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Tonička Divácká
Od února 2007 žije v Nové Vsi v Horách dnes pětiletá Tonička Divácká.
Se svými rodiči Andreou Korunkovou a Kamilem Diváckým (ti žijí
v obci s dalšími dvěma dcerami od roku 2005) ji můžete potkávat nejen
na všech kulturních a společenských akcích v obci věnovaných dětem,
kam Tonička ráda chodí, neboť je hodně společenská dívenka. Na první
pohled se Tonička neliší od ostatních vrstevníků, na druhý už můžete
vidět určitá odlišení. Tonička totiž trpí handicapem, který se nazývá
Rettův syndrom. Pozvali jsme tedy k rozhovoru maminku Andreu.
Přijeli téměř celá rodina (dcera Bára studuje v Plzni ) na kolech,
včetně psa  Strávili jsme tak hodinku, aby se potom zase mohli
společně odebrat na další výšlap, který je pro Toničku hezkým
zpestřením dne.
Jak se syndrom projevuje u Toničky? Kdy Vám byla sdělena konečná
diagnóza?
Tonička se narodila v r. 2007 jako naše třetí dcera. Po přenášení a
indukovaném porodu s komplikací vznikla Toničce obrna pravé ruky. Při
průchodu porodními cestami se jí pravděpodobně vytrhly kořeny celého
plexu z míchy. Její pravá ručka byla od příchodu na svět zcela nehybná.
Nevybavovala ani reflexní úchop. Její opoţděný vývoj s tak obrovským
hendikepem nikoho nepřekvapoval. Fyzicky se zpoţďovala, nelezla v
termínu, ani si nesedla, nevstávala u opory. To vše bylo vysvětlitelné. V
roce a čtvrt opakovala slova hajej dadej, koukej, hrála dětské hříčky –

Rettův syndrom
pacipaci, ukaţ, jak jsi veliká, udělej pápá.... Do roka a půl se to
nějak postupně vytratilo, ani jsme si toho nevšimli, jak to bylo
nenápadné. Přes kamarádku jsme se dostali na dětskou kliniku
Karlov, kde nás po ambulantním prvotním vyšetření objednali na
hospitalizaci s největším důrazem na magnetickou resonanci
mozku s podezřením na poškození mozku z doby porodu. Neţ
jsme se do Prahy dostali, neţ nás objednali, byly Toničce dva
pryč. Při hospitalizaci jí byly uţ dva a třičtvrtě. Zaostání bylo s
kaţdým dalším měsícem věku zřetelnější. Lékaři zde poprvé
vyslovili podezření na Rettův syndrom. V únoru 2010 nám tuto
diagnózu potvrdili na genu MECP2. U Toničky se například
mnutí rukou neobjevuje, ručičkama spíš třepe.
Jakým způsobem zabezpečujete péči o Toničku? Chodí do
nějakého speciálního zařízení? Chodíte oba (rodiče) do práce?
Jelikoţ můj manţel pracuje jako dělník v chemičce, já mám ve
státní správě vyšší výdělek, a z těchto okolností vyplývá, ţe na
rodičovské dovolené byl s Toničkou manţel, nyní se v péči
střídáme podle okolností a vypadá to, ţe manţel v práci bude
muset skončit. Moc bychom přivítali, kdyby manţel mohl nalézt
práci. Jinak nyní máme moţnost Toničku na čtyři hodiny denně
umístit do specializované školky v Janově, kde se jí moc líbí.
Jste velmi aktivní v rámci sdružení Rett Community. Co Vám
a Toničce toto sdružení přináší? V současnosti vidíme téměř
na každém kroku nějakou charitativní činnost, sbírku apod.
Jak to vidíte vy? Dostalo se Vám pomoci po této stránce?

Rettův syndrom je neurogenetické onemocnění projevující se téměř
výhradně u pacientek ženského pohlaví.
Holčička s Rettovým syndromem se v počátečním období vyvíjí obvykle
normálně do 6. až 18. měsíce života. Poté následuje období dočasné
stagnace psychomotorického vývoje, zhoršuje se kontakt s okolím a
zmenšuje se zájem o hru. V dalším stadiu, začínajícím zhruba mezi 1. 4. rokem, dochází již k jasnému regresu vývoje, často se právě v tomto
období objevují typické ataky mnutí rukou a/nebo hyperventilace
(zrychlené dýchání), autistické projevy chování, podrážděnost, ale i
ataky smíchu, (auto)agresivita. Někdy dochází už v této době k rozvoji
záchvatového onemocnění. Třetí stadium v období předškolního a
časně školního věku (2-4-10 let) je charakterizováno problémy
s koordinací jak hrubé (stoj, lezení, chůze), tak jemné motoriky (sahání
po hračkách, uchopování předmětů apod.). Autistické rysy spíše
ustupují, mentální retardace je různého stupně. V tomto období
dochází u velké části pacientek k rozvoji skoliózy a většinou se objevují
epileptické záchvaty - nejrůznějšího druhu a různě reagující na léčbu.
Po 10. roce života dochází ke snižování celkové hybnosti, i když
emocionální kontakt se spíše zlepšuje. Často bývá patrné váhové
neprospívání až kachexie. Záchvatové onemocnění v tomto stadiu už
nebývá nejvýraznějším problémem. Je však nutné zdůraznit, že tento
typický průběh nemusí být u všech pacientek s Rettovým syndromem
patrný. U některých začíná onemocnění později, některé jsou schopné
porozumět výzvám a odpovědět i slovy, jiné nemluví vůbec. U části
z nich se nerozvinou epileptické záchvaty ani skolióza, atd.
Nejnápadnějším příznakem, který se u holčiček s Rettovým syndromem
objevuje, je nutkavé mnutí rukou.

Pomohla Vám někdy obec? Organizace Rett Community sdruţuje
rodiny holčiček s Rettovým syndromem a jejich příznivce.
V prvopočátcích jsme v rámci sdruţení nalézali určitou útěchu a
moţnost promluvit si s někým, kdo má podobné problémy jako my.
Nyní uţ jsme zase dál. Jak jsem však poznala, většina těchto rodin je
hodně uzavřených do sebe, moţná zapšklých. My jdeme cestou,
která je nám blízká, to znamená, ţe jsme otevření a nevadí nám
pozornost veřejnosti, která se k Toničce díky jejímu handicapu
logicky upírá. Navíc je hodně společenská a máme taky druhou
dceru, které se musíme věnovat. A tak nesedíme jenom doma, ale
podnikáme, co se dá. Máme rádi turistiku, Tonička má ráda
hipoterapii, navštěvujeme aquadrom, jezdíme na výstavy a psí
soutěţe a při vhodném počasí
sedneme na kola, za kolo
zapřáhneme vozík Kozlík a v něm
se Tonička pohodlně veze. Celá
naše rodina mnohokrát děkuje
obci Nová Ves v Horách za
velkorysý příspěvek na pořízení
vozíku za kolo Kozlík od výrobce
Benecykl. Díky získání vozíku,
díky počasí jsme celá rodina na
kolech, těšíme se na kaţdé
odpoledne, které trávíme venku a
trénujeme jízdu. Tonička je v
Kozlíku maximálně spokojená, je
to ten nejpohodlnější vozík, který
kdy měla a moc se jí v něm líbí!
Zuzka se na kole učí a tím, ţe
jsme všichni pohromadě i při
jejím "zácviku", plníme na 100%
úlohu kompletní rodiny, která
tráví volný čas společným aktivním pohybem. Neumíme popsat
pocity, které proţíváme, kdyţ se vrátíme z odpolední vyjíţďky a
máme všichni nádherný pocit z krásně proţitých společných chvil. Je
to jiţ druhý finanční příspěvek, první jsme pouţili v rámci sluţeb
rané péče. Tato sluţba byla pro nás tehdy velkým přínosem, neboť
nás osobní Toniččina asistentka naučila, jakým způsobem s ní
komunikovat. Byl to totiţ pro nás velký oříšek a nemoţnost se
s Toničkou domluvit způsoboval velké nepříjemnosti a problémy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Jaroslav BERKA (81)
Čestmír LANDA (79)
Zdeňka DEVEROVÁ (73)
Helena PROCHÁZKOVÁ (71)
Hartwig WAGNER (71)
GRATULUJEME!

Díky náročnému systému (který jsem se já sama naučila chápat téměř
po roce), který spočívá v mnoha obrázcích a fotografíích míst, která
jsme navštívili, činností apod. Principem je to, ţe z obrázků a
fotografií vytváříme „knihu,“ a z té před určitou činností vybíráme
příslušný obrázek, ten Toničce ukáţeme a ona pak pochopí, co se
bude v příštích hodinách dít. Díky tomuto způsobu komunikace jsme
se posunuli hrozně dopředu. Později jsme s manţelem absolvovali
kurz speciální znakové řeči a díky ní se dorozumíváme nyní. Jelikoţ
však znaková řeč nedokáţe vyjádřit všechno, knihu s obrázky
pouţíváme v některých případech i nadále. Většina lidí si nedovede
představit takový obyčejný den nebo týden s dívenkou s Rettovým
syndromem. Mí přátelé, kolegové, ale i příbuzní nám někdy kladou
otázky či navrhují aktivity; z
otázek i návrhů zřetelně vyznívá,
ţe vůbec netuší, s jakými
"provozními"
problémy
se
potýkáme. To mě přimělo k
vytvoření profilu Toničky. Mým
cílem je uveřejnit zde zajímavé
okamţiky z našeho ţivota. Profil je
umístěn
na
stránkách
Rett
Community:
www.rett-cz.com.
Jakou pomoc byste uvítala?
Kaţdé pomoci, které se nám
dostane, si velmi váţíme. Od doby,
co
máme
Toničku,
máme
kaţdoročně problém stihnout
všechny sezonní práce před zimou.
Ve volných odpoledních se
musíme věnovat Toničce a
dopoledne je příliš krátké na to,
abychom se mohli pustit do větších
prací. Takovou větší prací je např. zpracování fůry dřeva. Trochu se
nám kupí dvě fůry za domem. Na webových stránkách Toničky mám
odstavec o dobrovolnictví, kde popisuji, co by u nás dobrovolník
mohl dělat. Dobrovolnictví je sluţba, kterou aktivně naplňují
studenti, ale i "vyhořelí" lidé, kteří ztratili smysl ţivota a znovu jej
hledají. Tím je prospěšná akce pro obě strany. Zatím jsme však u nás
měli pouze jeden dobrovolnický víkend s práteli z Rett Community.
Děkuji za rozhovor (rama).

V dubnu se manželům Krůtovým narodil syn Jan.
Gratulujeme šťastným rodičům a spolu s dalšími je
rádi přivítáme na obecním úřadě při slavnostním
vítání občánků, které plánujeme na 2. 7. 2012.
Pozvánky budou doručeny rodičům těchto dětí:

Brandnerová Barbora
Čekal Lukáš, Čekalová Lucie
Nistor Martin
Puffová Violeta
Rubešová Štěpánka
Zucker Michael

Cvičení „Buď Fit“
Rády bychom Vás upozornily, že cvičení pro ženy se opět přesunulo do prostorů Sokolovny,
a to na čtvrtky od 17.00 hod.
Tímto bychom rády poděkovaly za umoţnění vyuţití prostorů na úřadě v období zimních měsíců. Jelikoţ mě v poslední době oslovilo pár
ţen z obce, ráda bych i ostatní, co by měly zájem si s námi přijít zacvičit, tímto prostřednictvím informovala, jak naše společná hodinka
probíhá. Za vybírané peníze, tedy poplatek 10,- Kč, se nám jiţ podařilo nakoupit cvičební pomůcky, mezi které patří např. gymnastické
míče o průměru 55cm, švihadla, tenisové míče, gymnastické gumy, dále jsou k dispozici overball a činky, vyuţívaly jsme také jiţ ţidle ke
cvičení či lavice. Hodinu se s Vlastou Stehlíkovou snaţíme situovat tak, aby nebyla jednotvárná. Důraz je kladen nejen na protahování,
tedy strečink, posilování, ale také pár minut aerobiku si s námi můţete vychutnat. Cvičení zad či zpevňování svalů na nohou a bříšku je
samozřejmostí. Není opomenuta ani chvilka „Relaxu“, kde je důraz kladen na správné dýchání.Budete-li mít zájem si s námi zacvičit, či
načerpat inspiraci, jak mnohostranně se s výše uvedenými pomůckami dá cvičit, rádi Vás uvidíme na naší další hodině. Ještě pro informaci
vstupné :- pro členky Sokola 10,- Kč, pro nečlenky 20,-Kč. Vlaďka Tondrová

PROGRAM 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 28.května 2012 od 18.00 hodin
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace místostarosty – (kostel, víceúčelové sportovní
hřiště, příkopy, den dětí)
5. Kontrola usnesení
6. Žádost o povolení cyklistického závodu (24.6.2012)
7. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011
8. Zpráva finančního výboru
9. Změna smluv dodavatelů energií (plyn, elektřina)
10. Žádost o koupi pozemku č. 520 a 519 v kú Mikulovice –
ostatní plochy
11. Žádost o vyjádření ke stavbě – výměna kabelu
12. Došlá pošta
13. Diskuse
14. Závěr

1.
2.
3.
4.

Soutěž o
nejkrásnější
zahrádku

Připomínáme vyhlášení soutěže
o nejhezčí zahrádku naší obce .
Průběžně budou pořizovány
fotografie, které zveřejníme ve
zpravodajích a vy můžete
hodnotit. Budeme rádi, když nás
sami upozorníte na hezkou
zahrádku a my si ji už vyfotíme.
S Vaší pomocí žádnou hezkou
zahrádku nepřehlédneme.
Členové poroty jsou ze soutěže
vyloučeni. Vítězové budou
vyhlášeni v průběhu měsíce září
a odměněni.

Výtah ze stížnosti místostarosty D. Kádnera adresované MěÚ Litvínov.
O výsledcích Vás budeme průběžně informovat.
Vážená paní Bc. Marie Kocinová,
píši Vám stížnost ohledně závodů do vrchu "Krušnohorský pohár 2012" konaných 28.4. v době od 8:00 do 17:00.
Hned na úvod bych rád zdůraznil, že tyto závody nebyly Zastupitelstvem obce Nová Ves v Horách schváleny. S panem Vladimírem Krejčím byl
po telefonickém kontaktu domluven postup, kam žádost o povolení závodů doručit a také, že po doručení žádosti bude mít prostor svou žádost
obhájit a přesvědčit Zastupitelstvo obce ke schválení těchto závodů. Zároveň byl pan Krejčí upozorněn, že termín 28.4. je pro obec nepřijatelný
z následujících důvodů: obec má nyní platné usnesení zakazující závody do vrchu a nejbližší termín, kdy by mohlo zastupitelstvo zasednout a
své rozhodnutí změnit bylo 30.4.2012. Dalším důvodem bylo konání plánované akce pro děti, které se účastní i lidé z Mostu a Litvínova. Těm by
uzavření komunikace znemožnilo příjezd na akci. Pan Krejčí však návrhy na jiný termín i přes svůj slib nezaslal, obec obešel a závody si nechal
posvětit na Městském úřadě v Litvínově.
Následně pan Krejčí nesplnil ani požadavek na pouze částečnou uzavírkou s otevřením silnice v intervalu každých 10-15 minut s cílem umožnit
občanům dojet do obce. Naopak po první nehodě na trati bylo lidem oznámeno, že kvůli zpoždění bude silnice uzavřena až do konce závodů.
Po ukončení závodů pořadatelé silnici neuklidili a zůstali na ní střepy. Zároveň po ukončení závodů nikdo z pořadatelů nezajistil regulaci
dopravy a řidiči se tak museli vyhýbat závodním autům zaparkovaným doslova uprostřed silnice. Po celou dobu závodů pan Krejčí opakovaně
nezvedal telefon a znemožnil tak vedení obce řešit problémy vzniklé v souvislosti se závody.
Toto jednání považuji za nepřijatelné a věřím proto, že pořadatele závodů stihne adekvátní postih.

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Jedná se o: léky, masti, roztoky, zbytky barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky,
motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky od osobních vozů.

16. 6. 2012 od 7.00 do 14.00 h
způsobem dům od domu (Nová Ves v H., Mikulovice, Mníšek, Lesná)
Tato akce je ZDARMA. Zajišťuje fa Marius Pedersen, podá bližší info: 417539386

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Škola. (pokračování)
V letošním roce si připomínáme 125. výročí vybudování dnes jiţ nevyuţívané školní budovy. Vyučování v této škole bylo ukončeno v r. 1991,
krátce zde bylo umístěno místní oddělení Policie ČR. Od té doby budova víceméně chátrá, bylo sice uskutečněno několik pokusů o její vyuţití,
ale zatím neúspěšných. A tak jako dnes není úplně jasné, co s touto budovou po více jak dvaceti letech bude, tak našim předchůdcům trvalo také
mnoho let, neţ se dohodli, kdy a kde bude nová školní budova postavena. Nová Ves a Mikulovice totiţ vedly mezi sebou a spolu se školními
úřady papírovou válku, která trvala celých 15 let, neţ došlo k dohodě na vybudování této nové školní budovy. Vše začalo zcela nevinně. V roce
1870 přikázala Okresní školní rada, novoveské školní radě zbudovat školní cvičiště. Pro takové však u staré školy (č.110) nebylo místo a jelikoţ
ani vlastní budova školy jiţ vyučování nevyhovovala, byla dne 15. července 1872 podána do Mostu ţádost o výstavbu nové školy v dolní části
Nové Vsi. S tím však nesouhlasili mikulovičtí občané, kteří patřili k novoveské školní obci, a 26. října 1872 si podali ţádost na zřízení vlastní
školní budovy. Dne 26. března 1873 urgovala místní školní rada vyřízení své ţádosti a 24. května t.r. byl z Mostu vyslán odborník, který

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Škola. (pokračování)
(pokrač. ze str. 3)
vypracoval plán na nástavbu
staré školní budovy. Tento plán
zdejší školní rada odmítla. Po
tomto odmítnutí vzala Okresní
školní
rada
poţadovanou
novostavbu v úvahu a nařídila
místní školní radě, aby vybrala
vhodné stavební místo a podala
o tomto do konce roku 1873
hlášení. Mezi tím však nabyl
platnost (1. leden 1874) zákon
ze dne 24. února 1873, podle
kterého se stala výstavba i
údrţba
školních
budov
povinností obce. Tímto se
podstata celé věci zcela změnila
a bylo na obci samotné, aby si
poţadovanou novou školu
postavila na vlastní náklady.
Vzhledem k této okolnosti
zaslala Okr. školní rada všechny spisy a doklady o dosud
probíhajících jednáních místní školní radě v N. Vsi a poţádala o
podání zprávy ohledně nabídky stavebního místa ve střední části
obce, na parcele č. 892, majitele Fr. Waltera z Nové Vsi č.37 (otec
pozdějšího řídícího učitele Ferd. Waltera). Dne 30. května 1874
navštívila Novou Ves komise, která měla za úkol zjistit školní
poměry v obci. Členy komise byl okresní hejtman, okresní školní
inspektor Ignác Schneider a člen Okr. školní rady Ferd. Herglotz. Při
jednání komise se zástupci obce se vyslovila část zastupitelů vedená
farářem Janem Grünertem, proti výstavbě školy ve středu obce a
ţádala, aby dosavadní budova v dolní části byla přestavěna nebo
postavena nová na její místo. Druhá strana sporu trvala na výstavbě

školy ve střední části obce.
K tomuto se připojili i občané
z Mikulovic, kteří se vyjádřili
v tom smyslu, ţe pokud
nebude brán ohled na tento
poţadavek, neustoupí od
snahy zřídit si vlastní školu.
Vzhledem
k tomu,
ţe
Mikulovice neměly dostatek
ţáků, ţádali mikulovičtí o
začlenění všech domů vpravo
od okresní silnice do nové
školní obce Mikulovice. Aby
si novoveští finančně zajistili
novou stavbu nebo alespoň
přístavbu školy, podali dne
23. června 1874 ţádost o
poskytnutí bezúročné půjčky.
Výnosem ze dne 31. 11. 1874
dostaly obě strany od Zemské
školní rady vyrozumění, ve
kterém se ţádost Mikulovic zamítla a tímto ani Nová Ves
poţadovanou subvenci na výstavbu vlastní školy nedostala. Místní
školní rada byla současně vyzvána k zajištění stavebního místa
odpovídajícího všem poţadavkům. Na schůzi svolané 7. 1. 1875 se
však zasedající strany nemohly dohodnout, částečně i kvůli majitelům
pozemků, kteří ztěţovali prodej vyhlédnutých stavebních míst. Na
zasedání místní školní rady dne 17. 1. 1875 hlasovala většina pro
novostavbu na místě staré školní budovy, návrh však nemohl být
nadřízeným úřadem schválen, jelikoţ toto místo nebylo jiţ dříve
odbornou komisí uznáno za způsobilé.
Pokračování příště.
J. Pešír, kronikář

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Z činnosti spolku žen:
Dne 28.4.2012 část ţen našeho spolku
podnikla výlet do Klášterce n.Ohří.
Prohlédli jsme si expozice zámku,čínský a
japonský porcelán, krásný nábytek, poté jsme
shlédli výstavu kostýmů ze známých českých
pohádek. Nakonec jsme navštívili hrobku
bývalých majitelů zámku, rodiny Thunů.
Zámeckým parkem jsme došli do lázeňského
centra, kde jsme ochutnali přírodní léčivé
prameny.
Všem se výlet líbil a počasí nám přálo.
Za spolek ţen Plačková Marie.

Ze života školy
26. a 27. 4. 2012 probíhaly ve Střední škole Educhem ve spolupráci s VŠCHT Praha ukázkové „Hodiny moderní chemie“ pro ţáky
osmých tříd. Studentky VŠCHT Praha předvedly netradiční a zajímavý způsob výuky chemie. Hodiny navštívilo přes 300 ţáků a my
samozřejmě také nechyběli .
26. 4. 2012 také probíhal na naší škole projektový den na téma „Den Země“. Všichni ţáci se zapojili do různých aktivit, které se týkaly
očisty a zkrášlování obce. Jedni čistili okolí kateřinského potoka, jiní les a největší skupinka pracovala na zkulturnění náměstí. Ţáci natřeli
a pomalovali kašnu a zastávku, vysbírali v okolí odpadky a začali pracovat na záhonkách.
27. 4. 2012 se MŠ a 1. třída vypravili do Zooparku v Chomutově. Děti viděly spoustu zvířátek - od opic, medvědů, vlků, dravců,
domácích zvířat aţ třeba po tuleně. Děti velmi zaujal rys, o kterém pí. učitelka Šebková moc pěkně vyprávěla. Největší záţitek měli děti
z nočního světa, kde byla úplná tma a někteří se i báli. Děti také měli moţnost vlézt do vlčí nory a spatřit z úplné blízkosti za sklem vlka.
A nakonec se všechny děti náleţitě vyřádily na dětských hřištích, kterými je Zoopark bohatě vybaven.
Od 6. 5. - 11. 5. 2012 byly naše děti z mateřské školy ve škole přírodě. Pět dní děti trávily v pěkném horském penzionu Arnika v Háji
pod Klínovcem. Během celého pobytu děti provázel pestrý program na téma „Indiáni“, který je velmi bavil. Děti si vyzkoušely stavět týpí,
vyrábět luky, šípy a oštěpy, vytvářet si pravé indiánské ozdoby jako korále z těstovin a čelenku s pery. Zhotovili jsme veliký totem a
vyzkoušeli indiánské tanečky a jiné hry. Počasí nám vcelku přálo a tak jsme si naplno uţívali krušnohorské přírody kaţdý den. Fotografie i
popis jednotlivých dnů je ke shlédnutí na stránkách školy - www.zskaterina.cz.
16. 5. 2012 k nám přijela základní škola z Louky. Byly to děti z prvního stupně a s výukou drogové prevence se ještě nesetkaly. Naši peeraktivisté si s ţáky povídali o pojmech, které se týkají drog a šikany, poté vytvořili společný projekt a hráli tématické hry.
Vzhledem k blíţícímu se datu 25. 5. 2012 - Dnu boje proti dětské obezitě se na naší škole konala dne 22. 5. 2012 přednáška na téma
„Zdravý ţivotní styl“. Přednášku vedla zkušená lektorka Lilian Atanasová a ţáci diskutovali o výţivě a pohybu, chybách ve stravování a
správné skladbě jídelníčku. Nakonec si všichni měli moţnost vyzkoušet BOSSU, coţ je cvičení na balančních půlkruzích.
V ten samý den vyjela čtveřice sedmáků (Dominik Baršoň, Láďa Karchňák, Veronika Leipeltová a Tereza Soukupová) na branný závod
„Mladý záchranář 2012“. Ţáci soutěţili v disciplínách v tomto rozsahu: zdravotnická první pomoc, poţární ochrana, prostředky
individuální ochrany, dopravně-bezpečnostní problematice, komunikace s operačním střediskem, topografii a odborném testu. Z celkového
počtu 17ti druţstev se naši sedmáci umístili na nádherném 4. místě. Trochu nás ta „bramborová“ mrzela, k medaili chyběl uţ jen krůček.
Na druhou stranu jsme se ale soutěţe účastnili poprvé a zanechat za sebou 13 škol je obrovský úspěch. Je vidět, ţe naše děti mají velký
přehled. Své zkušenosti čerpali z výuky, projektových dnů a z krouţku mladých hasičů. Těšíme se na další ročník a věříme, ţe příští rok
jiţ na stupínek vítězů dosáhneme!! Nikola Šecová

Čarodějnické hrátky
Konec dubna je neodmyslitelně spojen
s tradicí upalování čarodějnic. Proto
kaţdá malá i velká čarodějnice,
čarodějňata i čarodějové začátkem dubna
oprašují kabáty, kalhoty, sukně , klobouky
a samozřejmě kontrolují svá létací
košťata, aby mohla kaţdá přiletět a
pochlubit se svou novou výbavou a
vizáţí. Tradiční slet čarodějnic v naší
obci si nenechalo ujít za krásného jarního
počasí spoustu lidí. Jako důkaz si
prohlédněte
fotografie umístěné na
webových
stránkách
obce
(www.novavesvhorach.cz)
Slavnost
pálení čarodějnic zahájil místostarosta
obce David Kádner , který společně
s dětmi vyrobil čarodějnice „jako ţivé“
určené k upálení. Na
všechny malé
čarodějnice, čaroděje čekalo spoustu
zábavy, soutěţí , zapálení ohně, opékání
špekáčků a došlo i na pálení čarodějnic.
Z kaţdé soutěţe si čarodějné děti odnesly
malou sladkost. Také jako kaţdý rok se
vybírala ta „nejkrásnější“ čarodějnice. A
to byl skutečně neskutečný boj, protoţe
kaţdá čarodějnice nebo čaroděj byl
originální. Porota měla těţkou práci.
Vítězství si vybojovala čarodějnice „Míša
Vydrová“. Gratulujeme ! A stejně jako
vloni se všichni přítomní stali svědky
stavění májky, o kterou se postarali
místní hasiči.
Čarodějnický den se
vydařil , svítilo sluníčko, kaţdý se
usmíval a bylo nám všem dobře.
Pohledem na fotografie zjistíte, ţe nám
roste nová generace čarodějnic a rozhodně
v nejbliţších
stoletích
nevyhynou.
Můţeme se právem těšit na příští rok
sletu.
Děkujeme
všem, kdo pomáhali
organizovat slavnost „Sletu čarodějnic“, např.
občanům z Mníšku, místním hasičům, no
prostě všem. Děkujeme. Jana Dvořáková

Z historie
obce – 9.
květen 1945
6. května 1945 se rozšířila po
obci zpráva, ţe je konec války.
7. května 1945 dorazily do N.
Vsi první jednotky Rudé
armády a to vozatajstvo.
Tankové jednotky, jelikoţ na
zdejších silnicích byly zbořeny
mosty, postupovaly směrem na
Prahu přes Mníšek. Německá
posádka,
která
zde
obsluhovala
protiletadlová
děla, chtěla klást odpor, ale na
prosby zdejšího německého
obyvatelstva velitel posádky
od toho upustil, avšak vyhodil
protiletadlové
baterie
do
vzduchu, při čemţ přišel o
ţivot
jeden
voják
Wehrmachtu.
Poté
celá
posádka odešla do Německa.
Fotografie je z hasičských závodů, kde jsme se byli s dětmi podívat. Rád bych
8. květen. Jelikoţ silnice
poděkoval Petru Thielovi, který se za hasiče nabídl, ţe pomůţe s odvozem. Bez jeho
z Horního Jiřetína do Nové
ochoty by nebylo moţné se všemi dětmi jet. David Kádner
Vsi v Horách byla zničena,
musela
být
zdejším
obyvatelstvem, převáţně Němci, uvolněna cesta Nová Ves – Jezeří. Musely být odstraněny protitankové překáţky, aby bylo zajištěno spojení
s obcemi pod horami. V této době zde bylo ubytováno asi 5 000 vojínů Rudé armády. 9. květen. Z nařízení vyšších míst byl dosazen jako
předseda MNV pan Josef Chlupáč. Jeho povinností bylo hlavně ustanovit pořádkovou stráţ, která se skládala z Němců, jelikoţ zde dosud nebylo
ţádného českého obyvatelstva.
V půli května vstoupila do Nové Vsi v Horách čsl. armáda. Neţ se do Nové Vsi dostala, měla velké potíţe, protoţe byly úplně zničeny tři mosty
a místy rozházeny pancéřové pěsti, granáty a nášlapné miny. Během několika hodin byly postaveny všechny tři mosty, třebaţe jenom primitivně
a veškerá vozidla mohla bezpečně projíţdět. České vojsko zde bylo aţ do října 1945, skládalo se většinou z vojáků – záloţníků. Po příchodu
obsadilo hranice od Malého Háje, Zeleného Dolu, Mníšku, Klínů aţ po Český Jiřetín. Počet činil několik set. Velitelství se nacházelo na kótě 735
(bývalý hostinec „Výšina“). Při vstupu čsl. armády, byly mezi německým obyvatelstvem značné obavy (asi deset dnů se neobjevovaly na ulicích
ţeny). Postupem času získalo si vojsko dobrým vystupováním důvěru. Přesto došlo k zastřelení více příslušníků německé národnosti, protoţe se
stavěli na odpor. V červnu 1945 byla dosazena z Prahy komise: Salzman, Trča, Novotný, Zavázal a Nachtigal, která měla zavést pořádek a
zastupovat národní výbor. Armáda nebyla nikým zásobována a musela si opatřovat potraviny z místních zdrojů. Docházelo ke sporům mezi
armádou a dosazenou komisí. S armádou nejlépe spolupracovala Finanční stráţ.
Brzy nastaly transporty Němců, které se nedělaly vţdy v úplné regulérnosti. Poměry byly hodně neurovnané, moţno říci divoké. Do vsi
přicházeli „hraničáři“, kteří odváţeli a odnášeli bývalý majetek Němců, vlastně jiţ národní majetek. Ve vsi se vystřídalo velké mnoţství
obyvatelstva (asi kolem 9 tisíc), ačkoliv stav koncem roku 1949 byl kolem 600 obyvatel. Při odsunu osady Ládungu (Lesné), si místní lidé
přivlastnili majetek odsunutých a tím uniklo státnímu hospodářství mnoho hodnot. Do továren se dostali neodborníci, kteří továrny vyplenili,
pracovali nezodpovědně a bez vyplácení mezd německým dělníkům, ačkoliv to nebylo přípustné. Továrny zůstaly zadluţeny a jejich národní
správcové odešli.
Výpis z „Pamětní knihy N.Vsi v Horách 1945-1952“, kterou psal J. Hadáček provedl J.Pešír.

Již tradičně
skupina občanů
uctila památku
padlých a
místostarosta D.
Kádner položil
květiny u obou
památníků.
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Pozvánka na Truhlářské sympozium
projektu

Krušnohorská hračka
(CZ.1.07/1.1.34/01.0008)
Datum:

22.6.2012

Místo:

Areál společnosti N B W s.r.o., Nová Ves v Horách č. p. 180

Čas:

9:00 – 13:30

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na Truhlářské sympozium, které se koná dne 22.6.2012 od 9:00 hodin v rámci
realizace projektu Krušnohorská hračka (CZ.1.07/1.1.34/01.0008). Realizátorem projektu je společnost N B W
s.r.o., poslední hračkárna v Krušných horách, v jejímž areálu se Truhlářské sympozium bude konat. V rámci
programu sympozia budou mít všichni návštěvníci možnost sledovat odbornou práci zkušených řemeslníků, ale
také nejtalentovanějších žáků z obou zapojených středních škol (Střední odborná škola Litvínov – Hamr a Střední
škola technická Most – Velebudice).
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Slavnostní uvítání
Informace o projektu
Představení řemeslníků
Seznámení žáků s pracovní verzí vytvářené publikace
Exkurze do Muzea Nová Ves

Srdečně zve všechny občany obce
manažer projektu Michael Vydra
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