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Začala oprava kostela
V polovině měsíce října byla zahájena kompletní oprava střechy a věţe novoveského kostela sv. Michaela. Kromě střechy hlavní
lodě by měla být opravena také část venkovních omítek. Opravu provádí firma ALKON, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
K nejnáročnějším pracím patří výměna částí poškozených hlavních trámů
krovu. Náročná bude i montáţ báně věţe kostela, která bude mít původní
barokní podobu. Tato etapa oprav by měla být dokončena do června příštího
roku. Text a foto J. Pešír

Informace starosty
1. Rád bych poděkoval dobrovolným hasičům a všem, kteří od pátku do neděle ve svém vlastním volnu pomáhali
s prořezávkou větví. Tu bylo nutné udělat z důvodu ochrany nejen bezpečnosti všech našich občanů, ale také z důvodu
ochrany majetku. 2. Dále bych chtěl všechny poprosit, aby se v případě akutních problémů obraceli na OÚ nebo přímo
na mě, na tel. čísle 604588494 a na pana Hesouna jen ve výjimečných případech, kdy se není možné dovolat ani na
obecní úřad, ani mně. Děkuji za pochopení. 3. Také bych rád připomněl, že po letní přestávce opět pokračuje kroužek
malých hasičů, každou sobotu od 15 do 17 hodin. Poslední dva týdny jsme trávili v tělocvičně, kde jsme hráli míčové hry
a různé kolektivní soutěže. Děti nečekají jen sportovní zážitky, ale i ty filmové na plátně v cukrárně, kam jsme pozváni,
ale také další zábava v klubovně našeho muzea. V zimě nás samozřejmě čekají závody na bobech a další sněhové
aktivity. Reakce dětí jsou pozitivní, dosud jich chodí kolem 14. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 604588494. 4.
V sobotu 8. 12. se budou konat tradiční Vánoční trhy. Vše vypukne ve 14 h, ve stejném čase začne na sále v restauraci
Pod Lipou každoroční mikulášská nadílka, i když letos trošku netradiční, s malým překvapením. Ta bude trvat do
17:00. V 19:00 Vás všechny srdečně zvu na slavnostní rozsvícení stromečku a zpívání koled před obecním úřadem. A
konečně, v 19:30 se bude na sále v restauraci Pod Lipou konat první společný ples Základní školy a Dětského domova
Hora Sv. Kateřiny. Koupí lístků podpoříte obě tyto instituce. Předprodej začne 26. 11. na Obecním úřadě Nová Ves v
Horách, kde si můžete zamluvit i místa u stolu. Předprodej lístků prosím nepodceňujte, o akci je již v tuto chvíli velký
zájem. Těším se na společné setkání.
Váš starosta, David Kádner

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

Jaroslava KÖHLEROVÁ (80)
Alžběta PILÁTOVÁ (72)
Ladislav VOVES (72)

22. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
se koná 3. 12. 2012 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost
na OÚ Nová Ves v Horách
program bude zveřejněn na úřední desce OÚ

GRATULUJEME!

GRATULACE
Upřímnou radost z narození děťátek přejeme
rodičům těchto nových občánků:
Gabriela a Vojtěch PAPEŽOVI
Karolína PRUŠOVICOVÁ
INZERCE

DOVOZ AŽ DOMŮ
OD PONDĚLÍ DO SOBOTY, KAŽDÝ DEN
MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ:

BRAMBORY - 1 PYTEL – 25 kg
CIBULE 1 - PYTEL - 5kg
Josef Berousek Nová Ves v Horách 201
Volejte tel. číslo: 603 332 411, 702 322 146, 731 882 523

Proti větru
Nejdříve byli létající draci pouštěni pro bohy - ale také dnes nosí jejich křídla poselství po větru. Lidé mysleli na své bohy, když pouštěli své první vyrobené draky.
Úkolem létajících poslů bylo odnést prosby svých pánů co nejblíže k bohům. Vše začalo v Číně v 5. století před naším
letopočtem. Křídla draků byla tehdy vyrobena z hedvábí a bambusu. Později se přeměnily v draky papírové a začaly se
používat v Japonsku. V 16. století se vypouštěli také v Evropě. Na počátku 19. století ale mnoho lidí přestalo věřit v bohy.
Lidé chtěli začít létat k oblakům sami, ale i přesto, že se tenkrát zdálo toto přání nesplnitelné, stalo se dnes létání
samozřejmostí. To a mnohem více se dnes učí děti při pouštění draků. Děti nechávají své krále létat na prostorných mezích.
Ti se pak pohybují na provázku, který nesmí být příliš dlouhý, aby to nebylo nebezpečné, ale ani příliš krátký, protože i děti
chtějí, aby ten jejich drak letěl k oblakům. Nejtěžší však je nechat draka vzlétnout. Zpravidla to jde nejlépe ve dvou a člověk
potřebuje trochu šikovnosti - musí poznat ten správný čas, kdy draka pustit, aby vzlétl, a kdy povolit provázek. Poselství pro život?
Možná nám létající drak v dětských rukou říká…: "Když chce někdo stoupat, musí často zápasit s protivětrem".
Vlaďka Tondrová

CVIČENÍ BUĎ FIT
Rádi bychom upozornily ty, které
by měly zájem si s námi zacvičit,
že se ženy opět schází na cvičení,
a to

každou středu,
vždy od 18.00 h
v zasedací místnosti OÚ.

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme v neděli
9. 12. 2012 od 10:00 do 17:00 hodin na

„Advent v NBW. “
Kromě prodeje upomínkových a dárkových
předmětů můžete při občerstvení shlédnout
DVD s mluveným komentářem o vzniku a vývoji
hračkářské výroby v naší oblasti Krušných hor.

Mimo běžnou otevírací dobu PO- PÁ
od 10:00 do 15:00 hod. bude firemní prodejna
otevřena každou adventní neděli od 14:00 do 17:00 hodin.
Dále bychom Vás chtěli požádat, pokud máte nějaké staré hračky, které
se v naší oblasti dříve vyráběly, nebo i jejich části a můžete je postrádat,
rádi je zdokumentujeme nebo přijmeme i za úplatu. Předem děkujeme.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásný předvánoční čas.
NBW s.r.o. Nová Ves v Horách

Sonja Vydrová

Ze života kateřinské školy
V úterý 25. 9. 2012 se všichni ţáci naší školy vydali na exkurzi do
hlavního města ČR. 6. třída měla naplánovanou trasu po
historických památkách a cestou plnili všichni ţáci úkoly z
pracovních listů. Museli zjišťovat informace týkající se Prahy a
významných památek. Cesta vedla z Praţského hradu – kde jsme
viděli střídání stráţí a navštívili jsme chrám sv. Víta. Dál jsme
pokračovali po zámeckých schodech na Malostranské náměstí a ke
kostelu sv. Mikuláše. Přešli jsme Karlův most a vydali jsme se ke
Staroměstskému náměstí. Přesně v poledne jsme se podívali na orloj.
Ze Staroměstského náměstí jsme vyšli Celetnou ulicí k muzeu
voskových figurín. Tam jsme měli moţnost vidět spoustu
zajímavých a známých osobností. Nakonec jsme navštívili KFC a
McDonald a chvíli jsme si mohli odpočinout. Všem se akce moc
líbila a odjíţděli z ní nadšeni. Dne 4. 10. byla členy školního
parlamentu zvolena nová předsedkyně. Po Aleně Studničkové se jí
stala Michaela Povolná. Na místo uvolněné po Aleně Studničkové,
která z naší školy vyšla na konci školního roku, byla zvolena Marie
Šándorová ze 7. třídy. Téhoţ dne navštívili naši školu dva herci s
představením „O Smolíčkovi“. Tělocvična se změnila v divadelní
jeviště a herci mohli začít. Pohádka byla plná písniček a tanečků a
my jsme si představení uţili. Divadlo bylo určeno pro děti z
mateřské školy a ţáky od první do čtvrté třídy. Dne 9. 10. 2012
navštívil naší školu mykolog. Přinesl nám ukázat houby, které
nasbíral v lese a zajímavě nám o nich vyprávěl. Dozvěděli jsme se,
které houby sbírat, a které naopak v lese nechat. První přednáška
byla určena pro pátý aţ sedmý ročník a druhá byla připravená pro
děti z mateřské školy a pro ţáky prvního stupně. Přednáška byla
velice zajímavá a poučná. Ve středu 10. 10. 2012 se nám díky úsilí
paní učitelky Křivánkové a paní učitelky Sehnalové podařilo dostat
na exkurzi pořádanou skupinou Czech coal, a.s. – Uhelné safari.
Počet míst byl omezen, a tak také velmi rychle zaplněn. I kdyţ si
většina ţáků nejprve pod pojmem safari představila, ţe půjde o
pozorování zvěře a některé budou moţná podobné legendárním
ropákům, při samotné exkurzi zjistili, ţe je tomu jinak.Ţáci se s
pedagogickým doprovodem – p. uč. Křivánková a p. uč. Beranová,
sešli na první hodině ve škole. Tam jsme byli poučeni o bezpečnosti
a chování a na internetu jsme se podívali na trasu, která je během
exkurze čekala. Linkovým autobusem jsme poté sjeli do Litvínova,
kde na nás čekal neobvyklý terénní vůz. Při exkurzi jsme byli
zavezeni do povrchového dolu Československá armáda, kde jsme
měli několik zastávek. Při kaţdé nám pan průvodce pověděl
informace a zajímavosti, které se týkají těţby hnědého uhlí. Viděli
jsme několik strojů, které z dálky vypadají jako „normální“, ale
pokud se ocitnete pod nimi jste ohromeni jejich velikostí. Pozorovat
jsme mohli i samotný proces dobývání uhlí. Kaţdý z nás si i kousek
uhlí mohl schovat do svého pytlíčku, který jsme od pana průvodce s
dalšími dárky obdrţeli. K unikátním strojům, na které jsme se
podívali zblízka, patří i rypadlo a mnohé další. Na konci prohlídky

jsme se přesunuli k ukázkám zrekultivovaných krajin – konkrétně na
hipodrom a umělé jezero vytvořené zaplavením těţební jámy. Z
Uhelného safari jsme si všichni odnesli nevšední záţitky, neboť
ačkoli většina z nás důl ČSA vídá, pohlíţí na něj z dálky a
opravdovou velikost jsme si jen těţko uměli představit. Navíc jsme
měli jedinečnou moţnost pozorovat práci v lomu zblízka. Děkujeme
tedy všem, kteří nám toto umoţnili. Ve středu 17. 10. 2012 jsme se
vydali po vyučování na VIII. ročník Běhu do vrchu na Meziboří.
Jiţ tradičně se závod běhá na sjezdovce. Zúčastnili jsme se v tomto
sloţení: Adéla Křivánková – MŠ, Klára Gröblová – 2. třída, Jindra
Linhart – 2. třída, Natálie Pšeničková – 5. třída, Tereza Komišová –
6. třída, Radek Badi – 6. třída, Dalibor Brunner – 6. třída, Marie
Šándorová – 7. třída a Matěj Pompa – 9. třída. Naše výprava byla
moc úspěšná – Radek Badi získal ve své kategorii 2. místo, v té
samé kategorii bodoval a na 3. místě se umístil Dalibor Brunner.
Velkou radost nám udělala také Natálka Pšeničková, která získala
3. místo. I ostatní běţeli velmi dobře a děkujeme jim za reprezentaci
školy. Ve čtvrtek 18.10.2012 jsme vyjeli do základní školy v
Seiffenu na česko-německou hodinu angličtiny. Výjezdu se
zúčastnilo celkem 16 ţáků z prvního stupně – především ţáci ze 3. a

4. třídy, kteří byli doplněni ţáky z 5. třídy. Cestu autobusem jsme
měli zdarma. K autobusu nás v Německu přišly přivítat děti a paní
řiditelka seiffenské základní školy. Paní ředitelka nás provedla po
celé škole, kterou nám ukázala, a pak jsme se s německými ţáky
učili dvě hodiny anglicky. Hráli jsme společně hry a zpívali
písničky. Po výuce jsem měli oběd a jeli zpět do školy. Děkujeme
paní učitelce Křivánkové a Baláţové, které nás doprovázely.
Nikola Šecová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY PO REKONSTRUKCI OKEN

20. 11. 2012. Den, který byl pro pedagogy i ţáky naší školy velkým
svátkem. Jak řekla ředitelka školy pověřená řízením, paní Věra
Sehnalová, „splnilo se naše přání a dočkali jsme se nových oken
v tělocvičně a nového vchodu.“ Sponzorský dar dokonce vystačil
ještě na okna ve dvou třídách.
Děkujeme Litvínovské uhelné a.s., ţe splnila svůj slib a věnovala
škole sponzorský dar ve výši 395.000,- Kč. V tělocvičně školy panu
Ing. Kolmanovi a paní Mgr. Novotné poděkovali všichni tři
starostové – Hana Řebíková, David Kádner i Jiří Mooz a za ţáky i
zaměstnance školy Věra Sehnalová. Překvapením bylo pro sponzory
poděkování od ţáků, kteří předali kaţdému drobný dárek a poté
předvedli své pěvecké umění a ukázku fotbalového utkání ve fotbalu.
Děkujeme taktéţ firmě NOVA-PLAST Teplice vedenou p. ředitelem
Pavlem Novákem za jejich profesionální přístup a ochotu.

Kroužek malých hasičů

INZERCE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku
ve spolupráci s obcí Nová Ves v Horách
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
Obec Nová Ves v Horách pořádá autobusový zájezd

16. prosince 2012

Vánoční trhy
8. prosince 2012 od
14 do 20 h
místo: Penzion naproti restauraci
Pod lipou v Nové Vsi v Horách

na prodej: adventní svícny, věnce,
vánoční dekorace

tvůrčí dílny: zdobení perníčků,
krájení jablíček, odlévání olova,
malování sádrových odlitků

závazné přihlášky na OÚ nejpozději do 30. 11. 2012
cena: 150,- Kč/osoba, bližší info na OÚ

Obec Nová Ves v Horách Vás zve na tradiční
program pro děti i pro dospělé

8. 12. 2012
vánoční trhy

od 14.00 h
od 14.00 h do 17.00 h

MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
od 19.00 h rozsvícení
vánočního stromu
od 19.30 h
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