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Oprava novoveského kostela
Od dubna pokračují práce na opravách kostela. Do konce minulého roku
byly dokončeny opravy krovů, jejich částečná výměna, a střech (kromě
položení nové krytiny), částečně byl opraven i půdní prostor. Stržena byla
střecha věže, nyní probíhá montáž nové dřevěné konstrukce věže, která
bude mít původní barokní podobu. Rovněž probíhají zednické práce na
nových omítkách obvodových zdí. J. Pešír

Vážení spoluobčané!
Dne 7. června se na sále v restauraci Pod
Lipou uskuteční debata s představiteli
společnosti Czech Coal na téma „Prolomení
či neprolomení limitů“. Budeme se bavit o
důsledcích, které by prolomení limitů pro
horské obce znamenalo, také o podpoře firmy
Czech Coal horským obcím. Na místě bude
možné zodpovědět i další dotazy, které
z diskuze vyplynou. Budu moc rád, pokud se
zde sejdeme v co největším počtu.
Důležitou informací je, že od čtvrtka tohoto týdne, jsou k dispozici čtyři kontejnery na bioodpad (trávu).
Jeden z nich dole u ústavu, další u rybníčku, u obecního úřadu a poslední v Mikulovicích, směrem na Horu
Sv. Kateřiny. Důrazně žádám všechny ty, kdo nemají na svém pozemku kompost a dosud vyváželi trávu za
hranice svých pozemků (čímž vytvářeli černou skládku), aby
pro tyto účely využili jeden ze čtyř kontejnerů. Od této chvíle
již obec nebude vyvážení trávy mimo určené kontejnery
tolerovat.
Country pro zamilované
Dále bych Vás rád touto cestou pozval hned na několik akcí. 24. 5.
Brandovský jarmark
Jednou z nich je dětský den, který se uskuteční 1. června na 25. 5.
Veřejné jednání zastupitelstva
louce u lesa nad naší obcí, jako každý rok. Dětský den 27. 5.
proběhne pod záštitou dobrovolných hasičů a bude připraven 1. 6.
Svoz odpadu
bohatý program pro malé i velké.
Dětský den Nová Ves v H.
O týden později, tedy 8. června proběhne již druhý ročník
Dětský den Cukrárna Buno
nohejbalového turnaje „Memorial Honzy Bejčka“. 2. 6.
Debata s Czech Coal
Samotný turnaj začne v 8:00 hodin, zápis týmů se uskuteční 7. 6.
o půl hodiny dříve. Budu moc rád, když turnaj podpoříte, ať 8. 6.
Memoriál Jana Bejčka
už aktivní účastí v turnaji, nebo svojí přítomností.
Pohádková Lesná
9. 6.
O další den později se pak uskuteční již tradiční
Truhlářské sympozium
„Pohádková Lesná“, kterou spolu s Lesnou pořádají obce 21. 6.
Kateřinské trhy
Boleboř, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách a Vysoká
Diskotéka starých hitů
Pec. I na této akci pro Vás bude připraven bohatý program.
22. 6.
Všem přeji hodně sluníčka a budu se těšit na setkání na výše
Podrobné informace najdete uvnitř vydání.
zmíněných akcích!
Váš starosta David Kádner

KALENDÁ Ř AKCÍ

POPLATEK ZA PSY. Oznamujeme poplatníkům místního poplatku za psy, že jeho

INFORMACE OÚ

splatnost je do 30. 6. 2013. Výše poplatku činí 1. pes - 100,- Kč, každý další pes = 200,- Kč. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ,
případně převodem (v tomto případě je nutné kontaktovat předem OÚ za účelem přidělení variabilního symbolu).

BEZPLATNÝ SVOZ ODPADU. 1. 6. 2013 proběhne bezplatný sběr velkoobjemového odpadu. Svoz se bude konat
od 7:00 - 14:00 h. Typ svozu ,, dům od domu."

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

Jaroslav BERKA (82) Zdeňka DEVEROVÁ (74) Čestmír LANDA (80)
Hartwig WAGNER (72) Helena PROCHÁZKOVÁ (72)
GRATULUJEME!

PROGRAM 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 27. května 2013 od 17.00 hodin, místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace starosty ( kostel, dětský den, komunikace Mikulovice)
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 3
Schválení dotace na rozšíření veř. osvětlení ve výši 41000.- v rámci Programu obnova venkova Ústeckého kraje
Schválení dotace na akci Propagace obce Nová Ves v Horách ve výši 14000.- Kč z MMR Praha - podpora obnovy a
rozvoje venkova
9. Žádost o pronájem (respektive prodej) části (27m2) p.p.č. 455/2 v kú Mníšek , vedené v EN jako ost. Plocha ,
komunikace dle GEO plánu z roku 1993.
10.Osadní výbor – počet členů dle zák.č.128/2000Sb., § 120 , zápis z jednání os. výboru
11.Výhledový plán na období 2015 -2016
12.Došlá pošta
13.Diskuse
14.Závěr

Soutěž loveckých psů – Krušnohorské derby
3. až 5. května 2013 proběhl v okolí naší obce 6. ročník soutěže
hannoverských a bavorských barvářů, jehož hlavním pořadatelem
byl pan Jiří Prušovic. Do soutěže se přihlásilo šest chovatelů
těchto psů. Zahájení proběhlo v parku před obecním úřadem, po
slavnostním trubačském „halali“ přivítal účastníky a hosty p. J.
Prušovic a starosta obce D. Kádner. J. Pešír

Střípky ze stavění májky
SDH v Nové Vsi v Horách jako každoročně vyráží do lesa vyhledat ztepilý strom vhodný na stavění májky. A
aby nemuseli každoročně kopat jámu, tak zabudovali trubku dostatečně širokou do země a tímto skvělým nápadem si
ulehčili každoroční dřinu.J V den x připravili věnec za pomoci malých čarodějek a ostatních šikovných rukou
věnec nazdobili. Jakmile bylo všechno připraveno, nastoupili svalnatí a urostlí hasiči a májku hravě vztyčili.
Nikomu se nic nestalo a obecenstvo se dobře bavilo.
Počasí nám moc nepřálo, ale to vůbec nevadilo. Po upevnění májky byla připravena ve sportovním klubu Sokolovny
malá zábava. Moc děkujeme všem hasičům za jejich práci pro obec , zejména Jardovi Hesounovi, který se „vyžívá“
ve vymýšlení akcí pro děti i dospělé. (jd), foto P. Thiel

Jak jsme na horách přežili hon na čarodějnice
Všechny zkušené a to my jsme, malé i velké čarodějnice, jsme se
slétly jako každoročně na svůj velký svátek. Nebylo to jednoduché.
Zcela normální pozemšťané se snažili zabránit našemu rejdování.
Ale na nás neměli. S pomocí čar a kouzel jsme je hravě překonaly a
mohly jsme všem předvést, a to na všech vzorně připravených
disciplínách, že jsme zcela moderní a hravé čarodějnice. Když jsme
překonaly všechna úskalí, sešly jsme se okolo ohně, kde jsme si
opékaly pekelné buřty. Posilněné jsme pomohly vyzdobit našim
hasičům urostlou májku a pak už jen sledovaly, jak si hasiči
šikovně počínají při stavění májky (trochu jsme jim pomohly
čarováním, ale oni o tom neví). A povedlo se. Májka stále stojí. A
protože zábavný den spojený se stavěním májky se povedl a my
jsme se spokojeně vracely do svých domovů na kuřích nožkách ,
děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě zábavného dne i na
jeho realizaci a za rok nás zase očekávejte.
Za všechny čarodějka Čáryfučka.

Již tradičně při příležitosti svátku 8. května
položili zástupci zdejší samosprávy a občané
květiny u památníku u obecního úřadu a u
kostela, aby tak uctili památku padlých.
(rama, foto jp)

Kulturní a společenské akce
Nohejbalový turnaj na
Nové Vsi v Horách
2. ročník memoriálu
Jana Bejčka
ØDne: 8.6.2013 na
multifunkčním hřišti u
Sokolovny
ØPrezentace : 7:30
ØVýkop: 8:00
ØStartovné : 100,- Kč ( v ceně
je občerstvení)

"Myslivna 1 Vás zve

dne 24. 5. 2013
od 19.00 hod.

Hrají-"Nesehraná
společnost a hosté"tentokrát opět TOMÁŠ
BAND z Lahoště.

Bude asi zvěřina.
Jaroslav Novák

KAM NA VÝLET?
V Brandově pořádají 25. 5. 2013 tradiční jarmark v prostorách parkoviště před OÚ od 9.00hod-15.00hod.
Nebude chybět ochutnávka vepřových hodů, ukázka řemesel s možností zakoupení jejich výrobků. Pro
děti budou připraveny houpačky, malování na obličej, cukrová vata a další atrakce.
V Hoře Svaté Kateřiny připravují na den 22. 6. 2013 společné oslavy 485. výročí založení města, 105 let
budovy české školy a 60 let mateřské školky. Výročí budou probíhat spolu s Kateřinskými trhy.
Na letišti Most se koná ve dnech 14. 6.-16. 6. soutěž leteckých navigátorů v přesném létání a ve dnech
21. 6.-23. 6. 2013 se koná sraz veteránů Porsche. Letiště Most nabízí tandemové seskoky a výcvik.
Na zámek Červený Hrádek budou ve dnech 21. 6.-22. 6. 2013 řádit upíři od 19 hod-23hod.
V prostorách zámku je instalována výstava historických kočárků. Výstava potrvá do konce října 2013.
V Jirkově, ul. Ervěnická 1147 je otevřená „Lezecká aréna „ v sále o rozměrech 12x20x8. Najdete zde na
50 lezeckých linií a 150 cest. Otevřeno denně. Tel. 474 345 540
ZOO park Chomutov otevřeno denně od 8.30hod. – 18.00hod.
Navštívit můžete také zámek Jezeří, Korozluky a třeba rozhlednu „Maják“ u Strupčic
Jana Dvořáková

Dětský domov informuje

Návštěva
Petružálka
letošního
KLH

Jakuba
- vítěze
ročníku

V pondělí 20. května přijela do
našeho dětského domova návštěva,
která potěšila nejen všechny děti.
Pozvání přijal vítěz Gagarinova
poháru z ruské KHL Jakub
Petružálek se svojí přítelkyní
Kateřinou, který dosáhl triumfu s
týmem Dynamo Moskva. Při
návštěvě se seznámil s tím, jak naše
dětičky bydlí, co dělají, jak celkově
žijí, ale zejména si přátelsky se
všemi povídal nejen o hokeji,
zastřílel si na bránu nejen hokejkou,
rozdal spoustu autogramů, ale i
společně nacvičoval střelbu ze
vzduchovky. S radostí pak přijal pozvání na slavnostní ukončení školního roku, které bude pořádat na konci června. (japt)

Zábavné a poučné dopoledne se zvířátky pro děti z mateřinky
V rámci projektu,, Bav se a pomáhej s Oriflame‘‘ připravily děti na
středeční dopoledne 24.4. „Zábavné a poučné dopoledne se
zvířátky“ pro děti z mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny.
Dopoledne bylo rozděleno do tří částí. V první části děti předvedly
dramatizaci pohádky O kůzlátkách. Děti z mateřinky pohádku
sledovaly s nadšením a jejich rozzářené oči a potlesk se staly pro
účinkující milou odměnou. Následovalo pásmo písniček a
pohádek, při kterých se děti doprovázely hrou na zobcovou flétnu a
kytaru. Po skončení první části nabídly děti malým dětem linecké
pečivo / ve tvaru ovečky, kuřátka, husičky/, které sami upekly. Po
malém občerstvení mohla začít druhá část programu, ve které děti
plnily úkoly na jednotlivých stanovištích – umístění zvířátka do
domečku ve kterém bydlí, rozdělit zvířátka do domečku podle
velikosti, jít se zavázanýma očima za zvukem zvonečku, zdolat
překážkovou dráhu jako neposedná kozička, sestavit puzzle
zvířátek ze statku, najít zvířátko vydávající stejný zvuk, zahrát hru
,, Ovečky, ovečky, pojďte domů‘‘. Děti byly šikovné a všechny
úkoly splnily. Ve třetí části dopoledne se všichni přemístily do
nově zbudované ohrady pro naše nové obyvatele ovečku
Princeznu, jehně Andulku, kozu Džaža, kůzlátko Žofka. Děti
seděly v ohradě, ani nedutaly a bedlivě poslouchaly a sledovaly
vyprávění převlečeného Matěje a Filipa za bači, o zvířátkách. Ti je seznamovali s jejich prospěchem, produkty a významem pro naši přírodu.
Dále dětem ukázali výrobky, které naše děti vyrobily z ovčí vlny. Každé z dětí dostalo kousek suchého rohlíku, který dalo zvířátkům. Na závěr
si děti vyzkoušely vyrobit ovečku plstěním ovčí vlny, kterou si odnesly domů, aby se mohly pochlubit svým výrobkem. Všichni jsme si celé
dopoledne moc užili a jsme rádi, že děti z mateřinky od nás odcházely se spoustou pestrých zážitků a nových poznatků. (HaSy)

DD CUP 2013: díl třetí - Memoriál Lucie Hanušové
Na pokračování oblíbeného DD CUPu jsme odjeli 8.
května do Dolních Počernic v Praze. Již 15. ročník
běžeckého trojboje s názvem Memoriál Lucie
Hanušové sliboval skvělou zábavu a napínavé
okamžiky. Pro většinu dětí se jedná o ten nejlepší díl z
celého cupu a letošní ročník to znovu potvrdil. Celý
víkend nás sice provázelo deštivé počasí, ale to naše i
další závodníky neodradilo a předváděli skvělé
výkony. Úžasný byl i doprovodný program v podání
Policie ČR (ukázka zásahu jednotky rychlého nasazení,
zásah proti ozbrojenému pachateli za pomocí psů,
jezdecká jednotka na koních), ale i další program hudební vystoupení několika kapel, ohnivá show
Tribal Fuego a nekončící ohňostroj, který rozzářil
oblohu nad zámeckým parkem v sobotu večer. Ve
zkratce k celkovým výsledkům: Náš dětský domov se
v nabité konkurenci umístil dvanáctý z celkového
počtu třicetišesti účastníků. Na stupně vítězů se dostal
ve své kategorii Radek B., který běžecký trojboj
dokončil na druhém místě. Strejda Honza pak vyhrál
závod vychovatelů na střední trati a ukázal, že trenér
musí jít dětem příkladem. Děkujeme srdečně všem
pořadatelům za bezvadný víkend a těšíme se na finále fotbalu, které se uskuteční na začátku června. (japt)

Ze sportu
Stáj Popelka na
westernových
závodech.
V sobotu 4. května se malí
členové našeho klubu Stáj
popelka, "jezdíme s Láskou"
poprvé
zúčastnili
westernových závodů. I když
se letos ještě plně nerozběhl
trénink, naplánovali jsme
účast
ve
western
showmanshipu-předvedení
koně na ohlávce a v
disciplíně Trail s vodičem
pro děti do 10ti let. Škoda, že
výpravu 4 dětí snížila nemoc
na počet dvou amazonek.
Lucka Sejvalová a Maruška
Kádnerová
s přehledem
projely celou tratí přes
stanovené překážky a Lucka
navíc zúročila trénink s
koněm na ohlávce z loňského
roku. Obě si vysloužily
stužky a drobné ceny.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat naší obci za
příspěvek
na
sportovní
činnost, díky kterému ještě
alespoň
jednou
letos
vyrazíme ve větším počtu
členů, případně koní do
"světa".
Ať nám koně jdou,
Iveta Lásková

NOVINKY NA OBECNÍM WEBU
Protože chceme usnadnit přístup k obecním informacím prostřednictvím moderních technologií i našim starším spoluobčanům,
připravili jsme na oficiálních stránkách obce www.novavesvhorach.cz nový modul nejen pro seniory. Služba spočívá jednak
ve čtení informací nahlas (po kliknutí na ikonu "Přečíst nahlas" automat předčítá psaný text). Dále zde najdete položku
"Zjednodušená verze nejen pro seniory". Po jejím odkliknutí se Vám rozbalí menu s přehlednými a velkými ikonami - zde si
můžete velmi jednoduše upravovat velikost písma apod. Celý modul a jeho obsah je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl
starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost.
Některý obsah je možné si nechat také předčítat. V nejbližší době chystáme také další nové moduly včetně modernějšího
grafického zpracování. Sledujte tedy novinky na obecním webu.
R. Malkusová
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18216. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

Pozvánka na Truhlářské sympozium projektu
Krušnohorská hračka(CZ.1.07/1.1.34/01.0008)
Datum a čas:

21. 6. 2013, 9:00 - 13:30 hod.

Místo:

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

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na Truhlářské sympozium, které se koná dne 21.6. 2013 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.

Plán Truhlářského sympozia
Přízemí areálu - dvůr a garáž:
· Ukázky odborných prací zkušených řemeslníků a žáků:
- Dřevokutání - prohlídka prací řezbářů, ukázka výroby
- Prohlídka práce žáků škol zapojených v projektu (Střední odborná škola Litvínov - Hamr a Střední škola
technická Most - Velebudice)
· Možnost zapojení se do dění:
- Dílničky pro děti i dospělé (fantazie - slepování a malování, kompletace větrníků)
- Vyzkoušení si vlastní zručnosti - řezání koláčů z klády tradiční pilou, zatloukání hřebíků, vrtání
kolovrátkem
- Hra Tivoli, dáma, Zvířátka nezlobte se
· Možnost zakoupení občerstvení a nápojů
Přízemí areálu - prodejna:
· Po celý den je otevřena firemní prodejna, kde je možnost zakoupení dřevěných upomínkových předmětů
Patro - učebna:
· Zápis do prezenční listiny
· Promítání prezentací:
- Historie spádových obcí a firmy NBW
- Hračkářství ve spádových obcích - historie až současnost
· Seznámení návštěvníků s vytvářenou publikací
· Možnost posezení při kávě
Patro - dílna:
· Ukázka práce zaměstnanců firmy NBW
· Ukázka dochovaných historických výrobků dřevovýroby

Srdečně zve všechny občany obce manažer projektu Michael Vydra.
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