Skončil nám rok 2017 a výbor TJ Sokol bilancuje, co se nám podařilo a kde máme rezervy, připravujeme plány na rok 2018. Dovolte, abychom
Vám za Tělovýchovnou jednotu Sokol napsali pár řádek. Nejprve připomenu smutnou událost, kdy nás navždy opustil dlouholetý člen,
kamarád a člověk, který žil celý život sportem, pan František Novotný, měli jsme ho opravdu rádi.
Nyní k naší činnosti. Nejprve se pokusím vysvětlit rozhodnutí výboru a následné realizaci bezúplatnému převodu objektu sokolovny na obec
Nová Ves v Horách. V poslední době jsme zjišťovali, že se nám stav budovy sokolovny stále zhoršuje a na opravy nemáme finanční prostředky.
Pokud jsme získali dotaci z Ústeckého kraje tak jsme museli stejně část zaplatit a tuto částku nám poskytla obec. Potřebovali jsme další dotaci a
větší investici především na rekonstrukci rozvodů elektriky, vody a odpadů. Tuto jsme již nezískali, protože na část, kterou musí žadatel zaplatit
jsme neměli finance a opět bychom museli žádat o podporu obec. Proto výbor rozhodl o bezúplatném převodu na obec Nová Ves v Horách
s tím, že máme smluvně zajištěnou činnost v tomto objektu tak jako dosud a to po dobu pokud bude TJ Sokol existovat. Pokud někdo
navštěvuje sokolovnu, tak v současné době je již vidět, že náš krok byl správným směrem. Jsou opraveny rozvody vody v přízemí, rozvody
odpadní a částečně i rozvody elektro. Jsou nově vybudovány toalety a chodby v přízemí, rovněž toaleta v poschodí. S opravami se i nadále
pokračuje a obec shání dotace.
Nyní k činnosti jednotlivých oddílů. To, že ukončil svoji činnost oddíl kopané již před rokem, jsme ještě
nezveřejnili, tak činíme nyní. Ovšem s ukončením tohoto oddílu nám byla zrušena registrace a nikdo nám nedokázal podat vysvětlení, kdo o
toto zrušení požádal, protože nikdo z výboru TJ o tomto podání nevěděl. Zrušení registrace by nás v případě obnovení oddílu kopané stálo
nemalé finanční prostředky. Stolní tenisti se pravidelně scházeli do doby, než byla zahájena rekonstrukce objektu sokolovny. Po ukončení
rekonstrukce jsme chtěli pokračovat v našich setkáních, ale nějak se nám to nedaří. Přesto jsme uspořádali vánoční turnaj ve čtyřhrách, za
účasti družstva z Hory Sv. Kateřiny, obsadili jsme první i druhé místo. Musíme doufat, že se dáme opět dohromady. Oddíl nohejbalu společně
s dobrovolnými hasiči uspořádal turnaj nazvaný na počest našeho bývalého člena a starosty Jana Bejčka. A na konci prázdnin jsme turnaj
zopakovali. Nově vzniklý oddíl kopané- ženy se zúčastnil zápasu s ženami v obci Brandov. Zde musíme před našimi ženami smeknout, neboť nás
reprezentují i při oslavách nazvané Mikulovické hry. Pravidelně nám pokračuje oddíl cvičení žen, zde jsme se podíleli na rozběhnutí tohoto
cvičení i finančně. Nyní ženy cvičí někdy i dvakrát týdně bez této finanční pomoci. TJ poskytuje pouze bezúplatně prostory a v rámci možností i
vytápění. Toto by se mělo ještě zlepšit po instalaci vodního vytápění tzv. saharou. Na instalaci se podílel i sokol.Dalším z oddílů, který vznikl, je
oddíl badmintonu, který se schází každou neděli a dnes má již za sebou účast na turnaji v Lounech, kde zaznamenal velmi pěkné druhé místo.
Rovněž připravili a uskutečnili turnaj u nás. Nově vznikl, též oddíl horské dámy, který se prezentoval celoročním pořádání turnaje a tento byl
slavnostně ukončen v prosinci a provedeno vyhodnocení za účasti vedení svazu české dámy. Někteří členové tohoto oddílu nás reprezentují i
republikově a na Slovensku i vedoucí oddílu Jarda Dvořák. Tak jako každý rok od roku 2015 jsme uspořádali turnaj v kulečníku, který je věnován
našemu kamarádovi Láďovi Vydrovi. Jako v letech předešlých, zvítězil, i když ne již tak jednoznačně, Vašek Seidl. Na oslavu výročí založení naší
obce jsme měli připraven turnaj starých gard ve fotbale, turnaj ve stolním tenisu, turnaj ve stolním tenisu dětí. Vzhledem k jiné koncepci oslav
ze strany obce proběhly některé turnaje až po oslavách. Zorganizovali jsme drakiádu pro děti. Loni s menší účastí, a to vzhledem k tomu, že
probíhaly další oblastní akce v Centralu v Mostě apod. Na závěr letošního roku proběhla v klubovně sokola oslava Silvestra, která se líbila.
Původně plánovaná s vesnickou zabíječkou však nemohla být uskutečněna, neboť se nám nepodařilo zajistit čuníka.
To je tak výčet akcí, které se nám podařilo uskutečnit, mimo brigád na sokolovně, dřevu na topení apod.
A co tento rok ? Budeme pokračovat v jednotlivých oddílech, tak jako dosud. Nejvíce musíme zapracovat na oddílu stolního tenisu a mládeži.
Uspořádáme na opravu zařízení, které využíváme, brigády. Budeme pokračovat v uspořádání turnajů ve všech oddílech a dalších turnajů se
zúčastníme. Uspořádáme drakiádu, tak jako každý rok. Budeme se podílet na pomoci sdružením v naší obci (ženy, dobrovolní hasiči).
Závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval do našeho klubu, v novém čistém prostředí. Podmínky činnosti klubu jsou dány a byly již
zveřejněny. Příspěvek na členství v klubu činí i na tento rok 200.- Kč a je i
nadále považován jako členský příspěvek TJ Sokol až na výjimky, kdy si
toto sami přispěvatelé nepřejí. Další pozvání je pro členy TJ Sokol a jejich
příznivce na valnou hromadu, která se koná dne 17. 2. 2018 v 14,00 hodin.
Děkuji redakci našeho občasníku, že jsme mohli prezentovat činnost naší
TJ Sokol a jsem s pozdravem Sportu zdar.

Za výbor TJ Sokol předseda: Václav Veselý

Tvořilky
Nejprve bych se chtěla ohlédnout za posledními dvěma
akcemi loňského roku, což bylo zdobení skleněných
vánočních ozdob, které se nám opravdu povedlo a mělo
celkově velký úspěch. Na to bychom chtěly navázat již tuto
neděli od 14 hodin v klubovně v muzeu, kde budeme zbylými
barvami malovat skleněné nádoby a číše, které si doneseme
z domova. Pokud se bude chtít kdokoliv z vás zúčastnit,
budete vítáni :-)
Druhou loňskou akcí bylo vyrábění vánočních dekorací, kde
jsme si udělaly nejenom věnce na stůl, ale i závěsné koule z thújí. Výroba vánočních dekorací je hojně
navštěvována, tak jsme měly co dělat, abychom se do klubovny vešly.
Na nedělní schůzce budeme též plánovat, co bychom chtěly vyrábět a učit se v tomto roce. Po
zkušenostech z loňska vím, že určitě budeme plést košíky z bavlněných „špagátů“, které se nám také moc
vedly.
Závěrem bych chtěla oslovit všechny ženy, dívky, paní, které by chtěly se s námi učit nové věci, aby
neváhaly a přišly mezi nás (opravdu nekoušeme :-)) a rády přivítáme nové členky.
Eva
Nirodová,
předsedkyně
spolku

Škola získala 5 „nových“ počítačů z NEMAKU
Zastarávání IT techniky na školách bývá zcela běžné a ani naše škola není v tomto směru výjimkou. Proto jsme byli velice mile potěšeni, když na
žádost o sponzorský dar zareagovala firma Nemak Czech Republic s.r.o. a naší škole věnovala 5 modernějších kusů počítačů, které budou
sloužit zejména výukovým potřebám na škole a nahradí tak své starší a pomalejší kolegy. Vzhledem k tomu, že od počátku školního roku škola
přešla z klasických třídních knih na elektronickou internetovou verzi a totéž se chystá provést od 2. pololetí s žákovskými knížkami, zaslouží si
učitelé mít důstojné vybavení odpovídající jejich potřebám a usnadňující jim jejich náročnou práci. Velký dík patří zejména HR manažerce
Veronice Říhové, která vše zařídila a též samotné počítače do školy prosinci 2017 osobně dopravila a předala. Těšíme se na další spolupráci !
Mgr.Kopecký Pavel, ZŠ Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov informuje
Projekt milý Ježíšku
Letos jsme se opět zapojili do studentského projektu Milý Ježíšku, kdy široká veřejnost plní přání našich dětí pod stromeček.
Velké poděkování patří všem za to, že žádné naše dítě nebylo zklamáno a všechna přání se jednotlivým dětem splnila, někdy
ještě přišel dárek navíc. Malou odměnou snad pro dárce bylo, že obdarované dítě mu za dárek odeslalo vánoční přáníčko
s osobním poděkováním. Projekt Milý Ježíšku osobně považuji za velmi dobrý a již tradičně za skvěle připravený, za to patří velký
dík organizátorům, se kterými se výborně spolupracuje.
/Bert.Z./
Jóga v dětském domově
V dětském domově jsme začali chodit na jógu s paní Hankou, která za námi každou středu chodí a cvičí s námi. Všechny nás to
baví a jsme rádi, že tam chodíme. Mluvím za velké děti, ale určitě to baví i naše menší. Jsem ráda, že tam chodím, baví mě to a
uklidňuje mě to. Soustředím se jen na nádech a výdech, na ostatní nemyslím. Jsme rádi, že máme tu možnost si zkusit něco
nového a zacvičit si.
/JiFe/

Memoriál Františka Novotného podruhé
Vánoční turnaj v pořadí již 21., který jsme v roce 2016 se souhlasem rodiny Novotných
přejmenovali na Memoriál Fr. Novotného, tedy jednalo se o první ročník memoriálu Fr.
Novotného. Turnaj jsme uspořádali dne 26. 12. 2017 v tělocvičně v budově sokolovny. Byly
připraveny tři hrací stoly, občerstvení
a samozřejmě i odměny, poháry a
medaile pro nejlepší. Prezentace byla
v 9.30 h, a tak zahájení na 10 h se
celkem sešlo 6 dvojic, tzn. 12 hráčů.
Byla očekávána silnější účast, ale
nedalo se nic dělat. Dvojice se
vzájemně prostřídaly v zápasech.
Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Na
třech stolech měl turnaj rychlý spád, a tak již v poledne mohly
být vyhlášeny výsledky. To samozřejmě nebylo důležité, podstatné bylo, že někteří jedinci překonali svoji pohodlnost
a přišli si rozhýbat svoje znavená těla po Štědrém dni ve smyslu hesla obnovitele novodobých olymp. her barona
Pierre de Coubertina: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ Když to tedy vše shrnu, tak zvítězili všichni, kdož přišli
a zahráli si. Ale pro pořádek: na 3. místě se umístili: Žilka a Žilka ml. z Hory Sv. Kateřiny, druzí skončili Sonja Vydrová
s Vaškem Dvořákem a první místo brala dvojice Jirka Mikač ml. a Vašek Veselý. Ceny byly rozdány a občerstvení
snědeno a vypito. A mně nezbývá nic jiného než věřit, že se sejdeme opět v roce 2018 při konání II. ročníku
Memoriálu Fr. Novotného, ale snad v hojnějším počtu.
V. Veselý, předseda TJ Sokol

V sobotu 20. 1. 2018 jsme měli
možnost prohlédnout si kroniky
obce při příležitosti předání kroniky
nové kronikářce. Tou se stala paní
Libuše Novotná Pokorná, která
vystřídala dlouholetého kronikáře
Josefa Pešíra. Starosta obce D.
Kádner na místě vyzdvihl a ocenil
dosavadní přínos p. Pešíra pro
rozvoj obce. Současně popřál jeho
nástupkyni hodně zdaru. (rama)

KONTEJNER
Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech v době 8.00-12.00 hodin
27. 1. 2018
24. 2. 2018
31. 3. 2018
28. 4. 2018
26. 5. 2018
30. 6. 2018
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!!

Činnost Spolku žen v Nové Vsi v Horách v roce 2017
Spolek žen v příštím roce 20. 6. oslaví 10. výročí založení . Přes velký věkový průměr jsme stále
aktivní, poznáváme naší vlast a zúčastňujeme se mnoha kulturních akcí v naší obci. Jubilantům nad 70 let
doručujeme balíčky od obecního úřadu, popřejeme jim k narozeninám a popovídáme si s nimi.
V únoru se několik našich žen vydalo na pěší výlet ( i přes nepřízeň počasí) z Nové Vsi na Malý Háj.
V březnu jsme navštívily divadelní představení v Mostě. Tuto akci pořádal obecní úřad. V dubnu jsme se
zúčastnily Velikonoční soutěže, která se pořádá v naší obci každý rok. Byly jsme opět úspěšní v kategoriích:
Velikonoční výrobky – 1. místo získala Helena Bláhová, 3. místo Dana Karlovcová.
V pečení velikonočního pečiva - získala 2. místo Marie Plačková a 3. místo Miroslava Blanařová.
Na den „Čarodějnic“ jsme připravily pro děti atrakce a soutěže. Dětem se soutěže líbily.
V květnu jsme navštívily Zámek v Teplicích. Překvapila nás úroveň a rozsah expozice. Výlet se nám moc líbil, bylo to
hezké a poučné. Třídenní výlet do Třebíče a Telče jsme absolvovaly 23.6. - 25.6. V Třebíči se nám moc líbilo,
navštívily jsme Židovskou čtvrť , židovský hřbitov a další krásné památky města . Zámek Telč je také velice hezký.
Cesta vlakem byla dlouhá a mnohé přestupování jsme zvládly. Byl to hezký a poučný výlet. V červnu v Žatci
jsme navštívily Chmelařské muzeum a další památky města. Výlet byl hezký, Dále jsme navštívily Zámek v Duchcově
, kde jsme si prohlédly interiér zámku a vyfotily se s figurinou Casanovy. Několik našich žen se 10. 6. zúčastnilo
oslav Dne dětí. V červenci věnovalo několik našich členek různé rostliny a skalničky na záhony do parku ( proti
obecnímu úřadu). O tyto záhony nyní pečuje H .Bláhová. V září jme shlédly film „Po strništi bos“ v Kině Citadela
(promítání pro důchodce). Byl to poslední film s Janem Třískou. Film se nám velmi líbil. Starobylé město Kadaň jsme
si prohlédly 19. září. Prošly se katovou uličkou , zámeckým parkem a viděly další památky tohoto města . Kadaň je
krásné město. Další výlet jsme absolvovaly 9.10-10.10. do Železného Brodu. Prošly jme čtvrť s roubenkami
(některé jsou ze 16. stol.) .Byly jsme na exkurzi ve sklárně,kde se vyrábí technické a dekorativní sklo. Bylo to hezké
a zajímavé.
Některé naše ženy se aktivně zúčastnily „Oslav jeřabin“. Donesly domácí zavařeniny, a jiné pochutiny. Zúčastnily
jsme se „Odpoledního čaje se starostou“. Akce se konala v Sokolovně 11. 11. Bylo to velmi hezké. Do Psího
útulku v Litvínově věnoval náš Spolek žen 20 ks konzerv v hodnotě 500,-Kč 4. 12. 2017 několik našich žen
navštívilo Vánoční trhy v Chomutově. Poslední schůzku našeho spolku jsme měly 13.12.2017, kde jsme si předaly
dárečky a popřály si do Nového roku 2018. Závěrem bych chtěla poděkovat vedení obecního úřadu a panu
starostovi Kádnerovi za podporu a spolupráci s naším Spolkem žen.
Marie Plačková, předsedkyně Spolku žen Nová Ves v Horách
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 200 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

LEDEN – 20. 1. Myslivecký ples
ÚNOR – 17. 2. Hasičský ples (hasiči)
BŘEZEN – 3. 3. Obecní ples (obec)
23. 3. Noc s Andersenem (knihovna + D. Kádner)
31. 3. Velikonoce v Novoveském muzeu (E. Nirodová + D. Kádner)
24. 3. Paličkářské sympozium (Partnerský spolek Litvínov)
DUBEN – Maškarní bál (hasiči)
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění Máje (hasiči + Sokol), průvod s kapelou od 17 h
Ukliďme svět – celosvětová akce (ZO ČSOP 39/02 Klíny)

KVĚTEN –

8. Květen (obec) + Novoveské čaje se starostou (D. Kádner)
19. 5. Turnaj ve fotbale ženy, muži vs. Brandov (hřiště Sokolovna)
Nohejbalový turnaj J. Bejčka (Sokol)
23. 5. Zájezd na výstavu myslivosti a rybaření NATURA VIVA do Lysé n. Labem (Mysl. Sdr. NVH)
31. 5. Kácení Máje (hasiči)

ČERVEN – 2. 6. Dětský den (obec)
Dětský den na Lesné
23. 6. Mikulovické hry – Jeseníky
30. 6. Soutěž za vysvědčení – Zlepši své známky (D. Kádner+obec)

ČERVENEC - 28. 7. Letní slavnosti (obec)
SRPEN

- 2. – 12. 8. Letní tábor (D. Kádner)
Nohejbalový turnaj (Sokol) + Turnaj v kuličkách (hasiči)
18. 8. Memoriál E. Brandnera (ZS Jezeří) + Turnaj ve fotbale ženy, muži vs. Brandov (Brandov)
25. – 26. 8. Závody do vrchu

ZÁŘÍ –

8. 9. Indiánské léto na Mníšku + otevření dětského hřiště na Mníšku
22. 9. Slavnosti brambor (loni Slavnosti jeřabin)
29. 9. Drakiáda (Sokol) + Lampiónový průvod s kapelou od 19.30 h(hasiči)
Memoriál V. Vydry – kulečníkový turnaj (Sokol)
Ukliďme svět – celosvětová akce (ZO ČSOP 39/02 Klíny)

ŘÍJEN –

Badmintonový turnaj (Sokol)
28. Říjen (obec) pokládání květin z kostela
28 10. Dlabání dýní (E. Nirodová)

LISTOPAD – 11. 11. Svatomartinské čaje

se starostou (D. Kádner) od 16 h

PROSINEC – 2. 12. Rozsvěcení Vánočního stromku + Vánoční trhy (D. Kádner + E. Nirodová)
5. 12. Obcí chodí čert a Mikuláš (obec)
Zájezd na vánoční trhy
Zpívá celé Česko
16. 12. Zdobení stromku v muzeu + vyhlášení výsledků II. ročníku Horské ligy v české dámě
v Sokolovně (J. Dvořák)
23. 12. Betlémské světlo
24. 12. Půlnoční nepůlnoční (D. Kádner)
26. 12. Turnaj ve stolním tenise (Sokol)
31. 12. Silvestrovský ohňostroj od 20 h u Sokolovny na hřišti

