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NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 11,12/2018

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, po krátké době je zde další číslo našeho zpravodaje a poslední v letošním roce. I já se
budu spíše zaměřovat již na předvánoční dny, které je možné trávit v kruhu přátel, rodiny, ale i sousedů při
společném programu, který se bude v naší obci konat do konce roku. Než ale detailně představím náš
vánoční program, rád bych vás pozval na poslední letošní zastupitelstvo obce, 17. 12. 2018 od 17. hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je rozpočet obce na rok 2019, s jehož návrhem jste se
mohli (a do doby projednávání stále můžete) seznámit např. na našich webových stránkách, nebo úřední
desce OÚ a který jste mohli doplnit vašimi připomínkami. Jeden z bodů, který se bude týkat právě vás, je
zpoplatnění komunálního odpadu - 600 Kč za nádobu 120 litrů anebo 1000 Kč za nádobu 240 litrů. Tento
roční poplatek NENÍ na osobu, ale za jednotlivou nádobu. Jakou nádobu a počet nádob si určíte Vy, dle vašich potřeb. Je to pouze jedna
třetina ceny. Dvě třetiny bude i nadále platit za Vás obec. Tento poplatek se nevztahuje na nádoby pro tříděný odpad. Tyto služby budou i
nadále zdarma. Tento krok musíme učinit z důvodu každoročního zdražování , obec to už velice zatěžuje. V době, kdy začal být komunální
odpad zdarma, tyto služby stály obec cca 450 tisíc korun a nyní nás tyto služby stojí 750 tisíc korun a to i přesto, že hromadně třídíme a tím i
šetříme náklady. Další zdražování, a to nemalé, je od 1. 1. 2019, a proto i my musíme na tuto skutečnost reagovat. Věřím, že tyto kroky
pochopíte a i Vy budete rádi, když tyto peníze nezůstanou na skládce, ale v investicích do naší obce a tím i budoucnosti. Proto jsme chtěli, aby
tento poplatek byl co nejméně zatěžující pro Vás a pomohl udržet víc peněz v naší obci. Podrobně se k tomu vyjadřuje paní místostarostka ve
svém příspěvku ve zpravodaji. Nemusíte chodit na úřad platit hned v lednu. Během lednového zpravodaje se dozvíte další postup.
A nyní už jen příjemně, jak si zaslouží předvánoční doba. Již tuto sobotu 15. 12. 2018 od 14. hod. se jede na vánoční zájezd do Freibergu. Už je
jen 8 míst volných.
23. 12. 2018 od 17. hod. se koná zdobení vánočního stromku a následuje příjezd Betlémského světla od mosteckých skautů - cca v 19.30 hod.,
to vše v Sokolovně. Svařák pro dospělé a popcorn pro děti bude zajištěn. Ozdoby si mohou vyrobit na místě děti i dospělí, nebo přinést již
hotové z domova.
24. 12. 2018 od 22. hod. u kostela oblíbená půlnoční nepůlnoční se svařáčkem a sousedy.
26. 12. 2018 je vánoční turnaj v ping pongu od 10.00 hod. V sokolovně po celou dobu turnaje bude otevřený i klub s občerstvením jak pro
účastníky, tak i pro jejich fanoušky.
29. 12. 2018 od 14. hod. se koná sportovní den dětí v sokolovně a účastnit se může každý i dospělý. Soutěžit budou jednotlivci i skupiny.
Podrobné informace a možnost tréninku bude už 22. 12. 2018 od 14. hod. v sokolovně.
Poslední akce letošního roku proběhne na velkém hřišti u Sokolovny. 31. 12. 2018 od 20:00 proběhne Silvestrovský ohňostroj.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům obce za jejich celoroční práci a ochotu pracovat i mimo svou pracovní dobu pro naši obec.
Poděkování patří i pro jednotku dobrovolných hasičů, protože požadavky kladené na ně jsou rok od roku větší. Musí splňovat znalosti a

dovednosti profesionálního hasiče a dělají to ve svém volném čase.
Přeji vám, abyste v předvánočním shonu dokázali najít čas a užili si vánoční svátky s rodinou přáteli a třeba i na akcích, které jsme
si pro vás připravili. Hezké svátky a vykročení tou správnou nohou do nového roku Vám přeje Váš starosta D. Kádner a celý
kolektiv obecního úřadu
Milí spolubydlící, jelikož jsou zde opět zimní
měsíce, věřte, že zaměstnanci OÚ mají napilno
s údržbou cest a silnic a to i v nočních hodinách.
Prioritou je, aby se děti dostaly do škol a lidé do
zaměstnání. Rádi vám s problémy v zimních
měsících pomůžeme, ale obracejte se prosím
přímo na OÚ, který ví, co se v obci musí nejdříve
řešit ohledně údržby. Vše se ale musí dělat
postupně. „Obšťastňovat“ naše zaměstnance
sprostými nadávkami není opravdu nutné. Na OÚ
je
momentálně
vedena
pracovní
náplň
zaměstnanců, o kterou se s vámi rádi podělíme.
Děkujeme za pochopení.
Vl. Tondrová, obecní úřad

Přeji všem našim občanům krásné
a spokojené
Vánoční svátky a šťastné
vykročení do nového roku 2019.
Místostarostka obce
Nová Ves v Horách
Vladimíra Tondrová

PROGRAM 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 17. 12. 2018
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Schválení dodatku č.4 ke Smlouvě o
poskytování komplexních právních
služeb.
Schválení dodatku č.2 k Zakládací
smlouvě – destinační agentura Krušné
hory
Schválení podání žádosti o dotaci
Zvyšování odměn členů zastupitelstva obce
Schválení dodatku č.6 – Marius Pedersen
Prodloužení pachtu
Rozpočet obce Nová Ves v Horách na rok 2019
Rozpočtová změna č.9/2018
Návrh na schválení smlouvy – vodovod
Schválení vyhlášky o poplatcích za komunální
odpad
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Vážení čtenáři Novoveského zpravodaje, dovolte mi, abych Vám jménem jeho redakce popřála spokojeně strávené
vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších, hodně zdraví v roce 2019. Dovoluji si vyjádřit poděkování všem, kdo pravidelně
přispívají svými články a obohacují tak každé číslo. Díky tomu vychází náš Zpravodaj již více jak 10 let. Od provopočátků se
na stránkách setkáváme s pěknými fotografiemi pořízenými rukou pana Josefa Pešíra, který dokumentoval dění v obci i jako
dlouholetý kronikář a letos nám také historii NZ pravidelně připomínal v rubrice Co se psalo před 10ti lety.
V příštím roce bude naším cílem přinášet Vám nadále čerstvé informace o událostech kolem nás a věřím, že nás budete
nadále rádi číst. Pokud Zpravodaj nedopatřením nenajdete ve své schránce, dejte nám, prosím, o tom vědět. V elektronické
podobě jej můžete obdržet na mail, nebo si ho stáhnout na www.novavesvhorach.cz. Ať se vám daří!
R. Malkusová, šéfredaktorka

NÁVRH NA POPLATEK ZA ODPAD
Vážení spoluobčané,
tímto bych vás ráda informovala o návrhu na Vyhlášku o poplatku za komunální odpad.
Roku 2009 usnesením č. 358 byla vydána závazná vyhláška o zrušení poplatků na svoz
komunálního odpadu z důvodu, že se v obci zřizovaly větrné elektrárny a s tím související
příjmy, které měly pokrýt výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů v naší obci.
V roce 2008 činily výdaje za komunální odpad 429.000,- Kč. Momentálně stojí obec sběr a
svoz komunálních odpadů 750.000,- Kč. Příjmy z vět. elektráren, které činí cca 800.000,-Kč
doposud stačily pokrýt tento vysoký obnos. Zvyšováním cen služeb a také stále rostoucím
počtu odpadů se dostáváme do stádia, že brzy bude muset obec za odpady doplácet,
jelikož příjmy z větrných elektráren již nebudou stačit. Na vyřešení tohoto problému začalo
pracovat již minulé zastupitelstvo.
Byla zavedena nová služba tak, aby občané snížili množství komunálního odpadu, měli
možnost si pořídit k domu nádoby na odpad tříděný (papír, plast). Tato služba samozřejmě
nadále trvá a kdo bude mít zájem přistavit popelnice k domu, může zažádat na obecním
úřadě.
Pro informaci z nového ceníku od Firmy Marius Pedersen (ceník platný od ledna 2019)
 1 popelnice 110 l (kovová)……………………………………1.839,00 Kč ročně
 1 popelnice 120 l (plast)…………………………………… …1.839,00 Kč ročně
 1 popelnice 240l (plast)……………………………………….3.039,00 Kč ročně
V návrhu je stanoveno takto:
Popelnice budou zpoplatněny a to za každý kus. Cca 1/3 popelnice zaplatí občan, zbývající, tedy 2/3 bude nadále doplácet
obec. Tedy, popelnice budou stát občana (vlastníka nemovitosti):
 1 popelnice 110 l (kovová)…………………………………….600,- Kč ročně
 1 popelnice 120 l (plastová)…………………………………. 600,- Kč ročně
 1 popelnice 240 l (plastová)…………………………… ….1.000,-Kč ročně
Počet nádob není omezen. Každý musí sám usoudit, kolik popelnic potřebuje.





Nadále zdarma:
Kontejner 1x měsíčně
Svoz odpadů 1x ročně
Kontejner na trávu
Popelnice na papír a plast (žlutá, modrá)

Ti občané, kteří mají doposud u domu 2 malé popelnice (tedy 110l či 120l) a měli by tedy obci zaplatit roční poplatek 1200,-Kč
ročně a chtěli by si ji vyměnit za 1 velkou 240 l, aby platili 1000,- Kč ročně, mají možnost si podat na obci žádost o výměnu
popelnic.
Po podání Žádosti jim bude automaticky účtován poplatek za 1 velkou popelnici, i po dobu než budou Pedersenem popelnice
vyměněny. Bez žádosti podané na obci nikoli.
Jestliže se stane, že Firma Pedersen odpady neodveze, rádi bychom, abyste nás neprodleně - následující den nejpozději,
informovali na OÚ (stačí telefonicky v úředních hodinách), kde bude vedena evidence. Tak abychom se mohli následně postarat o
odvezení odpadu a také jednat s Firmou, která nám poté účtuje poplatky za vývoz a platíme vývoz odpadů dvakrát.
Doufám, že většina občanů pochopí, že je nutné alespoň částečné zpoplatnění odpadů, jelikož odpad produkujeme všichni a je
ho bohužel stále více a služby jsou stále dražší.
Smyslem navržení takového systému, který bude později upravovat vyhláška, bylo zavést takovou vyhlášku, která bude mít :
 jednoduchý systém
 bude spravedlivá pro všechny (dle vyprodukovaného množství odpadů)
 a i přesto bude stále zohledněno, že tu máme větr. elektrárny, tak jak byl myšlen původní záměr
Bohužel vám momentálně nemohu dát více informací, jelikož toto vše je jen návrh pro ostatní zastupitele a konkrétní odpovědi
můžete dostat, až podle konečného znění vyhlášky, které musí zastupitelé schválit.
Předpokládám, že v lednu vás již budeme moci přesněji informovat (…do kdy se poplatek bude muset uhradit, oznamovací
povinnost, systém kontrol počtu popelnic ..a ostatní otázky, na které budete chtít jistě znát odpovědi, ale které se stále
vypracovávají).
Návrh na novou Vyhlášku o zavedení poplatku za komunální odpad budou zastupitelé projednávat na zasedání dne 17. 12.
2018 v zasedací místnosti OÚ od 17.00 hod, budeme rádi, když přijdete.
Místostarostka obce Vladimíra Tondrová

Sportovní aktivity v Obci v roce 2019 – SOKOLOVNA
(SPORTOVNÍ DŮM)
Pro ty, kteří by se rádi příští rok zapojili do sportovních aktivit v naší obci, přinášíme krátký přehled s kontakty.
„Cvičení nejen pro ženy“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Z Litvínova k nám přijíždí zkušený trenér Lukáš, který připravuje tréninky a to nejen pro ženy, ale i muže. Zpravidla se jedná o
„kruhový trénink“ zaměřený na posilování, ale i kondiční či strečink.



Pondělí
Středa

18.45 hod.
18.45 hod.

Je nutné se ale nahlásit, že přijdete cvičit a to přes Faccebook – Messenger- Cvičení HSK, jelikož se cvičí až od 5 lidí, kteří si
přijdou zacvičit, jinak se cvičení ruší. Jinak pokud budete mít zájem a přes Messenger Vám to nepůjde, můžete zkusit se v určený
čas přijít podívat- zpravidla tréninky jsou - a domluvit se namístě. Nebo volat na tel. 736 243 525, ráda Vám podám info, jestli se
trénink koná.
„Stolní tenis“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Několik let zde fungoval stolní tenis. O jeho „znovuoživení“ by se ráda postarala paní Soňa Vydrová, za což jsme
moc rádi.
Jakmile budeme mít přesnější informace, které dny a čas budeme Vás informovat.
„Ženský fotbal“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Někdy v zimních měsících bychom chtěly začít opět trénovat. Jelikož většina z nás mají rodiny, děti….atd. scházíme se zpravidla 1
týdně a to také po domluvě před uzavřenou skupinu na Messengru „coco girls“ kde se domlouváme, který den a v kolik nás
může nejvíce dorazit, abychom mohli trénovat. V zimě jsme v tělocvičně v létě venku. Žádná z nás není profesionál, ale i přesto
si užijeme spousty legrace a u toho si zaběháme. Již 2x jsme reprezentovaly Novou Ves na Mikulovických hrách. Budeme moc
rádi, když se k nám přidají nové ženy, které by měli zájem si s námi trochu zacvičit. Naše kapitánka je Adriana Krupičková, která
Vás jistě ráda do skupiny přidá.
Kontakt: Kateřina Kádnerová tel. 737 868 649 pro další informace.
„Badminton“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Momentálně se zde tréninky konají v Sokolovně a to


Neděli od 14.00 – 16.00 hod.

Kontakty : pan Tomáš Bláha 737 535 667
paní Helena Bláhová 603 227 288
Jsou zde vítáni jak dospělí, tak i děti. Pokud by byl ze strany dětí větší zájem o tento sport, ráda se toho paní Bláhová ujme, a je
možné domluvit i jiný den či hodinu.
V případě zájmu či získání jiných informací obraťte se na výše uvedené kontakty. Budeme rádi, když i zde se řady trochu doplní.

„Florbal pro děti, ale i dospělé“ (Hora Svaté Kateřiny)
Tento sport zde na horách funguje již několik let.
Tréninky jsou v Hoře Svaté Kateřiny v tělocvičně školy, kam dojíždějí i Novoveští. Konají se:


Neděle 16.00 – 17.30 (děti od 5-15 let)
17.30 – 19.30 (muži i ženy)

Vstupné činí cca 20,-Kč na hod. „Florbalky“ jsou zde k zapůjčení.
Při dalších dotazech kontakt Ruda Rác tel. 728 475 137
„Dáma“ (Klub – Sokolovna)
V klubu v Sokolovně se také konají turnaje v Dámě „Horská liga“.
Informace kdy a v kolik se posílají přes SMS bránu či přes Facebook – stránky obce Nová Ves v Horách.
O vše ohledně dámy se stará pan Jaroslav Dvořák tel. 736 506 244

Doufám, že se vám některá z aktivit zalíbí, a že se třeba v budoucnu rádi zapojíte do sportovního žití v obci.
Vlaďka Tondrová

Stručný přehled informací z 31. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
26. 11. proběhlo další „zastupko“. Hned zpočátku se
debatovalo o plánované trase stavby ropovodu. Je navrženo
několik tras a pro nás je nejvýhodnější ta, která by vedla
mimo náš katastr. Schválená směrnice k vyřizování žádostí na
OÚ je docela zajímavý dokument a určuje pravidla pro
poskytování informací od jejich pracovníků. Dále jsme
schválili Střednědobý výhled rozvoje obce na období 20192021. V několika dalších bodech se prodávaly a směňovaly
obecní pozemky. Až se narazilo na jeden, který chtějí dva

zájemci. Plocha nic moc, pár metrů. Ale ohledáním přímo na
místě se zjistilo, že občan M. O. tam teda má pěknej kurník.
Na závěr jsme ještě „posvětili“ darování Berlinga z Ústeckého
kraje našim hasičům a závody do vrchu, plánované na srpen.
Na příští zastupitelstvo 17. 12. bych vás chtěl pozvat. Bude se
mimo jiné projednávat úhrada poplatků za popelnice a to se
týká nás všech.
Jaroslav Dvořák

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení hasiči, přátelé, v letošním roce jsme pro Vás připravili několik akcí, ať již
samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími spolky a Obcí. V těchto akcích hodláme
pokračovat i v roce 2019 a doufáme, že nás na nich budete i nadále podporovat svou účastí. Dále nás můžete podpořit koupí
upomínkových předmětů, které jsou na prodej v Novoveském muzeum nebo na Obecním úřadě (propiska, hrneček, samolepka a
další…). Na začátku roku 2019 nás čekají 2 akce valná hromada a tradiční hasičský ples. Valná hromada se bude konat dne 11.
ledna 2019 od 18:00 h v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde se dozvíte více informací o činnosti SDH a připravovaných
akcích. Všichni členové i nečlenové SDH jste zváni.
Tradiční hasičský bál se bude konat 23. února na sále restaurace pod Lípou. Vstupenky budou opět v prodeji na Obecním úřadě.
Pro ty z vás, kteří byste se chtěli zapojit nebo pomáhat nám ať už co se týká akcí nebo činností SDH budeme rádi, když se stanete
naším členem. Každý je u nás vítaný. Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolným hasičům za jejich práci a čas který věnují
ať již přípravě společenských akcí (hasičský ples, stavění máje, lampionový průvod a mnoho dalších) nebo činnosti v jednotce.
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátku a klidný vstup do nového roku.
Za SDH Jan Valenta, starosta

Přátelé, kamarádi, dovolte mi, abych krátce shrnul činnost TJ
Sokol v uplynulém roce. Jako každoročně tak i o loňských
Vánocích, resp. o druhý svátek vánoční jsme se sešli a
zahráli si „pinčes.“ Účast v tradičním Memoriálu Fr. Novotného byla tentokrát slabší, než v předcházejících
ročnících. Ale i tak o legraci a sportovní výkony nebyla nouze. S dalšími aktivitami to již bylo horší, oddíl
stolního tenisu začal stagnovat. Starší jsou už asi unaveni a mladým se nechce. V polovině května se konala malá sportovní akce
na multifunkčním hřišti – turnaj v nohejbale, poté minifotbálek se slušnou účastí diváků a samozřejmě i s občerstvením.
V červnu jako obvykle se konaly Mikulovické hry, tentokrát v Jeseníkách. Měli jsme zastoupení ve všech sportovních disciplínách
a navíc jsme dostali ocenění za nejvyšší účast fandů mimo pořádající obec. Na konci prázdnin v sobotu 1. 8. jsme uspořádali
Slavnost – ukončení léta s country muzikou. Počasí bylo mizerné, ale účast a zábava a občerstvení bylo dobré. Do stanu prostě
nepršelo.
Dále bych chtěl poděkovat Davidovi Kádnerovi, kdy již mnoho let vede oddíl vybíjené s mládeží, Tomášovi Bláhovi za organizování
turnaje a účast na turnajích v badmintonu a také Járovi Dvořákovi za reprezentaci TJ Sokol a obce Nová Ves v Horách v české
dámě, kde získal několik významných úspěchů. Jeho obětavost při vedení dětí z dětského domova lze také třeba ocenit.
Toto je takové malé ohlédnutí za rok 2018. Na závěr bych rád poděkoval zastupitelstvu obce Nová Ves v Horách a jmenovitě
starostovi obce panu Kádnerovi a paní Dvořákové za podporu a pomoc při všech akcích. Věřím, že i nově zvolené ZO bude
nakloněno TJ Sokol Nová Ves v Horách.
Úplně závěrem přeji všem příznivcům TJ Sokol i spoluobčanům krásné Vánoce a do nového roku 2019 dobré zdraví a štěstí.
Václav Veselý, předseda TJ Sokol Nová Ves v Horách

TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH

Naše Horská liga v České dámě uzavírá druhý ročník. V tomto roce se zapojilo celkem 16 hráčů. Pravda, někteří si třeba jenom
přišli vyzkoušet turnajovou atmosféru a pak sledovali dění ve zprávách na Facebooku. Odehráli jsme osm turnajových klání a
jedno poslední nás ještě čeká. S Vánočním turnajem 14. 12. v Sokolovně od 18,00 h uzavřeme sezónu a předáme ceny vítězům.
Samozřejmě každý je vítaný.
Kromě domácí scény se liga neztratila ani na jiných turnajích, pořádaných Českou federací dámy. Je to velký festival her v ČEZ
aréně Pardubice, mistrovství ČR družstev, mezinárodní festival deskových her v Praze. Na mistrovství Slovenska se podařilo
trenérovi zvítězit potřetí v řadě a na mistrovství ČR jednotlivců jsme uloupili bronz.
Trošičku do Horské ligy by se dal zahrnout i kroužek dámy v Dětském domově Hora Svaté Kateřiny. Mám tam 10 dětí a scházím
se s nimi každé pondělí. Jenom kroužek by bylo asi málo a tak si děti byly zahrát i mistrovství ČR jednotlivců v Praze. Ben Gergel
získal titul vícemistra ČR v mezi staršími dětmi. A na podzim také v Praze na turnaji „O Strašnického kosa“ v kategorii nad 12 let
obsadil bronzovou příčku.
Ještě jednou bych vás chtěl pozvat v pátek do Sokolovny od 18,00 h. Kromě dámy bude také zakončení Memoriálu Vláďi Vydry.
Tradičně na závěr je soutěž na jeden šťouch a tam se teprve ukáže.
Jaroslav Dvořák, TJ SOKOL Nová Ves v Horách

A máme tu opět Vánoce a vánoční trhy vonící svařákem
a nádherně vyzdobená města, obce
Tak si představme tak trochu jiné vánoční trhy. Návštěvy
trhů patří k nejoblíbenějším vánočním kratochvílím. Nasát
jedinečnou atmosféru se tentokrát vydáme na svařák do
podzemí nebo na palubu parníku. Trhy v podzemních
jeskyních mají jedinečné kouzlo. Nizozemské městečko
Valkenburg aan de Geul přitahuje během adventu
každoročně tisíce a tisíce návštěvníků, kteří chtějí na vlastní
oči vidět, jak probíhají vánoční trhy v podzemí. Ano, zdejší
tradiční tržiště se skutečně nachází v podzemních jeskynních
chodbách, a to pod zříceninou hradu Valkenburg. Trhy se tu
konají hned dva – Gemeentegrot, což je největší, nejstarší a
nejnavštěvovanější trh svého druhu v Evropě, a
Fluweelengrot. Při procházce pod povrchem země rozhodně
nebudete o nic ochuzeni, právě naopak. Kromě vánočních
výrobků, občerstvení a podobných věcí tady totiž najdete i
krásné malby na stěnách, zajímavé sochy podobně. To vše
podtrhuje vánoční hudba linoucí se jeskynní spletí cest.
Tržiště plovoucí po Dunaji. Nedaleko bavorského Pasova leží
městečko Vilshofen an der Donau, které se rovněž může
pochlubit jednou vánoční raritou - plovoucími adventními
trhy. Konají se totiž na palubě parníku zakotveného ve
zdejším přístavišti na řece Dunaj. Na lodi najdete klasické
vánoční stánky s dobrotami i různými výrobky a jedinečnou
atmosféru dokresluje vánoční strom na náplavce, který je
ozdobený tisíci zářivých světel a vánočních ozdob. Když se pak
vše krásně odráží od hladiny Dunaje, máte pocit, jako byste se
ocitli v romantickém filmu. Na palubě parníku nechybí ani
tradiční betlém.
Vánoce ve středověkých kulisách? Proč ne! A tak zpátky do
pohádky. Vánoční trhy můžete navštívit, také na středověkém
hradě, a to ve francouzském Tiffauges. Historie hradu se váže
k neslavně proslulému šlechtici zvanému Modrovous, který
údajně zabil několik svých manželek a jejich těla pak ukrýval
v tajemné místnosti. Příběh zachytil Charles Perrault, vysoce
postavený úředník na dvoře krále Ludvíka XIV. a také jeden
z prvních spisovatelů a vydavatelů pohádek. Dnes už se však
žádných tragédií tady bát nemusíte, naopak o Vánocích se
hrad promění v místo doslova pohádkové. Desítky stánků

s regionálními produkty či řemeslnými výrobky, romantické
nasvícení hradu a celková atmosféra vám zaručí tu pravou
(před)vánoční atmosféru.
Výlet za Tichou nocí. Vánoce bez populární písně Tichá noc?
Umíte si to vůbec představit? Tahle melodie prostě
k vánocům neodmyslitelně patří. Přitom má jen nějakých 200
let, poprvé totiž zazněla až na počátku devatenáctého století.
Nebýt písně Tichá noc (Stille Nacht) možná bychom malé
rakouské městečko Mariapfarr ani neznali.
Vždyť má
necelých 2500 obyvatel. V centru tohoto městečka stojí ale
kostel , jehož historie sahá mnoho století do minulosti a je
obklopen malým hřbitovem s nádhernými kovovými kříži.
Právě zde byl kaplanem Joseph Mohr, který napsal slova
koledy, pravděpodobně již v roce 1816. O dva roky později
k nim varhaník Franz Xaver Gruber přidal také hudbu a koleda
byla na světě.
A ještě pár tipů: Ve švýcarském Curychu můžete pořídit
vánoční dárky přímo na vlakovém nádraží, kde se koná
Christkindlmark, největší zastřešený adventní trh Evropy.
Úžasnou podívanou a velkolepou vánoční show si užijete
v kodaňském parku Tivoli, který vznikl v roce 1843.
Vánoční vesničku v německém Ravennaschluchtu zase
najdete v soutěsce pod železničním viaduktem, který je
zároveň krásně barevně nasvícený.
A teď zpátky ze snění do Čech. Od pátku 16.listopadu do
neděle 30. prosince i letos ožijí chaloupky zdejšího skanzenu
scénkami ze života našich předků a starobylými zvyky
adventního a vánočního času. Starodávné přástky, dračky,
barborky a lucky, mikulášské obchůzky.. Na to i mnohé další
zajímavosti, věštby, koledy či betlémy se můžete přijít podívat
a naladit se na předvánoční atmosféru.
Více na www.polabskemuzeum.cz
Vánoční trhy se také konají od 14.-23.12. v Litoměřicích na
Mírovém náměstí.
Nakonec si dovoluji vám popřát hezké a hlavně klidné, ničím
nerušené vánoce, hodně zdraví a pohody v celém novém
roce 2019.
Jana Dvořáková

ZŠ A MŠ HORA SVATÉ KATEŘINY
Pokud bych měla zhodnotit uplynulý kalendářní rok – rok 2018 v naší
horské školičce, jednalo by se o činnosti či aktivity, na nichž se podíleli pedagogové a především naše děti a žáci MŠ a ZŠ.
Všechny aktivity byly v očích vedení školy velmi zdařilé.
Mezi ty nejúspěšnější patří:
- Škola se již po několikáté zapojila do celorepublikové sbírky „Život dětem“. Částkou 2.320,- Kč jsme přispěli na pomoc dětem se
závažnými onemocněními.
- Zrealizovali jsme charitativní sbírku ve spolupráci se zřizovatelem a ústeckým krajem: Sbírka pro Toničku (Diváckou) - (vybráno
4.724,-Kč). Výtěžek z akce putoval na nákup rehabilitační pomůcky – vibrační desky, která bude prokrvovat končetiny a trénovat
svalstvo.
- Dále se škola každoročně aktivně zapojuje do veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských
zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům. Podařilo se nám vybrat, a tak fondu přispět částkou 965,- Kč.
- Již třetím rokem se škola zapojuje do celorepublikové sbírky „ Český den proti rakovině“, kdy žáci naší školy prodávají žluté
kvítky žákům, zaměstnancům a široké veřejnosti. Podařilo se nám vybrat a přispět tak na dobrou věc částkou 1. 848,- Kč.
- Projekt Chytré hlavy pro Sever – Vršanská uhelná a.s. – na sklonku roku se škole podařilo získat peněžní dar v hodnotě
155.000,-, na dovybavení pomůcek a pracovních míst v učebně přírodopisu, fyziky a chemie. Realizace proběhne v prvních
měsících roku 2019.
- Škola se zapojila do výzvy č. 22 – projekt Zvyšujeme kvalitu výuky, který je zaměřen na zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a
výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Finanční prostředky jsou v částce 667.856,- Kč.
- Dále je škola od roku 2016 zapojena do projektu - Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně, který je stále v běhu.

(dokončení ze str. 6) - Probíhá celoroční zapojení do projektu MŠMT „Recyklohraní“ – sběr baterií a elektroodpadu, také
každoroční sběr starého papíru a plastových víček.
- V Mateřské škole stále probíhá projekt – Tandem – Od malička, ve spolupráci s MŠ
v německé Nové Vsi.
- Škola spolupracuje s MÚ Litvínov zapojením do MAP – místního akčního plánu, díky němuž
může dosáhnout na další financování školy.
Žáci se pod vedením pedagogů zúčastnili jarmarku v Brandově, kde prodávali své výrobky,
dále pak recitační soutěže, školního turnaje ve vybíjené a stolním tenise a spousty dalších
zajímavých aktivit. Součástí plánu aktivit školního roku jsou i pravidelné projektové dny.
Tento školní rok slavila naše škola významné výročí, a to 110. let od založení budovy školy, 85.
let české školy a 65. let od založení mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že ještě nemáme ukončené ani první pololetí školního roku, stihli jsme již celou řadu zajímavých, přínosných
aktivit a akcí.
Jedná se o tyto akce: environmentální výchova – Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s panem starostou Kádnerem, žáci
absolvovali adaptační pobyty na stmelování kolektivu, Hallowenský rej,Tandem v MŠ, dopravní hřiště, vědomostní soutěže: Po
Evropě s úsměvem, Den jazyků, dále pak spaní ve škole, tvořivé dílny, Ma olympiádu, exkurze Litoměřice k 100 letému výročí
republiky, Aquadrom v Chomutově, kde žáci plnili rekordy školy, turnaj ve florbalu a spoustu dalšího. Pedagogové absolvovali
společnou přednášku na téma: Speciální poruchy chování a jak na ně. Žáci pak přednášky k třídění odpadů, preventivní
přednášky Policie ČR - dopravní výchova pro 1. stupeň a Kyberkriminalita pro 2. stupeň. Ve škole proběhly volby do Školního
žákovského parlamentu. V rámci plnění ŠVP navštívíme 17. 12. předvánoční Prahu.
Završením kalendářního roku pak bude jarmark a vánoční vystoupení dětí a žáků naší školy 13. 12. ve škole, kam jsou všichni
srdečně zváni.
Škola spolupracuje při různých akcích s městem Hora Svaté Kateřiny, obcemi Nová Ves v Horách a Brandov a s místními
organizacemi. Vedení všech tří zmíněných obcí má o školu velký zájem, nadále pomáhá škole především jak finančně, tak i svou
účastí na některých akcích. Společně projednávají aktivity a činnosti školy a hledají cestu, jak udržet a hlavně zachovat i nadále
naši horskou školu. Tato setkávání přinášejí snad pozitivní výsledky.
I nadále je ze strany rodičů - dětí a žáků obce Nové Vsi v Horách zájem, jak o MŠ, tak i o ZŠ a podpora, pomoc a spolupráce právě
s Vaší obcí je pro naši školu velmi důležitá.
Ráda bych také touto cestou poděkovala starostovi obce, panu Davidu Kádnerovi, za dosavadní spolupráci a případnou pomoc,
také děkuji za jeho zapojení do činnosti Školního parlamentu.
Těším se v novém roce na další vstřícnou a přátelskou spolupráci.
Přeji příjemný a pohodový rok 2019.
Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy

TVOŘILKY, Z. S.
Opět zde máme téměř konec roku a přichází každoroční bilancování. Já za spolek
Tvořilek mohu říci, že tento rok byl pro nás úspěšným a velmi plodným. Naše dekorace jste mohli, spatřit nejen na obecním
plese, ale také na letních či bramborových slavnostech. Také jsme pořádaly velikonoční dílny pro děti i dospělé. Mimo těchto
dekorací jsme se pravidelně scházely cca jednou měsíčně a naučily se také pletení z papírových ruliček, háčkovat košíčky, malovat
mandaly na kameny, šperky suchým i mokrým plstěním, šperky z korálků, podzimní dekorace a adventní věnce a svícny. Také
jsme opět pořádaly kurs malování skleněných vánočních ozdob a výrobu květin z
foamiranu. Do dalšího roku si přeji jen více nápadů a stále tolik šikovných členek. Vám všem bych ráda popřála krásné a
pohodové Vánoce a do Nového roku hlavně zdraví.
Eva Nirodová, předsedkyně spolku Tvořilky

Vážení
JEDNOTKA SDH
spoluobčané, rok
se s rokem sešel
a tak je čas Vás seznámit s činností naší hasičské jednotky. V
letošním roce jsme měli zatím (ještě není konec roku) 12
výjezdů, z toho 1x požár, 3x dopravní nehody, 5x technickou
pomoc (popadané stromy ) a 3x prověřovací cvičení. Dále čtyři
členové jednotky absolvovali kurz na velitele družstva. Velkou
radost mám z přijetí dvou nových členů do naší jednotky (Tomáš
Červeňák a David Rubeš) doufám, že se jim práce hasiče bude
líbit a že se aktivně zapojí do činnosti v jednotce nejen prací, ale
také odbornou přípravou, bez které správný hasič nemůže
fungovat. V průběhu tohoto roku jsme se v rámci projektu Hasiči
bez hranic účastnili pravidelných schůzek a předávání nové
hasičské techniky všech partnerů jak z německé, tak i české
strany. Tento projekt úspěšně skončil v listopadu, to však
neznamená, že se nadále nebudeme scházet, ať co se hasičské činnosti týká, tak i společenských akcí.
Dovolte, abych Vám za všechny členy naší jednotky popřál klidné prožití svátků vánočních hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Petr Šikl, veiitel JSDH

O čem se psalo v Novoveském zpravodaji před deseti lety…
Listopad 2008. Na úvodní a druhé straně Zpravodaje byl
otištěn rozsáhlý rozhovor s dlouholetou knihovnicí naší obce
paní Irenou Větříčkovou, která se věnuje práci v knihovně již
od roku 1963. Další článek se ještě vrací k oslavám 90. výročí
vyhlášení samostatnosti Československé republiky, které se
konaly na sále kulturního domu. Po úvodním vystoupení
ředitelky Oblastního muzea v Mostě, PhDr Libuše Pokorné na
téma vzniku republiky, byly starostou obce J. Bejčkem, za
dlouholetý přínos k rozvoji obce, předány pamětní diplomy a
medaile dvaceti osobnostem obce. Na dalších stránkách jsme
se mohli seznámit s výsledky voleb do zastupitelstva kraje.
Paní J. Dvořáková nás ve svém článku seznámila o
nejnovějších aktivitách a činnosti Kroužku dovedných rukou.
Velký článek byl také věnován informacím řidičům o zimní
výbavě a zavedení nových dopravních značek. Poslední dvě
strany jsou věnovány článku J. Bejčka o historii sportu v naší
obci, tentokrát kopané.

Prosinec 2008. Poslední vydání Zpravodaje tohoto roku
přináší na úvodní straně rozhovor s novým místostarostou
Jaroslavem Dvořákem. Další článek je věnován tradiční
Mikulášské nadílce pro děti, které zaplnily celý sál KD. Paní
Libuše Novotná Pokorná nás ve svém článku seznámila
s novou akcí v naší obci, a tou byly první novoveské vánoční
trhy. Tradiční stará řemesla jako paličkování, zdobení
perníčků, voskařství nebo výroba vánočních věnců doplnil
mužský pěvecký sbor ze Seiffenu. Stejnou autorku má i článek
o poslední akci roku, kterou byl zájezd na vánoční trhy do
Drážďan. Paní Radka Malkusová nás informovala o tradičním
setkání seniorů v KD, které přišel navštívit také starosta obce
J. Bejček. O dobrou zábavu se postaralo také hudební duo,
manželé Hvozdovi. Téměř dvě stránky byly věnovány článku
starosty obce J. Bejčka, ve kterém hodnotí uplynulý rok, který
byl mimořádně úspěšný. Poslední strana je věnována historii
sportu v obci – základní a rekreační tělesná výchova.
J. Pešír

Spolek žen v Nové Vsi v Horách byl založen 20. 6. 2008. Toto výročí 10 let jsme
oslavily (4 denním) výletem na Slovensko. Činnost spolku je zaměřena na
cestování, turistiku, kulturu – divadlo, kino, aktivity pro děti (soutěže atp.).

SPOLEK ŽEN

Společná setkání členek pořádáme 2x do
měsíce, nyní v nové klubovně v Sokolovně.
Nejedná se o schůzování, ale o pobavení a
zájmovou činnost, která je částečně finančně
dotována z rozpočtu obce. Za tuto finanční
pomoc děkujeme. V roce 2018 jsme podnikly
tyto akce: Ve spolupráci s p. Svačinovou (ze
zámku v Litvínově) jsme navštívily SRN –
Oederan. Prohlédly jsme si skanzen a
muzeum tkalcovství. Bylo to moc zajímavé.
Některé naše členky se účastnily velikonočních
soutěží, ve kterých získaly několik cen.
V dubnu jsme podnikly výlet do Prahy na
Vyšehrad. Několik našich členek navštívilo
filmové
představení
pro
důchodce
v litvínovské Citadele. Pro děti jsme
uspořádaly soutěže u příležitosti „Pálení
čarodějnic.“ Dvoudenní výlet do Kutné Hory se
uskutečnil 16. - 17. 5. 2018. Opět jsme
navštívily filmové představení 30. 5.
v litvínovské Citadele. Na letních slavnostech,
pořádaných obecním úřadem, jsme na malé
burze nabízely zdarma sklo, knihy atd. z
důvodů stěhování do nové klubovny
v Sokolovně. Náš poslední výlet se uskutečnil
15. 10. do města Bíliny. Na příští rok 2019 již
máme naplánovány další výlety a akce. Dle
seznamu jubilantů nadále doručujeme balíčky
dotované obecním úřadem.
Chtěla bych za náš Spolek žen poděkovat p.
starostovi Kádnerovi a všem pracovnicím
obecního úřadu za podporu a pomoc.
Za Spolek žen v Nové Vsi v Horách M. Plačková

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách
Vás zve, dne 11. 1. 2019 na
VALNOU HROMADU

Místo konání:

Obecní úřad Nová Ves v Horách

Datum:

11. 1. 2019 od 18:00 h

Program:

1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a navrhovatele usnesení (Valenta) a návrhová a volební
komise
3) Zpráva o činnosti
4) Zpráva o hospodaření
5) Odstoupení člena výboru P. Šikla na vlastní žádost
6) Volba nového člena výboru
7) Vystoupení hostů
8) Ocenění členů SDH
9) Rozpočet sboru na rok 2019
10) Kulturní a společenské akce 2019
11) Diskuse
12) Závěr
Na závěr proběhne výběr členských poplatků za rok 2019.
Předpokládá se účast ve vycházkové uniformě, nebo její části (případně v pracovním stejnokroji). Pozvánka platí i
pro občany obce.
Na Vaší účast se těší, výkonný výbor SDH

SOUTĚŽ KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
V polovině září nás paní učitelka Sehnalová
informovala o soutěži ke 100. výročí
založení republiky, kterou pořádalo
Gymnázium Kadaň, v rámci projektu
Ústeckého kraje. Byla to pro nás cekem
výzva. Nikdy jsme nic takového nedělali,
ale stálo to za to.
Byla různá témata, která jsme si mohli
každý libovolně zvolit. Natálka Horáková
z VIII. třídy měla téma „Naše rodina
v průběhu 100 let“. Dále jsme se zúčastnili
už jen, my deváťáci, a to jen někteří. Karel
Stawiarz si vybral téma „Slavné osobnosti
uplynulých 100 let spojené s naším
regionem“. Já s Andreou Povolnou jsme si
vybrali téma k nám nejbližší a to bylo,

(dokončení ze str. 9)„Móda před 100 lety a dnes“. Poslední
žák, který se soutěže zúčastnil, byl Matěj Hlinka, který měl
téma „Změnil se obsah pojmu vlastenectví v uplynulých 100.
letech.“
Dne 11.12.2018 jsme se vydali na vyhlášení celé soutěže na
Gymnázium do Kadaně, odkud jsme odcházeli maximálně
spokojení. Dohromady tam bylo 15 škol, které se do soutěže
zapojily. Na začátku nás přivítal pan ředitel, společně s učiteli,
kteří se na vyhlášení nejlepších prací podíleli. Školní sbor nám
zazpíval naší hymnu a další české národní písně a také nám
zazpíval dramatický kroužek, píseň Slované. Měli pro nás
připravený malý raut, kterým jsme se po vyhlášení mohli
občerstvit. Ale, co bylo pro nás nejdůležitější, že jsme se
všichni z naší školy, co jsme se do soutěže zapojili, umístili na
skvělých místech.
Natálka Horáková se se svým tématem „Naše rodina
v průběhu 100 let“ umístila na 1. místě! Karel Stawiarz se
s tématem „Slavné osobnosti uplynulých 100 let spojené
s naším regionem“ umístil na 3. místě, což je taky moc skvělé.
Matěj Hlinka s tématem „Změnil se obsah pojmu vlastenectví

v uplynulých 100. letech“ se umístil na 2, místě. První místo
vyhlášené nebylo, ale Matěj to měl opravdu moc pěkné, a
hlavně to psal tak, jak to doopravdy vnímá on. Poslední téma
byla „Móda před 100 lety a dnes“ kde 1. místo také nebylo
vyhlášené, ale já jsem se umístila na 2. místě a Andrea
Povolná hned po mně na místě 3. Ještě jednou velká
gratulace, protože jsme si na tom všichni dali záležet a
výsledek stál nakonec za to. Všichni bychom chtěli poděkovat
paní učitelce Sehnalové za pomoc, podporu a trpělivost a také
nás na vyhlášení celé soutěže doprovodila. P. uč. Sehnalová
řekla, že je na nás hrdá. Také bychom chtěli poděkovat
starostovi obce Nová Ves v Horách panu Davidovi Kádnerovi a
panu Tomášovi Červeňákovi, že nás do Kadaně dovezli. Bez
nich bychom se tam nedostali. Všichni jsme byli nadšení, jak
to měli pro nás skvěle připravené a učitelům z Gymnázia v
Kadani jsme při odchodu ještě poděkovali. Jsme moc rádi, že
jsme se do soutěže zapojili, protože jsme se každý dozvěděl
něco nového a naše práce měly význam.
Marie Kádnerová, IX. třída

V předvánočním čase přivítal
starosta děti ze školky na
obecním úřadě
V pondělí 10. 12. 2018 nás na obecním úřadě
čekalo příjemné zpestření dopoledne, neboť nás
poctily svou návštěvou děti z mateřské školy z Hory
Svaté Kateřiny. Spolu s paní učitelkami nám
předvedly pásmo složené z vánočních koled,
písniček
a
tanečků.
Nakonec
došlo
k oboustrannému předání dárečků. Děti si
připravily vlastnoručně vyrobené dárečky a naopak
starosta obce D. Kádner každému dítku osobně
předal sladký kalendář. Nakonec děti využily
starostovu nabídku na prohlídku jeho kanceláře.
R. Malkusová

Tělovýchovná jednota SOKOL
Oddíl rekreačního stolního tenisu Nová Ves v Horách

pořádá dne 26. 12. 2018 vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Turnaj se uskuteční v Sokolovně, registrace je od 9 hodin. Startovné je 50.- Kč na osobu. Občerstvení zajištěno (klobása, pivo,
limo, káva). Hrát budeme čtyřhry, podle počtu zúčastněných, normální nebo zkrácené sety. Hrát budeme na dva vítězné sety.
Turnaj jsme nazvali „Memoriál Fandy Novotného.“ Účastí vzpomeneme na kamarády, kteří již mezi námi nejsou (Fandu
Novotného, Vaška Foreita, Fandu Cinka). Přijďte protáhnout své tělo po vánočních svátcích. Na výsledku až tak nezáleží,
důležité je se pobavit s přáteli.
Václav Veselý, předseda

.
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