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Josef Větříček obsluhuje neprofesionální
meteorologickou stanici více než čtyřicet let
V letošním roce uplynulo více než čtyřicet let, co pan Větříček započal se zajímavou činností, kterou je sledování různých
teplotních jevů a úkazů a projevů počasí v horské oblasti Nové Vsi. Jelikož tato činnost je ojedinělá a zajímavá a noví
obyvatelé naší obce o této jeho práci s největší pravděpodobností nevědí, oslovili jsme pana Větříčka, aby nám svou práci
přiblížil.
Kdy vlastně meteorologická stanice v Nové Vsi vznikla? Stanice
byla založena v roce 1955 Hydrometeorologickým ústavem v Ústí
nad Labem. S její obsluhou tehdy začala pí. Dohnalová, která
sledování vykonávala až do roku 1959. Od té doby až do roku 1970
měřil tehdejší starosta p. Dobrý. No a od roku 1970, po jeho smrti,
tuto práci vykonávám já, letos je tomu tedy 41 let, co jsem začal.
Kde bývala a kde je nyní stanice umístěna? Stanice byla vždycky
umístěna u domu toho kterého pracovníka. Nyní ji mám na svém
pozemku. Jak jste se vůbec k této práci dostal? Byla to souhra
okolností, kdy zástupci Hydrometeorogického ústavu oslovili zdejší
úřad, kde tehdy vykonávala funkci také moje manželka, a tak trochu
tajně mě doporučila. Výhodou
totiž bylo, že jsem tehdy
pracoval jako lesník ve
zdejším polesí, a tak jsem
vlastně byl pořád zde a počasí
jsem mohl sledovat a průběžně
zaznamenávat. V čem tedy
samotná práce spočívá?
Třikrát denně v 7., 14. a 21.00
hodin provádím sledování a
záznamy. Posledních 8 až 10
let je stanice automatizovaná a
výsledky
měření
jsou
automaticky stahovány jednou
za 10 minut. Avšak některé
ukazatele zaznamenávám stále,
jako např. kolik napadne
sněhu, vrstvu námrazy, sílu
mlhy apod. Jednou denně, a to

ráno zaznamenávám
výsledky. V zimním
období
sleduji
celkovou sněhovou
pokrývku,
a
to
jednou týdně. Dříve
jsem
výsledky
posílal jednou za
měsíc poštou. Stalo
se někdy, že jste
zameškal? Za ta léta se mi to nikdy nestalo. Pokud jsem mimo obec,
zastane mě moje manželka. Kolik takových stanic existuje? Tyto
neprofesionální jsou tři v Ústeckém kraji, nejbližší je na Měděnci.

Dokázal byste
na
základě
svých
zkušeností
předpovědět
např.
jaká
bude
letošní
zima? Tak to
bych si jistě
netroufl, to je
práce
profesionálů.
Nakonec
jsme však pana Větříčka
přemluvili a prozradil
nám svůj tip, že podle něj
nebude
letošní
zima
dlouhá. Jaký máte názor
na aktivity, které obec
činní v oblasti péče o
Vaši věkovou skupinu,
tedy seniory? Co byste
navrhl zlepšit? Stejně
jako v dalších směrech si
myslím,
že
je
vše
v pořádku. Akorát možná
42 ha lesa, které jsou ve
vlastnictví obce, by se
mělo rekonstruovat. Záleží
ovšem na penězích a
stanovených
prioritách.
Prozradíte nám něco ze
svého soukromí? Jaké máte koníčky? Jsou jimi sportovní střelba,
kulová a broková střelba a dále myslivost. Dále jsme se zeptali na
výsledky, které Josef Větříček v této oblasti dosáhl. To se nám
nejprve ostýchal prozradit, že to nestojí za řeč, nakonec nám se
skromností sobě vlastní některé z mnoha úspěchů prozradil:
zúčastňuje se amaterských přeborů a celostátních soutěží. Získal 9.
místo v desetiboji, 12x se stal okresním přeborníkem v kulové
střelbě, získal 1. místo v celostátní soutěži veteránů, zúčastnil se 15-ti
ročníků uzavřených přeborů severočeských lesníků, kdy 9x vyhrál, ve
zbylých ročnících získal nejhůře třetí místo. K těmto úspěchům J.
Větříčkovi gratulujeme a přejeme i nadále přesnou mušku! Děkuji za
rozhovor.
(rm)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu a listopadu si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu těmto jubilantům:
Alžběta PILÁTOVÁ (71)
Vlasta VITNEROVÁ (70)
Ladislav VOVES (71)
Jaroslava KÖHLEROVÁ (79)
Helena SOJKOVÁ (91)

Miroslav BENDÍK (75)
Hedvika BENEDOVÁ (75)
Ursula BENDÍKOVÁ (71)
Jaroslav SMETANA (73)
Libuše MAlÁ (85)
Margita BAUEROVÁ (77)

Je nám velice líto, že nás
v poslední době navždy opustili
Edith HERCEGOVÁ (72)
Reinhard MOOZ (71)

GRATULUJEME!

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zavedení elektrického proudu.
Po celá staletí sloužila jako zdroj světla v domácnostech louč, lojová
svíce, či petrolejová lampa. Paní Wilhelmína Seifertová, narozená v r.
1896, vyprávěla o tom, jak její matka, ještě jako dítě (kolem r. 1850),
musela svému otci, který byl
dřevosoustružníkem svítit při práci
loučí (borové dřevo nasycené Elektrárna v Horním Jiřetíně
pryskyřicí). Aby si lidé přilepšili
malým vedlejším příjmem, byly zde
na horách v mnohých rodinách
vyráběny a prodávány takovéto
louče.
Objevem petrolejové lampy bylo
dosaženo značného pokroku. Lampa
měla lepší svítivost, hořela déle a
byla mnohem bezpečnější než
otevřené světlo. Tuto lampu vynalezl
přírodovědec Benjamin Silliman v r.
1855. V domácnostech horníků
svítily karbidové lampy, takové, jaké
používali horníci při své práci
v šachtě.
Až do konce 19. století byla ve
zdejším kraji k dispozici pro řemeslnou výrobu pouze vodní kola
využívající vodní sílu. Na prahu dvacátého století vstoupila do
Krušnohoří také energie parní, která našla uplatnění především
v továrnách vyrábějící dřevěné zboží. Jen o něco později byly
budovány první uhelné elektrárny.
Už v roce 1900 se zabýval zdejší obecní úřad otázkou zavedení el.
proudu do obce, tehdy rozhodl: „žádné elektrické světlo nezavádět“.
Když byl Horní Jiřetín napojen na železniční trať ChomutovPodmokly, mohla být vedle místní železniční stanice postavena
elektrárna využívající hnědého uhlí z mosteckého revíru. Dostavěna
byla v r. 1908 a již o rok později bylo zahájeno jednání o případném
napojení horských obcí. Novoveský starosta dostal nabídky od
několika elektráren. Do užšího výběru se dostaly elektrárny v Horním

Litvínově a H. Jiřetíně. Při jednání byl H. Jiřetín vstřícnější. Jedním
z hlavních bodů smlouvy bylo ujištění obecního zastupitelstva H.
Jiřetína, že nebudou v budoucnosti podniknuty žádné kroky
k připojení osady Mariánské
údolí, patřící pod správu N. Vsi
v Horách, k H.Jiřetínu.
Po
předběžné
poradě
v obecním zastupitelstvu svolal
starosta Walter v r. 1911
k tomuto
tématu
veřejné
shromáždění, které se sešlo
v hostinci
„Heimat“
v Mikulovicích.
Úředník
elektrárny podal podrobnou
zprávu
o
připravovaném
záměru a informoval také o
plánované trase el. vedení.
Toto vystoupení nebylo přijato
pouze kladně, bylo také hodně
pochybování a skepse, nakonec
přece jen převládla podpora
projektu. Většina vlastníků
domů a řemeslníků se záměrem souhlasila. Elektrické vedení mezi
jednotlivými osadami bylo postaveno v letech 1911/12. Dne 1.
července 1912 byly práce v podstatě ukončeny a obce Nová Ves a
Mikulovice byly připojeny na elektrickou síť.
V tehdejší době nebyla povinnost nechat dům připojit k el. síti a tak
agitátoři připojení neměli snadnou úlohu, leckde naráželi na
odmítnutí. Ti, kdo váhali s připojením, byli později ve svých
výhradách utvrzováni, to když elektrický zkrat způsobil požár a celé
stavení lehlo popelem. Někteří majitelé nechali své domy připojit až
mnohem později, např. dům čp.150 v r. 1938 a čp. 47 v r. 1939.
Smlouvy na dodávku el proudu byly uzavírány na dobu 25 let. V roce
1925 bylo v naší obci vybudováno pouliční osvětlení, které čítalo 34
pouličních lamp.
J. Pešír, kronikář

Zeptali jsme se Lenky Krupičkové, knihovnice místní knihovny...
1. V minulém vydání Zpravodaje bylo zveřejněno, že obec hledá novou knihovnici, či knihovníka. Zajímalo by nás, proč tomu tak je?
Funkci knihovnice musím ukončit, jelikož dělám na směnný provoz a nemůžu si dopředu naplánovat termíny otevření knihovny. To samé platí i
u plánovaných akcí, jelikož mají daný pevný termín (např. Noc s Andersenem). 2. Jak dlouho trvala Vaše práce knihovnice? Knihovnici
dělám od června loňského roku. 3. Vedení obce rozhodlo v předchozích letech o modernizaci knihovny, dokonce mělo dojít k vytvoření
elektronického katalogu knih. Co to znamená a v jaké je to nyní fázi? Kdy si myslíte, že by se katalog mohl spustit? Elektronický katalog
knih je internetový katalog, který si může každý čtenář otevřít doma na internetu a v klidu domova si zjistit zda danou knížku máme v knihovně.
V současné době je většina knížek již v počítači vložená. Schází tam vložit jen naučnou beletrii pro dospělé, kterou musí vložit pracovnice
knihovny v Mostě. Proto zatím nemůžu slíbit, zda se už od nového roku najede na elektronický katalog.
4. Podařilo se podle Vás naplnit smysl modernizace knihovny, kterým bylo zatraktivněním prostředí, lepší nabídkou služeb přilákat více
čtenářů? Proč to tak je? Co by se mělo ještě udělat? Bohužel ani modernizace naší knihovny nenalákala více čtenářů. V současné době má
knihovna 33 registrovaných čtenářů. 5. Jak má knihovna otevřeno do konce roku? Do konce roku je knihovna otevřena v tyto dny: 3. 11., 10.
11., 15. 11., 22. 11., 1. 12., 8. 12., 13. 12., vždy od 15:00 do 18:30 hod.

Cvičení „Buď fit“ pro ženy

MUDr. Monika Myšáková
oznamuje od února 2012
změnu ordinační doby:

Oznamuje, že v zimním období se přesouvá
cvičení ze Sokolovny do zasedací místnosti
OÚ.
Také bychom, ty kteří si budou mít chuť si s námi
zacvičit, rádi informovali, že se nyní cvičení koná

Úterý:

každou středu a to od 17.30 hod.
Vstupné zůstává 10,-Kč.
Od 15.12. – Vánoční prázdniny.
Začneme opět v lednu 2012 a prostřednictvím Zpravodaje
Vás budeme informovat o přesném datu začátku cvičení.

11.30 - 12.00
Nová Ves v H.

12.00 – 13.00
Hora Sv. Kateřiny

Čtvrtek: 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Nová Ves v H.

Hora Sv. Kateřiny

POZVÁNKA
Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi v Horách
zve členy a příznivce sdružení na setkání

dne 30. listopadu 2011 od 16.30 hodin
do zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
- administrativní a organizační záležitosti
- činnost na rok 2012
- rekonstrukce kostela – 1. etapa

Na setkání s Vámi se těší
Libuše Novotná Pokorná
předsedkyně sdružení

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
OBEC NOVÁ VES V HORÁCH A
PARTNERSKÝ SPOLEK LITVÍNOV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
DNE 3. 12. 2011 V 10.00 – 15:00 HOD.
NA

VÁNOČNÍ TRHY
V RESTAURACI „POD LÍPOU“
PŘIJĎTE SI KOUPIT NEBO VYROBIT VÁNOČNÍ DÁREK VČAS!
NA VÝBĚR MÁTE PALIČKOVANÉ, TKANÉ A PEČENÉ VÝROBKY,
ADVENTNÍ VĚNCE, VÁNOČNÍ DEKORACE, SVÍČKY, PROUTĚNÉ
KOŠÍKY, VÝROBKY Z PLSTI, ŠPERKY Z KORÁLKŮ A DALŠÍ.
PROGRAM DOPLNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA
V HOŘE SV. KATEŘINY A VE 13:00 HOD. ZAZPÍVÁ MUŽSKÝ
PĚVECKÝ SBOR ANTON-GÜNTHER-CHOR ZE SEIFFENU

A

4. KRUŠNOHORSKÉ
PALIČKÁŘSKÉ SYMPOZIUM
V NOVOVESKÉM MUZEU
PŘIJĎTE SE INSPIROVAT A VYZKOUŠET SI PALIČKOVÁNÍ NEBO
SPŘÁDÁNÍ VLNY.

V 10:30 HOD
„S NITÍ OD KOLOVRÁTKU K TEXTILNÍM STROJŮM A ZPĚT
K HERDULI“- PŘEDNÁŠKA O HISTORII TEXTILNICTVÍ
V KRUŠNÝCH HORÁCH

Obec Nová Ves v Horách, SDH a Spolek žen
pořádají dne

3. prosince
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
od 17.00 před OÚ
TRADIČNÍ

MIKULÁŠKÁ
NADÍLKA
PRO DĚTI

od 17:30 na sále KD
vystoupení dětí z DD Hora Sv. Kateřiny
soutěže, diskotéka

Napsali jste nám do redakce...

Ako som prišiel na Mníšek / 1. časť /
Rok 2011 je rokom významných výročí a zároveň pre mnohých aj
rokom vspomienok.V tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie
vzniku Pohrani nej stráže a v mojom prípade 50. výročie,kedy som
pôsobil vo Vašej obci. Už rok môjho narodenia mi predurčoval,že ma
budú v živote stretávať stále nové veci.Celý môj životný príbeh je
riadený novými zákonmi,nariadeniami,príkazmi,zákazmi.Proste
ľudovo povedané,čo som mohol to som schytal. Bol som posledný
ročník čo sme maturovali na Osemročnej strednej škole,posledný
ročník na Pedagogickej škole získania kvalifikácie učiteľa pre
Základné školy,po nás to premenovali na Pedagogickú
fakultu,posledný ročník,ktorý dostal umiestnenky do školských
služieb od Ministerstva školstva. Po krátkom učinkovaní v
škole,čakala ma základná vojenská služba.V roku 1959 ma predvolali
na OVS v Trenčíne,kde mi bolo oznámené,že danú službu vykonám u
pohraničnej stráži a keďže pohraničná stráž mala nedostatok
dôstojníkov,bol prijatý zákon,na základe ktorého som bol zaradený
do dôstojníckej školy. Na základe týchto zvestí začali v mojich
mozgových závitoch rôzne predstavy.V tom čase bol trhák v kinách
Kráľ
Šumavy,takže
moje
predstavy
sa
preniesli
na
Šumavu.Umocnenie mojich predstáv bolo,že moja stará mama sa
narodila v tejto oblasti v meste Trhové Sviny,starý otec na Morave,z
toho zväzku bola moja mama,otec od Trenčína,čiže v našej rodine
bola už v predstihu Europská únia.No to som trocha odbočil. Začal
som si premietať históriu počnúc Českým kráľovstvom,kde jeho
územie strážili strážcovia,ktorí mali za danú službu privilégia,ktoré
im odobral Lomikar.Boj za ich práva,ich vodca Ján Sladký zvaný
Kozina,jeho známy výrok,po jeho odsúdený," Lomikare,Lomikare,do
roka a do dně vyzývam tě na boží soud",vznik názvu
Psohlavci,dokonca som si premietal v predstavách známe dielo
Babička ,ktorého dej bol situovaní do tejto oblasti a spájal som ho s
mojou dobrou starou mamou,ktorá ma vychovávala / vyštudovala

vychovávateľstvo a reči vo Viedni /. Čas sa krátil,až prišiel deň D.
Prišiel Povolávací rozkaz nie naŠumavu,ale smer Krušné
Hory,výcvikové stredisko Pohraničnej stráže Vejprty.Opäť bol som
posledný ročník,ktorý rukoval s dreveným kufrom.Keďže ot ec kufor
mal,s ktorým bol na vojne,zdedil som ho a pokračoval v tradícii.Po
výcviku vo Vejprtách a krátkom zoznámení sa s hranicami v
Krasliciach,desať
"statočných"
predurčených
na
ďalšie
vzdelávanie,sme nabrali kurz,Vojenské učilište Pohraničnej stráže
MV v Bruntále. Po vystúpení z vlaku sme pešo prechádzali do
učilišťa,na chrbte plná poľná na nej pred sebou zavesený drevený
kufor,čiže išli sme ako dvojhrbé ťavy.Keďže môj zdedený kufor už
veľa toho prežil,začal štrajkovať.Cestou rovno na námestí vypadlo mi
dno kufra kompletne aj s jeho obsahom.Keďže sme boli dobrá
partija,chlapci mi pomohli snehodou,zviazali sme kufor s dvoma
remeňmi a pokračovali do cieľa.
Prišli sme celkom do iného
sveta.Skutočne vysoká škola.nové vybavenie,v jedálni nás
obsluhovali servírky,výborná strava.Na druhej strane veľké nároky na
štúdium,výcvik a pochopiteľne výsledky v štúdiu,čiže žiadna
prechádzka rajom.Po ukončení štúdia,čakal nás tzv.akademický
týždeň,čiže týždeň príprav pred štátnymi skúškami.Po úspešnom
zvládnutí skúšok pribudli k nášmu označeniu biele véčka
hodnosti,podľa úspešnosti,slob.abs. alebo des.abs.,ja som dostal
hodnosť des.abs. a po ďalších skúškach hodnosť podporučík. Po
vyčerpaní riadnej dovolenky som nastúpil 3.Pohraničnej brigády
Karlové Vary,kde som bol zaradený do výcvikového strediska
Vejprty.Novopečení absolventi sme boli zaradení pre výcvik
nováčkov a po ňom do funkcii na pohraničné útvary.Po vypočutí
rozkazu bol som menovaný do funkcie "Zástupca velitel
Pohraničného útvaru" na Mníšek.Príchod na Mníšek a ako ďalej v
ďalšej časti. kpt vz. Jozef Podmanický učiteľ v.v.

Ze života školy
4. 10. 2011 se žáci 7. a 8. třídy vydali do Aquaparku v Teplicích. Tento výlet žáci získali za druhé místo v soutěži o nejhezčí
fotografii z exkurze v teplické Olympii na téma „Tajemný Egypt.“
7. - 8. 10. 2011 vyrazili kateřinští bajkeři z cykloturistického kroužku na dvoudenní výlet Hora Svaté Kateřiny - Klíny - Fláje
- Dlouhá Louka - Litvínov.
11. 10. 2011 navštívila mateřská školka divadlo Rozmanitostí. Pohádka „Dva střevíčky pro Popelku se dětem moc líbila.
12. 10. 2011 se žáci naší školy zúčastnili běhu do vrchu, a to na sjezdovce v Meziboří. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit 1.
místem (Dominik Baršoň) a 3. místem (Radek Badi).
18. 10. 2011 se uskutečnila pod rozhlednou Drakiáda ve spolupráci s DD Hora Svaté Kateřiny. Sešlo se 33 dětí.
Dne 20. 10. 2011 byl pro žáky a učitele naší školy obzvláště významný. Dostali jsme pozvání od zastupitelů obce Brandov
na slavnostní otevření hraniční předávací stanice plynu, které navštívil prezident republiky Václav Klaus se svou chotí
Livií Klausovou. Celá škola se vypravila do Brandova, abychom viděli na vlastní oči prezidentský pár. Jeho příjezd jsme
uvítali a potleskem a čekali, až si prohlédne areál. Po přestřihnutí pásky mezi nás přišla paní Livie Klausová, které žáci
dali květiny a krátce si s ní popovídali. Zanedlouho přišel i sám pan prezident. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek.
25. 10. 2011 naší školu navštívil hokejista Robert Reichel a diskutoval s žáky o hokeji.
Fotografie ze všech uvedených akcí si můžete prohlédnout na stránkách školy www. zskaterina.cz.

Divadelní představení
Ve čtvrtek 17. listopadu se uskutečnilo na sále Kulturního domu divadelní představení hry „Lucerna aneb Boj o lípu“, které nám
předvedla skupina divadelních ochotníků z Koštic. Poslední vystoupení v tomto roce, a nadšený výkon koštických divadelníků pobavil
třicítku spokojených diváků. (jp)

PROGRAM
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 5. prosince 2011
od 17.00 h
v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Kontrola plnění usnesení
6. Schválení kontrolního řádu
7. Výsledky kontroly KÚ - audit
8. Rozpočtové provizorium
9. Schválení odpisového řádu
10. Pronájem pozemku pp. č. 455/2 a p.p.č.
530 v kú Mníšek
11. Akcie České spořitelny - odprodej
12. Výběrové řízení víceúčelové hřiště
13. Pronájem části p.p.č. 1216 v kú Nová Ves
v Horách
14. Výběr uchazečů o pronájem p.p.č. 446/1 v
kú Mníšek
15. Diskuse
16. Závěr

Letošní úroda,

Obec Nová Ves v Horách
vyhlašuje

aneb Poslali jste nám fotografie svých výpěstků

1. ročník soutěže

podmínky: na základě anketních lístků
bude hodnocena venkovní vánoční
výzdoba v obci
výherci obdrží hodnotné ceny

rajče - p. Skrčený
víno, zelí, švestky Větříčkovi

Dlabání dýní
V pátek 28. října pořádalo naše Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku ve spolupráci s obcí dlabání dýní. Nejprve jsme si říkali, jestli o tuto
činnost bude vůbec zájem, záhy jsme se však nestačili divit. Účast byla veliká, přišli nejen místní, ale přijely za námi i děti z Dětského domova
Hora Svaté Kateřiny a všichni jsme si to náramně užili. Nejen, že si každý mohl vydlabat svou dýni, kterou si pak odnesl domů, ale bylo zde i
stylové pohoštění, jako marcipánové dýně, rakvičky se šlehačkou nebo párečkové uřezané prstíky :o) a samozřejmě nechyběly sladké bonbóny
pro děti ve tvaru upířích zubů, duchů, lebek apod.
Nakonec bylo vyhlášení třech vítězných dýní porotou, která se skládala z pana starosty J. Bejčka, pana Pešíra a paní Dvořákové. Jelikož se
porota nemohla dohodnout na pořadí, bylo rozhodnuto losováním nejmladšího člena. Na prvním místě se umístili Lukáš a Stelinka z dětského
domova Kateřina, na druhém místě Daniela Nirodová a na třetím místě Karolína Kinštová.Všechny děti byly oceněny sladkou odměnou.
Všem bych tímto chtěla poděkovat za účast a krásné zážitky a moc se těšíme na další akci, ale rozhodně příští rok při opakování Dlabání dýní.
Za Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku Eva Nirodová

Výsledky soutěže
O nejhezčí zahrádku 2011

Skauti vysadili lípu
Při příležitosti 100 let od vzniku skautingu
zasadili jeho členové lípu u památníku na
Výšině. Národní stromy jsou skauty
vysazovány ve všech obcích, kde oddíly této
organizace působily, nebo organizují svou
činnost v současnosti, jak nás informoval p.
Novotný z mosteckého oddílu. (rama)

I v letošním roce obec uspořádala soutěž O
nejhezčí zahrádku. Na základě ankety byly
zahrádky vyhodnoceny, vítězové obdrželi
poukazy na nákup zboží v zahradnickém
hypermarketu. Pořadí:
1. Dana Seifertová, 2. Ema Berková a Jana
Kůželová, 3. Dana Karlovcová, 4. Irena Větříčková, 5.
Jiří Mikač, 6. Gertruda Hurajová, 7. Květoslava
Marázová, 8. Marie Plačková, 9. Hotel Sebastian, 10.
Blažena Schuchardtová, 11. Jan Bejček, 12. Lenka
Brandnerová, 13. Václava Rothová, 14. Zdena Šiklová,
15. P. Škuta, 16. Anna Vršanská, 17. Radoslava
Jahodová, 18. Marie Smetanová, 19. Marcela
Nejmanová, 20. p. Proco
(rama)

Hasičská zbrojnice v novém kabátě
Dne 29. 10. 2011 jsme slavnostně otevřeli
zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici v naší obci.
Akce se zúčastnili členové sboru dobrovolných hasičů,
členové zastupitelstva včetně starosty obce, za HZS
Most ředitelka územního odboru pí. Benáková s p.
Pobošíkem, členové sboru dobrovolných hasičů z
Mostu p. Pátek a sbor dobrovolných hasičů z Kálku a
občané naší obce. Při slavnostním otevření hasičské
zbrojnice nám starosta obce p. Bejček předal sv.
Floriánka, čímž mě osobně mile překvapil. Myslím, že
se akce vydařila a každý byl spokojen.

Dne 14. 11.2011 nám HZS města Mostu a Litvínova
předali hasičský vůz TATRA 815 CAS 32. Předání se
zúčastnili členové sboru dobrovolných hasičů a
zástupci obce.
Tímto bych chtěl všechny pozvat na ukázku nového
automobilu, který vyzbrojíme a odzkoušíme v sobotu
26.11.2011 ve 13:00 hod. před hasičskou zbrojnicí.
Zájemci, kteří si doposud neměli možnost prohlídnout
hasičskou zbrojnici, mají nyní možnost učinit tuto sobotu.
Za SDH starosta Jaroslav Hesoun
Od 5. 11. 2011 vždy každou sobotu od 15:00 hod. pořádáme zájmový kroužek pro děti. Rodiče s dětmi, kteří
mají zájem o tento kroužek se mohou informovat na tel. 604588494 p. Kádnera nebo na tel. 739618178 p.
Hesoun. Dále bych požádal všechny členy SDH, kteří nemají doposud zaplacené členské příspěvky, aby tak
učinili co nejdříve, a to u ing. Valenty, nebo na obecním úřadě u pí. Dvořákové. Děkuji.

28. 10. 2011 se někteří představitelé obecní samosprávy i občané
zúčastnili položení květin k památníku 1. světové války při
příležitosti vzniku samostatného československého státu.
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