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Milí přátelé, sousedé, spoluobčané! Uplynulý rok proběhl pro nás všechny ve znamení změn a hlavně, bohužel,
jedné velké ztráty. Přišli jsme o skvělého člověka, kamaráda a starostu – Honzu Bejčka. Tato smutná záležitost nás
všechny poznamenala hlavně po lidské stránce. Na mě a všechny zastupitele pak čekal nelehký úkol v podobě
navázání na Honzovu práci a myšlenky, ke kterým nám mnohdy bohužel chyběla návaznost a kontinuita. V tuto
chvíli bych právě proto rád poděkoval všem zastupitelům za to, že se ve všech důležitých chvílích dokázali chovat
jako skvělý kolektiv, který odhodil stranou politické příslušnosti a jiné neshody a odváděl opravdu smysluplnou a
kolektivní práci. V neposlední řadě za těchto několik měsíců patří velké poděkování Janě Dvořákové, bez které,
troufám si říct, bychom se snad ještě dnes nehnuli z místa. Takže Jano, děkujeme! Postupně jsme se tak zvládli
například vypořádat s výběrovým řízením na opravu kostela, zrekonstruovat naše škarpy a opravit rybníček. Mé
poděkování patří také dobrovolným hasičům, kterým se podařilo obnovit naší hasičskou jednotku, která již
několikrát dokázala, že je připravena na jakýkoliv zásah, a to i mimo katastr naší obce. Hasičům děkuji také za
celoroční pomoc na různých akcích jak pro děti, tak i pro nás, dospělé. Za společenskou aktivitu děkuji také Spolku
žen a Evě Nirodové za sdružení Mníšek. Vám všem, občanům, bych chtěl poděkovat za Vaši trpělivost a za důvěru,
kterou jste do nás vložili. Přeji Vám, abyste poslední dny roku prožili v poklidné atmosféře nadcházejících
vánočních svátků, v kruhu svých nejbližších. Do Nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, úspěchů a trpělivosti. Trpělivosti
nejen se mnou, ale s celým zastupitelstvem, jelikož i v roce příštím nás čeká nejedno těžké rozhodování, například ohledně řešení otázky
zavedení vody a kanalizace i do posledních částí katastru obce.
Ještě jednou přeji klidné prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku!
Váš starosta David Kádner
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem našim sponzorům za veškeré materiální a finanční dary, které poskytli naší obci na její rozvoj. Z těchto
peněz obec financuje veškeré výdaje související s odpady, které ročně činí cca 540 000,- Kč, včetně pravidelného ročního odvozu veškerého odpadu, i toho
nebezpečného, který zajišťujeme sběrem u každého domu. Zastupitelstvo obce také schválilo, že občané Nové Vsi v Horách nebudou platit za odvoz
odpadu. Za všechny sponzory zde uvedu tyto:

UNIPETROL RPA, s.r.o. Záluží, který obci věnoval částku 60 000,- Kč
ALTENERG, s.r.o. Litvínov, který věnoval 180 000,- Kč
Wind-Tech, a.s. Brno, od které jsme obdrželi 1 150 000,- z provozu VTE.
Všem sponzorům jménem svým i všech občanů Nové Vsi děkuji a přeji příjemné prožití vánočních svátků.
David Kádner, starosta

Milí čtenáři Novoveského zpravodaje, je tu opět konec roku a je před
námi období bilancování. My jsme celý rok usilovali o to, abychom
vám přinášeli aktuální informace ze života naší obce, o tom, co se kde
děje za kulturní, sportovní, či společenskou akci, předávali jsme vám
zprávy o činnosti zástupců místní samosprávy, obecního úřadu,
informace ze sousedních obcí, věnovali jsme se historii. Doufáme, že i
v roce 2013 budeme v tomto úsilí pokračovat. Budeme vděčni za každý
váš podnět, připomínku, ale také příspěvek, který vždy rádi
zveřejníme. Věříme, že nám zachováte svou přízeň i v nadcházejícím
roce. V tomto vydání jsme oslovili spolky a organizace činné na území
naší obce, aby se také ohlédly za uplynulým rokem. Stejně tak jsme
oslovili představitele okolních obcí. Vánoční speciál obsahuje několik
dobrých tipů nejen kulinářských, ale také tipů na zpestření volného
času.

Přejeme Vám kouzelné Vánoce, příjemný a pohodový čas
strávený s vašimi blízkými a v novém roce to nejcennější zdraví a štěstí.
Vaše redakce NZ

Vážení občané, zastupitelé a pane starosto naší sousední obce. Blíží se čas
HORA SVATÉ KATEŘINY
Vánoc, klidu, pohody a rozjímání. Prožíváme advent, který je plný očekávání
a milých starostí, jak zabezpečit rodinnou atmosféru na nejslavnostnější den
v roce. My, kteří jsme pověřeni řízením našich obcí, máme ještě i jiné naléhavé úkoly. Jak se říká, v největším shonu si
sedni, tak jsem to udělala a rozjímala o životě na horách, o osudech lidí a obcí, o tom jak se nám zde žije. Hledala jsem
pojítka mezi obcemi a našla jsem jich hodně. Co nás spojuje? Autobusové linky sloužící nám všem, také se vás nikdo
neptal, zda je možné zrušit několik spojů ve svátečních dnech??? Základní škola, která je alfa a omega života na horách,
se díky společnému snažení rozvíjí. Všichni chceme, aby děti chodily do naší horské školy rády. Spojuje nás problematika
kolem České pošty. Nechceme připustit omezení poštovních služeb na horách. Vážení občané, horalé, jsem spokojená
s výsledky svého rozjímání, neboť nás ještě spojuje vzájemná důvěra a ochota si pomáhat. Přeji vám „novoveští“ krásné
prožití Svátků vánočních, klid a pohodu v kruhu rodiny a přátel. Do nového roku vám přeji zdraví, přeji vám hodné a vstřícné sousedy a
každému z vás blízkého člověka, s kterým budete moci prožívat svoje radosti i strasti. Na závěr si vás dovoluji pozvat na půlnoční mši o Štědrý
den konanou v kostele sv. Kateřiny od 11,30 hodin.
Hana Řebíková, starostka města Hora Svaté Kateřiny
Letošní rok vnímáme v Brandově jako dobrý, kdy se podařilo uskutečnit
naprostou většinu plánovaných akcí a to jak investičních, tak i v podobě
kulturních a sportovních. Obec zrealizovala na základě získané dotace SZIF
nový povrch komunikace a veřejné osvětlení v místní části Kolonie v celkové částce 1.67 milionu Kč. Dále se podařilo
zrealizovat nový asfaltový povrch před bývalou Jednotou, 5 ks dřevěných autobusových čekáren, nátěr fasády kostela,
odpočinkový kout u rybníka v ul. Lesní, opravu oplocení sportovního areálu a další drobné úpravy. Tyto opravy a
rekonstrukce byly plně hrazeny ze získaných financí od sponzorů v celkové částce cca 700 000 Kč. V katastru Brandova
byla taktéž ukončena stavba trasy plynovodu a Hraniční předávací stanice, která probíhala 2 roky. V prvním pololetí r.
2013 budou položeny nové povrchy komunikací v obci. Po celý rok 2012 jsme společně s obcí Nová Ves v Horách a
městem Hora Svaté Kateřiny podporovaly navržené projekty naší spádové ZŠ a MŠ v Hoře Svaté Kateřiny, ve které došlo
k výraznému vylepšení budov a jejich zařízení (jak ZŠ, tak MŠ) díky investici Litvínovské uhelné a.s., která finančně školu značně podpořila.
Nejen škola nás spojuje, a proto i v následujícím období se budeme snažit společně kombinovat připravované akce a projekty tak, abychom se
mohli setkávat mezi našimi horskými obcemi. Především je to spolupráce SDH všech tří obcí a také udržet kopanou na horách. Pro Brandov
bude také zásadní pokračování ve společných jednání o udržení kamenných poboček České pošty na horách. V roce 2013 počítáme
s pokračováním nastavených záměrů s vyrovnaným rozpočtem. Jelikož nám všem uběhl další společný rok v našich horských obcích, tak mi
dovolte popřát Vám krásné a pohodové prožití vánočního období a celého zbytku roku 2012 a také šťastný rok 2013.
Jiří Mooz, starosta obce Brandov

BRANDOV

Tradice českých Vánoc
Lidé v 19. století se těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vŧbec jim
nevadilo, ţe peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí
Jeţíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak
musely koupit. Vánoce dříve nespočívaly ani tak v dárcích, jako spíše
ve vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáleţitosti
v rodině, která se sešla ke společným oslavám u rodinného krbu. Jiţ
několik dnŧ před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uloţily ho do
ošatek. V bohatších domácnostech se
pekly také pečlivě upletené, ţloutkem a
máslem potřené vánočky z bílé mouky,
hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od
časného rána praskal v peci a kamnech
oheň. Připravovala se štědrovečerní
večeře. Vařil se hrách, čočka, několik
druhŧ polévek, mezi nimiţ nechyběla
bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba
z krup a česneku. Mezitím, co se
hospodyně snaţila v kuchyni zabavit děti,
přinesl hospodář tajně stromeček a
slavnostně jej ustrojil. Jinde se stavěly
betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer
uviděli „zlaté prasátko“. S přicházejícím
soumrakem děti vyhlíţely na obloze první hvězdičku. S první
hvězdou rodina zasedala k slavnostnímu stolu prostřenému bílým
ubrusem. Večeři zahajovala společná motlitba a poděkování Bohu za
vše dobré, co přinesl, i za to co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na
stŧl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle
tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní
domu odebrala z mísy po lţíci pro kaţdé z domácích zvířat. Teprve
pak si podle váţnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly

Starosta obce Nová Ves v Horách oznamuje:

Volby prezidenta ČR 2013 se konají ve dnech:
11. 01. 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
12. 01. 2013 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 obce Nová
Ves v Horách je volební místnost v přízemí na
Obecním úřadě v Nové Vsi v Horách

polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář
odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole
objevilo cukroví a vánočka. Pila se bílá káva nebo čaj a nechybělo ani
trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zaţití. Kdyţ zazvonil
zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky,
sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do
barevných papírkŧ, ořechy a řetězy. Na
stromečku se zapálily svíčky a všichni
zpívali koledy. Nakonec přišlo na řadu
rozdávání dárkŧ, na které se
samozřejmě nejvíce těšily děti. V
některých oblastech vánoční stromeček
neznali nebo ho povaţovali za německý
zvyk a po starodávném zpŧsobu strojili
jesličky. O svátku Narození Páně do
nich kladli figurku novorozeňátka a
přidávali postavičky anděla, pastýře a
dárcŧ. Postavičky Tří králŧ a jejich
prŧvodu
se
stávaly
součástí
betlémského výjevu aţ 6. ledna. České
Vánoce a hlavně Štědrý den provázelo
mnoho zvykŧ a obyčejŧ, věštila se budoucnost. Lití olova do vody,
pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechŧ, házení střevícem přes
rameno směrem ke dveřím a mnoho dalších zvykŧ, které dnes jiţ ani
neznáme. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla pŧlnoční mše, ve
svátečně vyzdobeném a svíčkami osvětleném kostele, na které se
scházeli lidé ze širokého okolí, aby oslavili za zvuku kostelních
varhan a zpěvu narození Jeţíše Krista.
J. Pešír

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách

děkuje p. Rudolfovi Rácovi
za sponzorský dar, za který byly koupeny 4 ks
zásahových opasků.
za SDH Petr Šikl

S díky přijímám nabídku napsat krátký článek o činnosti dětského domova, a protoţe ze své
podstaty hledím spíše vpřed, přenechávám bilancování za rok 2012 našim dětem. Kdyţ
zavzpomínáme za skoro uplynulým rokem 2012, tak byl podobně jako ty předchozí plný rŧzných
akcí. Jedna z těch největších byla dovolená v Chorvatsku a celkově prázdninové pobyty. Navštívili jsme také mnoho sportovních (hokej, fotbal,
házená), ale i kulturních akcí. Bojovali jsme v rŧzných soutěţích – tou nejlepší je určitě DD Cup. Tam jsme i vybojovali naše nejlepší umístění.
Skončili jsme sedmí ze všech dětských domovŧ naší republiky a to uţ je váţně úspěch. Poznali jsme také našeho slavného fotbalistu Jana
Kollera, který nám pomáhá i nadále – díky pořadu Splněné sny jsme byli i v televizi Barrandov. Kdyţ se podíváme k nám domŧ, tak se tady taky
pořád něco děje. Třeba na zahradě máme nový dětský koutek s prŧlezkami. Je sice pro menší, ale starší se taky někdy zhoupnou a zařádí.
Všichni se těšíme na zakončení roku 2012, protoţe se blíţí Vánoce. O těch je to tu vţdycky krásné. Panuje tu pohoda a dostáváme i díky
nadacím krásné dárky. V novém roce 2013 se moc těšíme na vybavení multifunkční místnosti, která bude slouţit jako herna, tělocvična i
společenská místnosti. Budeme mít i novou šatnu – díky sponzorŧm, kteří na nás nezapomínají. Na zahradě čekáme na zvířátka – kozy a
ovečky (Vybrali nás v projektu nadace Spolu dětem). Jistě toho bude ještě hodně moc, čeká nás zase rok plný zábavy a radostí. I kdyţ někdy
zlobíme, vyrŧstáme tady moc rádi.
Dětská redakce DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny
Tolik očima dětí. Já jen přidám srdečné poděkování všem našim přátelŧm a podporovatelŧm, kteří nám pomáhají nejen finančně, ale nacházíme
u nich především podporu pro naši práci. Dŧleţitá je pro nás spolupráce s okolními obcemi. Vţdyť jen díky podpoře pana starosty Kádnera se
nám podařilo uspořádat 1. března 2012 diskuzní fórum „ Péče o ohroţené dítě“, kterého se účastnila řada politických představitelŧ z kraje,
MPSV, MŠMT, Senátu a PS PČR. Setkáváme se však celoročně i při jiných příleţitostech. Naše děti byly spolu s noveskými na letním táboře a
v lanovém centru v Praze. Rádi přijedeme zazpívat k vánočnímu stromku a na oplátku si odvezeme mikulášskou nadílku. Do nového roku
hledíme s optimismem. Čeká nás plánovaná rekonstrukce vytápění a stavební úpravy. Díky darŧm hodláme zařídit domov novým nábytkem a
vybavením pro volný čas dětí. Řekla bych, ţe je toho na jeden rok aţ dost. Tak si drţíme palce, abychom to vše zvládli za plného provozu. Na
konec vyuţiji příleţitost a poděkuji všem z Nové Vsi v Horách, kteří se zajímají o dětský
domov, naší práci věří a podporují nás. Přeji zdraví a spokojenost, radostné Vánoce a do
nového roku jen to nejlepší.
Srdečně Martina Stawiarzová, ředitelka dětského domova a děti z DD Hora Svaté Kateřiny

DĚTSKÝ DOMOV HSK

Tip na informace :
Podívejte se na stránky :

www.maskaszk.cz
www.svazekobci.cz
www.euroreg.cz,
na kterých najdete spoustu informací a
zajímavostí z našeho regionu, jaké akce
se chystají ve Vašem okolí a určitě si
vyberete.
Svazek obcí v regionu Krušných hor vydal
brožuru „Krušnohorské zimní sporty,“
která je zdarma k dispozici na OÚ.
Běžecké trasy najdete na

Vánoční nadílka
v městském útulku
v Litvínově
Vánoční nadílku ve formě
granulí a piškotŧ dostali také
naši psí kamarádi v útulku pro
pejsky a kočky v Litvínově,
od Spolku ţen z Nové Vsi
v Horách.
A. Pešírová

www.kbstopa.cz.
(j.d.)
Občanské sdruţení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi v
Horách v letošním roce nevykázalo velkou činnost, přesto se zejména
zásluhou bývalého pana starosty Jana Bejčka podařilo získat finanční
podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši 3,75 mil. Kč, podílem hrazený obcí činí 1,25 mil Kč. Snaha o opravu
kostela byla v obnovené činnosti našeho sdruţení ta hlavní a nejdŧleţitější. V tuto chvíli se tedy rozjíţdí oprava novoveského kostela sv.
Michaela, která potrvá do poloviny roku 2013. Při 1. etapě opravy se vymění střešní konstrukce a krytina, bude vrácena kostelní věţ a další
stavební úpravy a opravy. Po dokončení počítáme s tím, ţe budeme ve spolupráci s obcí organizovat slavnostní koncert nebo podobnou kulturní
akci.
Libuše Novotná Pokorná, předsedkyně
Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek

Naše zařízení funguje v obci jiţ mnoho let. Jsou zde poskytovány sociální sluţby
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE NOVÁ VES V HORÁCH, p.o.
pro mentálně a zdravotně postiţené ţeny a muţe od 19 let výše, kapacita zařízení
je 50 uţivatelŧ. Ubytováni jsou ve dvoulŧţkových pokojích, část z nich má i
samostatné sociální zařízení. Pokoje jsou zařízeny běţným nábytkem, s přihlédnutím k přání uţivatelŧ, kteří si mohou pokoj dovybavit
drobnostmi, na které byli doma zvyklí. Samozřejmostí je televize nebo jiná elektronika na pokoji. Za pěkného počasí lze posedět v altánu
s krbem, ve kterém často v létě i v zimě grilujeme, pořádáme zábavy a diskotéky podle přání uţivatelŧ. Uţivatelé tráví čas dle svých zájmŧ a
zálib. V zařízení funguje několik zájmových krouţkŧ (např. ruční práce, vaření, turistika apod.). Ve skleníku pěstujeme zeleninu k obohacení
jídelníčku. V rámci zařízení pořádáme také kulturní a sportovní akce, na které zveme nejen spřátelená zařízení ale i širokou veřejnost. Na „Dni
otevřených dveří“ jsme jiţ mnoho obyvatel obce přivítali. Dále mŧţeme jmenovat návštěvy divadla v Mostě, účast na sportovních soutěţích,
návštěvy bowlingu, plavání, výlety do blízkého i vzdáleného okolí zařízení. Do činnosti v obci se naši uţivatelé zapojují dle svých moţností.
Zúčastňují se nejrŧznějších akcí pořádaných obcí. Jiţ několikrát jsme se zúčastnili soutěţe ve výrobě velikonočních kraslic, kde se uţivatelŧm
povedlo získat i ocenění. V příštím roce bychom se chtěli zapojit i do soutěţe o nejlépe vyzdobená okna a nejhezčí předzahrádku. Uţivatelé mají
velkou radost z dárku, který dostávají od obce k ţivotnímu výročí. Nadále bychom rádi udrţovali kontakty jak s vedením obce, tak s ostatními
obyvateli. Rádi přivítáme i zájemce o dobrovolnickou práci v zařízení.Na formě spolupráce bychom se jistě domluvili. Velmi nás mrzí, ţe se
marně pokoušíme získat pro uţivatele jednoduchou práci mimo areál zařízení. Spolupráci se nám podařilo získat pouze v NWB, ta ale měla jen
krátké trvání, ovšem i za tento pokus děkujeme. Za jakoukoliv nabídku práce budou naši uţivatelé velmi vděční. Jsme rádi, ţe naše zařízení je
provozováno v obci, kde o něj jeví samospráva zájem, děkujeme a doufáme v další dobrou spolupráci Jiří Nikl, ředitel ÚSP Nová Ves v Horách.

Časopis D test otestoval majonézy
Není nad tradici, zvláště o Vánocích. Na štědrovečerní stůl patří bramborový salát a do něj majonéza. Přinášíme vám test
sedmnácti majonéz z běţné obchodní sítě. Podívejte se do vaší lednice a srovnejte si, jakou máte. Nejdříve k tomu, co časopis
Dtest na majonézách testoval: Klasická majonéza musí obsahovat vaječné ţloutky, rostlinný olej, ocet a sůl. Aby se majonéza
směla nazývat majonézou, musí v ní být aspoň dvě procenta vaječných ţloutků. Pro představu: je to jeden slepičí ţloutek na
kilogram majonézy. Porovnali závazné receptury z dob před padesáti lety s těmi současnými a zjistili, ţe to, co se dnes prodává
jako babiččina majonéza, by tehdy vůbec nebylo moţné. Především se dnes do prodávaných majonéz dává osmkrát méně
vaječných ţloutků neţ před půl stoletím. Oborové „Normy studené kuchyně“ z roku 1959 (Vydavatelství vnitřního obchodu) ukládaly
výrobcům, aby na kilogram majonézy dávali osm vaječných ţloutků. Podle nynější potravinářské vyhlášky č. 326/2001 Sb. stačí
pouze jeden. A ani toto mnoţství někteří potravináři nedodrţeli, jak se ukázalo v testu. Řekněme rovnou, ţe z testovaných výrobků
by nárokům někdejší normy nevyhověl ţádný. Její receptuře se nejvíce blíţí „pětiţloutková“ majonéza Tesco (ZÁRUBA M&K,
a.s.). V ní laboratoř naměřila 10,19 % obsahu ţloutku. Tento výrobek se i s přihlédnutím k dalším kriteriím stal vítězem testu. (viz.
foto)
Testované produkty
Tesco Majonéza
Lidl Mikado / Majonéza
Albert Quality / Majonéza
Spak Majonéza
Hellmann's Majonéza originál
Heinz Babiččina majonéza
Billa clever / Majonéza
Kaufland Vita star / Mayonnaise
Globus Korrekt / Majonéza
Tesco Majonéza lahodná jemná
Boneco Majolka
Coop klasik / Majonéza Delikatesní
Hellmann's Light majonéza
Spar Delikatesní majonéza
Agricol Majonéza Poličanka
Albert Euro Shopper / Majonéza
Albert Quality / Majonéza light

Hodnocení
dobře (68 %)
dobře (66 %)
dobře (62 %)
dobře (62 %)
uspokojivě (55 %)
uspokojivě (54 %)
uspokojivě (53 %)
uspokojivě (53 %)
uspokojivě (52 %)
uspokojivě (50 %)
uspokojivě (48 %)
uspokojivě (47 %)
uspokojivě (44 %)
uspokojivě (43 %)
nedostatečně (16 %)
nedostatečně (10 %)
nedostatečně (8 %)

Kompletní test i mnoho dalších nejdete na www.dtest.cz. Předplaťte si časopis D-test, získáte tak například další
podrobnosti o tomto testu majonéz a mnoho dalších testů výrobků.
(rama)
Spolek ţen Nová Ves v Horách vznikl 20. června 2008. Činnost spolku byla zaměřena na turistiku,
cestování, ruční práce, návštěvy divadel a jiných kulturních zařízení a péči o své zdraví (pěší výlety).
Spolek organizuje společná setkání 2x v měsíci v klubovně, která se nachází v Novoveském muzeu. Ţeny, máte-li zájem zapojit se do činnosti
Spolku, kontaktujte pí. Plačkovou, nebo obecní úřad. Spolek má jen 19 členek (je škoda, ţe se činností nezúčastní více ţen.) Nejedná se o
„schŧzování,“ ale o pobavení a zájmovou činnost. Činnosti Spolku jsou částečně finančně
podporovány z rozpočtu obce.
Předsedkyně
Plačková Marie
( Bývalá předsedkyně p. Marázová se odstěhovala).
Zástupce
Pešírová Alena
Pokladní
Šiklová Zdena
Kronikářka
Větříčková Irena

NOVOVESKÝ SPOLEK ŽEN

V roce 2012 jsme podnikly tyto akce:
Návštěva divadelních představení
5x
Zámky, hrady,muzea
4x
Pěší tŧry (celkem 50 km).
6x
Dvoudenní výlet
1x
Grilování
1x
Účast na akcích pořádaných OÚ
4x
(Velikonoční výzdoba, Den dětí, Letní slavnosti, Mikulášská nadílka). Naše členky navštěvují jubilanty (nad 70 let) a nosí jim dárkové balíčky
zajišťované OÚ. S jubilanty si rády popovídají. V roce 2013 chceme pokračovat dále v této činnosti, rozšíříme pěší výlety do okolí obce a také
do příhraniční oblasti SRN. Poměrně dost obyvatel obce nezná své nejbliţší okolí, kde jsou rŧzné turistické zajímavosti a krásná místa v dosahu
pěšího výletu.
Za Spolek žen Plačková Marie
Od listopadu 2008 se pravidelně setkávají ţeny z vesnice na společnou hodinku jednou týdně, při
CVIČENÍ BUĎ FIT!
které si nejen protáhnou svá těla, ale také alespoň na chvíli zapomenou na své všední starosti. Za
čtyři roky se na cvičení objevilo jiţ mnoho ţenských tváří z obce, … avšak jen několik „stálic“
zŧstává. Ty pak neodradí ani nepříznivé počasí, a k tomu patřící nechuť opustit teplo domova v zimě, ani hodinka obětovaná cvičení naopak při
teplém počasí. Naše hodiny se snaţíme situovat tak, aby byla spokojena kaţdá ţena. Věnujeme se nejen protahování celého těla, posilování
nohou, rukou, břicha, pánve, ale také zádové svaly jsou procvičovány, aby záda nebolela. Pár minut aerobiku, kde se nám správně rozproudí
krev, nám také přijdou k duhu. Podceňováno není ani správné dýchání, chvilka masáţe, či relaxace. Za vybíraný poplatek, který se zatím
nezměnil, 10,-Kč jsme mohly pořídit jiţ několik cvičebních pomŧcek, které nám jsou nejen dobrými pomocníky, ale také příjemným zpestřením
při cvičení. Patří sem činky, overbally, švihadla, posilovací gumy, tenisové míče, jako poslední jsme nakoupily velké gymnastické míče. Také
své bicykly jsme jiţ pouţily k malému týraní našich těl, kdyţ se nám jiţ nechtělo, při pěkném počasí být zavřeny v místnosti, a vyjely jsme si na
Mníšek, či Kateřinu. Příjemné bylo také cvičení na fotbalovém hřišti. Dodrţujeme vánoční prázdniny, kdy kaţdá z nás má dostatek pohybu
doma, a také letní prázdniny, kdy většina odjíţdí na dovolené, či se věnují svým pracím na zahrádkách , nebo tráví čas letními sporty. Poslední
dvě zimy nám bylo umoţněno vyuţívat prostorŧ na OÚ v zasedací místnosti, kde je velice útulno a především teplo. Za to bych ráda za ţeny

poděkovala. Tak jako příroda se na jaře probouzí i lidské tělo, a proto si i my opět rády z jara zacvičíme v tělocvičně Sokola, kde mŧţeme
hojněji vyuţívat např. míče k rŧzným míčovým hrám či absolvovat rŧzné štafety. Tímto bych také ráda popřála naším cvičenkám a ostatním
ţenám z vesnice pohodové Vánoce , šťastné vykročení do nového roku 2013 – a ţádné výčitky při nabrání kil v době svátkŧ - společně to dáme
zase do pořádku! Od 19.12.2012 – 9.1. 2013 Vánoční prázdniny.
Vlaďka Tondrová
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
CoVolejte
přinesl rok
2012 603 332 411, 702 322 146, 731 882 523
tel. číslo:
Rok 2012 proběhl tak trochu ve znamení výměny členské základny. Z dŧvodu stěhování, změny
STÁJ POPELKA
zájmŧ nebo rodinných podmínek nás opustilo několik členŧ. Na jejich místo ale nastoupili nováčci
a mám velkou radost z jejich zájmu a vzorné účasti na výcvikových hodinách. Klub má tedy nyní
10 aktivních členŧ jezdících a 3 členy organizačního výboru, kteří mají na starosti výcvik jezdcŧ a koní, organizační a účetní záleţitosti. Bydliště
členŧ - 9x Nová Ves v Horách, 2 x Brandov a 2x Most, jde tedy většinou o občany z Nové Vsi a okolí. Kromě pravidelných výcvikových hodin
jsme se zúčastnili nebo jsme zorganizovali několik akcí:

Dětský den v Nové vsi v Horách

Dětský den na Lesné

Slet čarodějnic z Popelky

Tréninky s Romanou Hofmanovou z Ţidovic

Westernové závody Ţidovice 19.5.2012 a 7.7.2012 s mnoha umístěními, kde bych vypíchla 1.místo v disciplíně Horsemanship s našim
Myšáčkem (Gurmeet)
Plány na rok 2013 (ukuto 25.11.2012 v cukrárně na Nové Vsi)
Vzhledem k pokroku ve výcviku a zájmu členek a členŧ jsme si pro rok 2013 vytyčili jako hlavní sportovní cíl pro rok 2013 účast na
westernových závodech, a to v disciplínách „Showmnaship at halter“ a „Trail dětí do 10ti let“. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, ţe zcela
neukončíme výcvik v zimním období a i v prŧběhu zimy se budeme scházet kaţdou neděli ve 14:00 hodin, pokud ovšem počasí dovolí.
Zaměříme se nejen na přípravu na závody, ale rádi bychom zapřáhli koně do saní a lyţující členové si vyzkoušejí trochu adrenalinu při
skijöringu, čili jízdě na lyţích za koněm. Od jara do podzimu pak opět tréninky pojedou na plný plyn.
Jiţ tradičně počítáme se svezením dětí na koních v rámci dětského dne a navíc bychom v případě zájmu rádi předvedli, co se naše jezdkyně a
jezdci zejména z řad dětí jiţ naučili. Uvedené aktivity nabízíme touto cestou i ostatním sdruţením a organizacím v rámci jejich akcí.
V případě zájmu prosíme organizátory, aby nás kontaktovali.
Ladislav Láska a Iveta Lásková
603 879 319 , 725 491 259, 739 464 162

Stáj popelka – jezdíme s láskou
PF 2013
Děkujeme všem členům za účast a příznivcům za jejich podporu v roce 2012 a přejeme všem a po všech stránkách
úspěšný rok 2013.

Vážení sousedé, dovoluji si vám jako zástupce První novoveské neziskové o.s.
PRVNÍ NOVOVESKÁ NEZISKOVÁ O.S.
připomenout jednotlivé akce realizované v letošním roce zpravidla s kavárnou Cafebar
a dalšimi našimi sponzory. Letošní rok byl opravdu nabitý akcemi nejen pro děti,jak
se ostatně mohli rodiče přesvědčit dne 1.4.,kdy si v naší VELIKONOČNÍ DÍLNIČCE mohli všichni vyrobit rŧzné velikonoční dekorace.Týden
nato proběhly dvoudenní ZABIJAČKOVÉ HODY.V červnu jsme společně oslavilli DEN DĚTÍ.Nezapomněli jsme ve svém kalendáři akcí ani
na sportovní vyţití.Ještě v témţe měsíci se pořádal NOHEJBALOVÝ TURNAJ a v červenci TURNAJ V LÍNÉM TENISU.Červenec byl jako
správný prázdninový měsíc plný víkendových akcí.Vedle jiţ zmiňovaného soft-tenisového turnaje jsme opět pořádali COUNTRY &
WESTERN FESŤÁČEK a víkend nato DISKOTÉKU STARÝCH HITŦ s moderátorem HIT Rádia FM Markem Leštinou.Ani v srpnu jsme
nezaháleli a vedle našich plánovaných akcí jako byla HÝBAT SE JE ZÁBAVA s dětskými atrakcemi či další COUNTRY DAY jsme se snaţili
být alespoň trošičku prospěšní při zajišťování kulturní náplně DĚTSKÉHO TÁBORA,realizovaného starostou p.Davidem Kádnerem.V září se
na terase kavárny sehrál ŠACHOVÝ TURNAJ a poslední letošní akcí je MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA spojená s DÍLNIČKOU Na příští rok
máme opět plánovány akce, o kterých vás budeme samozřejmě včas informovat prostřednictvím Novoveského zpravodaje.
Chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat Davidu Kádnerovi a celému „táborovému“týmu za úţasný srpnový týden,který věnovali
(nejen našim)dětem.Bylo to bezva! Přeji všem klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a do nového roku jen to dobré!
Za První novoveskou neziskovou o.s. Markéta Novotná, předsedkyně sdružení

Ze života kateřinské školy
Čertovský turnaj v nohejbale. Dne 4. 12. 2012 se v naší škole uspořádal pod vedením paní učitelky Meissnerové turnaj v nohejbale. Do
naší školy dorazila druţstva z Meziboří, Horního Jiřetína a gymnázia Litvínov. Celkem se mezi s sebou utkalo sedm druţstev. Turnaj to byl
velmi zajímavý a napínavý. Jelikoţ mají naši ţáci v nohejbale ještě rezervy a nepodařilo se nám postavit nejlepší hráče, obsadili jsme páté a
sedmé místo. O první místo se utkal tým z Meziboří a litvínovského gymnázia a Meziboří zvítězilo. Na třetím místě se umístilo taktéţ
gymnázium. Vítězové obdrţeli trofeje a milé ceny od paní Sonji Vydrové, která letošní čertovský turnaj sponzorovala. Kaţdý vítěz tak
získal na památku i malého čertíka z dílny firmy NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách a my tímto paní Sonje Vydrové DĚKUJEME ZA
PODPORU!
Mikuláš ve škole. I naší školu navštívil dne 5. 12. 2012 Mikuláš s početnou skupinou čertŧ a andělŧ. Všechny děti od mateřské školy aţ po
třetí třídu byly velmi statečné a dostaly malý balíček se sladkostmi. Děkujeme deváťákŧm, ţe se tohoto úkolu pěkně zhostili.
Natáčení v kostele. V úterý 27. 11. 2012 se rozezněl kateřinský kostel krásným vánočním zpěvem ţákŧ naší školy. Tato akce byla
připravena po domluvě s televizí MDR do programu, ve kterém představují Krušnohoří po obou stranách hranice. Dětem se vystoupení
velmi podařilo. Chválou nešetřili všichni členové televizního štábu. Ţáci spolu s p. uč. Meissnerovou a p. uč. Šebkovou velmi pěkně
reprezentovali naší školu. Tento pořad bude vysílán v době Vánoc – 22. 12. 2012 v 18:15 hod. na TV MDR Sachsen.
Váţení rodiče, zákonní zástupci, v poslední době se opět setkáváme s problémem výskytu vší ve škole. Jelikoţ se s tímto problémem
potýkáme jiţ delší dobu, poţádali jsme o vyjádření Krajskou hygienickou stanici v Mostě. Jiţ jsme se dostali do střetu s rodiči, kteří
napadali školu, popřípadě náš postup (vyloučení dítěte z kolektivu, ţádost o potvrzení od lékaře). Rádi bychom Vás upozornili, ţe zbavit
děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně mŧţe tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí
pracovníci! To, ţe se k problému neobracíme zády a stavíme se mu čelem, pravidelně ţáky kontrolujeme a zabraňujeme tak dalšímu přenosu
je postup nadstandardní a naší dobrou vŧlí. Dovolujeme si poznamenat, ţe v jiných školách je výskyt vší oznámen pouze na informační
tabuli a problém se jiţ dále neřeší.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičŧm, kteří kdyţ u svých dětí hnidy, či vši objevili, ţe školu neprodleně informovali. Díky
včasné informaci jsme schopni na situaci reagovat a zabránit tak dalšímu šíření.
Nikola Šecová (red. zkráceno)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Tak jako kaţdý rok se členové MS soustředili na opravu mysliveckého zařízení , tj.
krmelcŧ apod., dále zajištění krmení pro zvěř, oprava domu na Nové Vsi v Horách
(nabílení) a odstranění náletových křovin. Hlavní náplní je odlov zvěře v lokalitě na
Klínech, tam se nám nedaří naplnit stanovený plán lovu Lesní správou Litvínov. I přes sčítání zvěře, kde plánujeme odlov zvěře, nám plán
Lesy vţdy navýší o několik kusŧ. To se opakuje jiţ několik let. Tento stanovený počet nesplníme ani letos. Stanovený plán odlovu zvěře : Náš
plán 40-45 kusŧ, nařízený plán 60 kusŧ vysoké. Zatím máme uloveno 29 kusŧ z pŧvodních 60 kusŧ. Na zvěř černou plán nemáme, ale máme
uloveno 27 kusŧ. Velkou překáţkou plnění plánu je také to, ţe v Krušných horách dochází ke změně lesa, a to , ţe se plošně kácí kanadský
smrk a sází se pŧvodní smrk, jeřáb, buk apod. Toto se provádí těţkými stroji od července aţ do listopadu a zpŧsobují velký hluk. Stroje
pracují aţ do tmy a plaší zvěř. Příští rok v březnu končí 10 letá nájemní smlouva . Chceme a budeme ţádat o prodlouţení nájmu na dalších 10
let. O tom bude rozhodnuto v březnu 2013. Členové Mysliveckého sdružení v Nové Vsi v Horách přejí všem občanům obce pěkné a
příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2013.
Za MS Bohumír Čečka.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Rok 2012 pro sbor dobrovolných hasičŧ v Nové Vsi v Horách hodnotím
SDH NOVÁ VES V HORÁCH
kladně. Zásahová skupina postoupila při zasahování poţárŧ o jeden
stupínek dále, a tudíţ uţ není jen pro potřeby obce, ale uţ má i výjezdy
mimo katastr obce. Pár zásahŧ uţ jednotka měla a vţdy dopadla dobře. Profesionální sbory byly s námi vţdy spokojeny. Jako
sbor dobrovolných hasičŧ jsme také pořádali spoustu akcí např. dětský den, hasičský ples, stavění a kácení máje, lampionový
prŧvod a také prořez stromŧ, ale tím nekončíme. 23. 12. 2012 pořádáme Tour de ski ( závody na běţkách) od 13:00 na fotbalovém
hřišti u Sokolovny. Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat. Za dost velké plus ale povaţuji dohodu mezi SDH Nová Ves v Horách a obcí Český
Jiřetín, kde jsme v kontaktu s obecním úřadem a starostkou paní Ličkovou, se kterou jsme jiţ pořádali pár úspěšných akcí např. dětský den,
čištění poţární nádrţe. Máme před sebou nový rok 2013 a já pevně doufám, ţe i v tom to roce budeme pracovat a pomáhat obci jak jen to
pŧjde a bude v našich silách. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členŧm SDH za jejich obětavou práci při chodu sboru. Krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok přeje
starosta SDH Jaroslav Hesoun.

Tipy na zpestření vánočního času
PŮLNOČNÍ MŠE
SVATÁ
24. 12. 2012 Brandov, kostel
sv. Michaela ve 22.30 h
24. 12. 2012 Hora Sv. Kateřiny,
kostel Sv. Kateřiny ve 23.30 h

DRÁŽĎANY
Vánoční trh Štrýclmarkt
na náměstí Altmarkt
28. 11. - 24. 12. 2012
Silvestr
na náměstí Theaterplatz
31. 12. 2012

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Vánoční výstava
Ţivot náš začíná v kočárku
4. 12. 2012 - 28. 2. 2013

Prŧřez stolním tenisem od počátku roku 1998. A stále od roku 1998 se setkáváme
kaţdé úterý a hrajeme a hrajeme a přitom společně stárneme.Tak např. v roce 1998
jsme uspořádali 5 turnajŧ. Jeden z turnajŧ byl součástí projektu Phare a do projektu
se zapojila i sousední příhraniční obec Einsiedel. V té době byl předsedou TJ Sokol p. Jaroslav Berka. Vystřihla jsem si jeho slova, která
pronesl, z novin: „Jednu věc závidím německým sousedŧm. Tam kaţdou akcí ţije celá obec a byl bych rád, kdyby tomu bylo i v naší obci.“ I
já mám takové přání a nejen já. Určitě všichni, kdo připravujeme akce pro Vás pro všechny, a připravujeme je moc rádi (tomu věřte), máme
radost, kdyţ se přijde bavit co nejvíce občanŧ, malých i velkých . A jak dopadl třeba vánoční turnaj v tomto roce? V jednotlivcích vyhrál
Václav Seidl, dvojhru Alena Kynkalová a Bedřich Martinka. V následujícím roce jsme
zabudovali venkovní betonový stŧl na stolní tenis a Sonja Vydrová s rodinou se stala
patronkou oslav 50. výročí TJ Sokol. Ten den probíhalo jedno sportovní klání za druhým.
Počasí přálo a všichni jsme se dobře bavili . Ovšem nejvíce děti, které měly k dispozici celý
den, zcela zdarma, skákací hrad. A vánoční turnaj v tomto roce pro změnu vyhrál opět Václav
Seidl. V dalším roce 2000 jsem uspořádali opět několik turnajŧ a vypomohli jsme při
exhibičním zápase Stará garda Nová Ves , kde si zahrál i pan V. Forejt , pan F. Novotný starší
a také Bedřich Martinka . O jejich foto se prali všichni novináři. A vánoční turnaj tentokrát
vyhrála Alena Kynkalová a Václav Dvořák. A tak vytrvale hrajeme kaţdý týden v roce , kaţdý
rok a pořád nás to baví a na kaţdé úterý se těšíme. Mezitím, jak v úvodu píši, stárneme a stále
vzpomínáme na „výborného kamaráda a dobrého člověka pana Václava Forejta,“ kterému
zdravotní stav jiţ nedovoluje chodit mezi nás. Pane Forejte, přejeme Vám hodně zdraví a
máme Vás rádi. Ještě mezi nás patří jeden hodně obětavý člověk, jehoţ jméno je spojeno nejen se stolním tenisem, ale i s kopanou. Je to pan
František Novotný (starší) , který celý svŧj ţivot věnoval sportu a práci pro naší TJ a ten si ještě i letos ve svých 78 letech zahrál s námi
několikrát tenis. Také p. Novotnému přejeme hodně zdraví a budeme se těšit, ţe se budeme ještě dlouho kaţdé úterý potkávat. Oba jsou
vzorem toho , ţe i pár let po sedmdesátce se dá sportovat a uţívat si kaţdý den. I letos chystáme vánoční turnaj ve stolním tenise . Bude se
konat 26. 12. 2012 od 10hod. v sokolovně. Je to turnaj pro dospělé . Kaţdý, kdo se rád hýbe, je vítaný. Samozřejmě jsou zváni i „borci“ se
sousední obce z Hory Svaté Kateřiny. Na závěr bych chtěla za „pinčesáře „ popřát všem příjemné prožití vánočních svátků, do nového
roku 2013 hodně zdraví , štěstí, ať Vám vše vychází.
Jana Dvořáková

STOLNÍ TENIS - TJ SOKOL

.

PERNÍČKY
Ingredience:

500 g hladké mouky,
15dkg moučkového cukru, 5dkg másla
(hery), 25 dkg medu, 2 celá vejce, 1
kávová lţička jedlé sody, 1 lţička
perníkového koření,1 vejce na potírání

Oslovili jsme paní Evu Nirodovu, o které víme, že se zabývá „tvořením všeho druhu,“
aby se se čtenáři podělila o několik receptů ze své domácí dílny, případně kuchyně.
Eviny výrobky jste mohli na vlastní oči vidět na vánočních trzích, které se v naší obci
konaly 8. prosince. Věřím, že tyto tipy přispějí k vaší pohodové sváteční náladě a
strávíte tak příjemné zážitky třeba se svými dětmi. Milí čtenáři, nebo asi spíše
čtenářky! Pokud také rády tvoříte něco zajímavého, oceníme, pokud nám o sobě dáte
vědět a podělíte se tak o svoje recepty, či finální výtvory s ostatními.
(rama)

Postup: Med, máslo, vejce, cukr a koření dŧkladně utřeme v míse a pak
po částech vpracujeme prosátou mouku s jedlou sodou. Těsto necháme
přes noc odpočinout v chladu, potom vyválíme na 3-4mm silný plát a
vykrajujeme. Pečeme na pečícím papíru v předehřáté troubě na 220
stupňŧ, aţ zezlatoví. Ihned po vyndání z trouby potřeme rozšlehaným
vejcem.
poleva: jeden bílek utřeme s pŧl lţičky citronové šťávy a postupně
přidáváme prosátý moučkový cukr, aţ je poleva dost hustá.
Perníčky skladujeme v chladu, nejlépe s rozkrojeným jablíčkem v krabici.

VÝROBA SVÍČEK
Na výrobu svíček budeme potřebovat starý rendlík, plechovku, např. od
broskví, plastovou nádobku, do které budeme svíčku odlévat, knot, směs na
přípravu svíček, popř. barvivo. Suroviny pro přímou výrobu seţeneme na
internetu, nebo v hobby prodejnách. Do rendlíku si natočíme vodu, do které
postavíme plechovku se směsí na přípravu svíček, popř. barvivem.
Na mírném plameni jakoby "vaříme", dokud se nám vosk v plechovce úplně
nerozehřeje. Mezitím si připravíme plastovou nádobku, do které ustřihneme
knot. Aby nám knot drţel i po nalití vosku, dáme přes nádobku špejli a knot
např. malým kolíčkem
přichytíme. Je dŧleţité,
aby se nám knot dotýkal
dna. Poté naléváme
vosk
do
nádobky,
snaţíme se lít odprostřed, abychom neměli "kapky" na stěnách. Pokud
kombinujeme barvy, necháme jednu vrstvu trochu zatuhnout, ale ne úplně,
aby se nám svíčka spojila. Po nalití vosku necháme
minimálně 2 hodiny tuhnout a pak ještě dáme cca na 20 minut do lednice,
aby se nám lépe vyklápěla. Opatrně rozevíráme strany plastové nádobky,
aby se svíčka uvolnila od stěn a poté otočíme a tlačíme rukama na dno.
Kdyţ máme svíčku venku, zastřihneme knot na délku cca 1 cm a máme
hotovo :o)

ADVENTNÍ VĚNEC
Na výrobu adventního věnce potřebujeme polystyrenový korpus, větve
smrkŧ, thŧjí (dle libosti kaţdého), vázací drátek, 4 drţáčky na svíčky a
svíčky, stuhu, sušené ovoce, aj. ozdoby, dle vlastního vkusu. Na korpus si
přiváţeme vázací drátek a skládáme větývky. Jakmile máme kousek
hotov, obtočíme drátkem, aby drţel, a postupujeme takto po celém
korpusu věnce. Kdyţ nám vzniknou holá místečka, přiloţíme tam větývku
a opět obtočíme drátkem. Na takto připravený korpus napíchneme nejprve
drţáčky na svíčky se svíčkami, a poté, dle své
vlastní fantazie, zdobíme. Stuhu naskládáme do
kytičky a sváţeme drátem, který naohýbáme,
aby stuha drţela a poté zapíchneme do korpusu.
Ostatní suroviny lze na korpus nalepit tavnou
pistolí, nebo navázat drátkem.
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