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Informace starosty
Dnes bude můj příspěvek trochu netradiční,
ale mám potřebu Vám trochu popsat a
přiblížit dny od 31. 5. až do dnešního dne.
Pátek, 31. 5., probíhal ve znamení příprav
Dětského dne, který měl vypuknout o den
později. Tímto bych chtěl opravdu velmi
poděkovat všem, kteří se na přípravě této
akce celé dva dny podíleli i přes nepřízeň
počasí a silný déšť. Spousta dětských dnů
v našem okrese byla zrušena, jiné přesunuty
do tělocvičen či hal. Proto si velmi vážím
toho, že u nás se i přes silný déšť stavěli
kolotoče a vůbec veškerá příprava běžela.
Akce nakonec proběhla v dobré náladě a za
její přípravu a vůbec celý průběh patří
největší poděkování dobrovolným hasičům.
Také musím poděkovat Spolku žen, který na
akci dorazil a pro děti připravil řadu soutěží.
Poděkování patří i Městské Policii města
Litvínov, která dorazila dětem ukázat
psovody, ukázky zásahů a dalších věcí
z policejní praxe. V neposlední řadě patří
velký dík všem občanům obce a všem
dětem, kteří se akce v hojném počtu
zúčastnili.
Bohužel ještě ve večerních hodinách
Dětského dne se začaly projevovat tyto silné
deště a následně s tím související povodně,
které trápily velkou část České republiky
v předchozích dvou týdnech. Ten den již
několikrát promáčení a zmrzlí dobrovolní
hasiči večer vyrazili na Mníšek, kde voda
začala zaplavovat market u čerpací stanice.
Také v naší obci se začal vylévat potok. A to
je okamžik, kdy bych chtěl pochválit nejen
dobrovolné hasiče, ale také velké množství
lidí, kteří přišli a pomáhali plnit pytle
pískem. Nezmiňuji se o tom náhodou, velmi
si lidskosti, kterou naši občané projevili,
vážím. Není to totiž samozřejmostí, jak by
se mohlo zdát. O tom jsme se bohužel
s jednotkou dobrovolných hasičů přesvědčili

hned druhý den, kdy jsme proti přívalům
vody zasahovali v Českém Jiřetíně. Snažili
jsme se, a myslím, že úspěšně, regulovat
vodu tak, aby nedošlo k zatopení domů a
poničení majetku místních obyvatel.
Bohužel, přestože se okolo nás shromáždilo
stejné množství lidí jako předchozí den na
Nové Vsi, vyjma starostky a místostarosty,
nepomáhal vůbec nikdo. Namísto toho jsme
poslouchali kritiku a rady, jak by to kdo
udělal lépe. V těchto chvílích náleží našim
hasičům ještě větší obdiv. A co se týká
mého pohledu, jako starosty obce, byl jsem
v tu chvíli velmi hrdý, že mám tu čest dělat
starostu v obci, kde jsou všichni ochotni

rozvodněná Svídnice (foto jp)

pomoci, a je to pro ně samozřejmostí.
Zároveň bych zde rád poděkoval radnímu za
Ústecký kraj Martinovi Klikovi, který nám
ve chvíli, kdy nám došly pytle, přivezl
z Ústí nad Labem až do Českého Jiřetína
500 pytlů. Ty jsme pak rozdělili i městu
Hora Sv. Kateřiny a obci Brandov.
Po velmi náročném víkendu, kdy si naše
jednotka dobrovolných hasičů opravdu
neodpočinula, následoval velmi náročný
týden. Naši hasiči se totiž přihlásili
k oficiální pomoci při povodních. V pátek,
7. 6., jsme byli požádáni o pomoc
hasičským
záchranným
systémem
Ústeckého kraje. Dne 9. 6. tak naši hasiči

absolvovali první 16-tihodinovou směnu, a
to hned po Dětském dnu na Lesné, kde
společně s kolegy z německé strany a města
Litvínov předváděli zásah a pro děti
připravili i hasičskou pěnu. V průběhu týdne
vyjela jednotka ještě třikrát, a s prací
skončila v sobotu, 15. 6. V tento den se naše
jednotka musela dokonce rozdělit, jedna její
část jela pomáhat po povodních, druhá část
spolu se Spolkem žen pomáhala s přípravou
Dětského dne v Českém Jiřetíně.
Naše jednotka pomáhala na Litoměřicku,
převážně pak v obci Mlékojedy, kde jsem na
popud Vás, občanů, nabídl starostovi
humanitární pomoc. Velmi si této Vaší
aktivity a chuti pomoci vážím.
Velmi si vážím také všech dobrovolných
hasičů, kteří si kvůli pomoci při povodních
vzali v práci dovolenou a jeli pomáhat.
Vážím si i těch, kteří pomáhat chtěli, ale
bohužel nebylo jim to zaměstnavateli
umožněno. Rád bych Vám tedy řekl jména
těch, kteří se aktivní pomoci na Litoměřicku
účastnili, a zároveň jim tímto poděkoval.
Děkuji veliteli jednotky Petru Šiklovi,
zástupci velitele Petru Thielovi, dále
Radkovi Baňkovi, Václavovi Dvořákovi,
Tomášovi Bláhovi, Tomášovi Hercegovi,
Davidovi Valentovi a Zdeňkovi Gänslerovi.
Hoši, děkujeme Vám za Vaši pomoc a
obětavost, i za to, že děláte čest a dobré
jméno naší obci.
Doufám, že se mi podařilo Vám přiblížit, co
se v posledních týdnech dělo. Na závěr bych
rád řekl, že si velmi vážím toho, že mám tu
čest dělat starostu právě této obci a právě
Vám, jako spoluobčanům, sousedům a
přátelům. Děkuji!
David Kádner, starosta obce

NOVINKY NA OBECNÍM WEBU
V uplynulém měsíci byly oficiální webové stránky obce www.novaveshorach.cz obohaceny o několik novinek. Již v minulém
Zpravodaji jsme informovali o novém modulu, který usnadní orientaci na stránkách seniorům. Do této kategorie spadá také
možnost spuštění čtení článků NAHLAS. Jednou z dalších novinek je zasílání aktuálních informací prostřednictvím e-mailu.
Jedním kliknutím zaregistrujete svůj e-mail a automaticky Vám budou rozesílány všechny novinky umisťované na webu. Vedle
Novoveského zpravodaje a rozesílání SMS se jedná o rozšíření portfolia v oblasti předávání informací o dění v obci občanům i
ostatním zájemcům. Jedná se např. o dokumenty vyvěšené na úřední desce, informace o jednání zastupitelstva, kulturní přehled
atd. Dále zde můžete shlédnout rovněž nové video zaměřené na propagaci Nové Vsi v H. Zajímavostí jsou panoramatické snímky
a interaktivní mapa (pokud některý ze subjektů působící na území obce bude mít zájem o umístění svého odkazu, nechť se obrátí
na OÚ). V nejbližší době uživatele stránek čeká nová grafická podoba s nejmodernějšími prvky.
(rama)

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že dne 7. 6. 2013 nás navždy opustil

pan Emil Brandner (64).

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Víte, že během jednoho roku se v obci narodila
2 x dvojčátka ? Pokaždé holčička a chlapeček.
Do obce se v letošním roce přistěhovalo 5 občanů a odstěhovalo z obce 12
občanů. Věkové složení obyvatel obce: dospělí muži: 182, ženy: 204, chlapci od
15 let do 18 let: 3, dívky od 15 let do 18let: 5, chlapci do 15 let: 25, dívky do 15
let: 29. Počet občanů se oproti začátku roku snížil. K 1. 1.2013 nás bylo 455 a
k dnešnímu dni je nás 448.
Michaela Krupičková.
Rádi bychom na tomto místě připomněli,
že dne 6. června uplynul rok od úmrtí starosty obce pana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu juilantovi, kterým je pan

Pavel VEIK (74)

Jana Bejčka.
Věnujte mu, prosíme,
tichou vzpomínku společně s námi.

Blahopřejeme!
GRATULUJEME!
PROGRAM 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 24. června 2013 od 17.00 hodin, místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty (kostel, letní slavnosti, povodně, vítání občánků, zájezd pro děti, …..)
Kontrola usnesení
Žádost o odkoupení příp. směny parcel č. 165 a 940/2 v kú Nová Ves v Horách
Stanovení celkového počtu zaměstnanců OÚ
Návrh na schválení Závěrečného účtu za rok 2012
Rozpočtové opatření č. 4
Rozhodnutí o ponechání či změně koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na zdaňovací období
roku 2014
10. Došlá pošta
11. Diskuse
12. Závěr

ZAMĚSTNÁNÍ - nabídka
Pověřením německé firmy- redakcí a
zároveň distributora „Freie Presse“
hledám

doručovatele novin
(deník) do Seiffenu. Pracovní doba od
PO-SO, vždy od cca 4.30-6.00 hod.
Nástup možný od září 2013. Částečná
znalost NJ vítána,
popřípadě při nástupu ráda pomohu
se zaučením a komunikací
se zaměstnavatelem. Cesta do
Seiffenu a zpět, od hraničního
přechodu, proplácena extra.
V případě zájmu volejte 736 243 525
nebo pište v.tondrova@centrum.cz

S velkou bolestí Vám musím oznámit, že

TOMÁŠ ORT
už Vám nezazpívá a nezahraje. Jeho srdce dotlouklo dne 7. června 2013 na
řece Vltavě, poblíž Českého Krumlova. Odešel kamarád, zpěvák a kytarista,
dobrý elektrikář a výbornej kluk. Budeš nám chybět, Tomáši.
Myslivna 1 , Jarda Novák

CVIČENÍ PRO ŽENY
Od 3.7. 2013 vyhlašujeme prázdniny,
a přejeme všem ženám krásné a
sportovní vyžití v letních měsících.
O začátku cvičení a místě konání vás
budeme opět informovat
prostřednictvím Zpravodaje.
Vladka Tondrová, Vlasta Stehlíková

Kulturní a společenské akce

Starosta obce vyhlašuje další ročník soutěže

Zlepši své
známky a odměnu
máš v kapse
žáci s trvalým pobytem v obci,
kteří si zlepší svůj celkový
průměr na vysvědčení oproti
pololetí o 50% nebo budou mít
vyznamenání, se mohou
pochlubit a přihlásit dne
28. 6. a 1. 7.
Předání odměn proběhne
5. 7. 2013 od 9.30 h
v zasedací místnosti OÚ.

OMLUVA
Myslivna 1 a Jarda Novák se omlouvají panu
Pavlu Tokárovi za nevhodné a nepřípustné
chování jednoho z hostů, které se událo dne 31.
května 2013 ve večerních hodinám v
mysliveckém klubu Myslivna 1. Omluva též patří
Míše Klímové a Jardovi Hesounovi za pokažený
večer. Výše uvedený host se zachoval jako chlap
a Pavlovi Tokárovi se dodatečně za tento
incident osobně omluvil.
Děkuji a všichni jste v Myslivně 1 kdykoli vítáni.
Myslivna 1 - Jarda Novák

Oslavy dne dětí
Dětský den se v naší obci konal 1.června a bohužel nám počasí
moc nepřálo. Sluníčko na nás vykouklo pouze několikrát a to na
pár minut. Hasiči, kteří celou akci zaštiťovali,(DD pořádají
hasiči již 4 rokem po sobě a oslavy Dětského dne jsou vždy
vzorně připraveny) však byli připraveni i na tuto variantu a
postavili velký stan, kde se odehrál téměř celý dětský den. Pro
děti bylo připraveno překvapení v podobě cirkusové produkce
Davida Kozloka. Na děti čekalo několik soutěží, jako házení
šipek, skákání v pytlích, hra tivoli, hod míčkem na cíl , hod
kroužky na cíl apod. Nemohla být ukázka dravců a kynologů, ale
zase se děti i dospělí pokud to počasí dovolilo, mohli dosyta
vyřádit na labutích. A co se skutečně povedlo, byla ukázka
psovodů Městské policie Litvínov, kteří velice zajímavými
ukázky nadchli nejen dětské diváky, ale i dospělé diváky. Děti
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet roli policajta, záškodníka a
dokonce zažít svůj únos. Do těchto rolí se děti odvážně vrhali a
vůbec jim nevadilo, že prší. Moc děkujeme Městské policii
Litvínov za poutavou a pro děti i poučnou ukázku části své
náročné práce. Nakonec děti dostali zaslouženou odměnu. Po
celý den bylo zajištěno občerstvení. Děkujeme také našim
ženám, že se nenechaly odradit počasím a ujaly se soutěží pro
děti. A nesmím zapomenout, že tečkou dětského dne byla všemi
oblíbená pěna.
15. června hasiči pomáhali společně se Svazem žen na Dětském
dnu v Českém Jiřetíně. Dětského dne se zúčastnil i kroužek
mladých hasičů naší obce. Tentokrát počasí přálo, svítilo
sluníčko a děti tak mohli dosyta soutěžit v několika disciplínách. Vítězové, a to byli všechny děti, získali odměny. I
v Českém Jiřetíně vystupoval kouzelník. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení. Na závěr Dětského dne
nechyběla ani pěna, která brzy pokryla všechny děti od hlavy až na patu a teprve potom se děti promáčené, ale
spokojené pomalu rozcházeli.

Memoriál Jana Bejčka
8. června se konal Nohejbalový turnaj memoriálu Jana
Bejčka. Celkem se sjelo 9 družstev. Počasí nám opět
moc nepřálo a tak jsme několikrát zmokli. Ale to vůbec
nikomu nevadilo, protože si všichni přišli zahrát a
hlavně zvítězit a odnést si pohár. Vloni se novoveským
nohejbalistům moc nedařilo, ale letošní rok zahájili
trénink ještě v době pravé zimy na sněhu a to se také
projevilo. Jak se říká: těžce na cvičení, lehce v boji a
družstvo Sokolu Nová Ves v Horách získalo
zaslouženě bronzovou medaili. Tým hrál ve složení
Ing. Václav Krůta, Rudolf Rác, František Hodek.
Gratulujeme ! Na druhém místě se umístili Hasiči
Most a první místo a zlato vybojovalo družstvo
chatařů ze Želenic. Gratulujeme všem účastníkům
nohejbalového turnaje za jejich sportovní snažení a
těšíme se, že se za rok opět sejdeme a poměříme svého
sportovního ducha.
(jd, foto jp)
Náš fotoreportér
Josef Pešír zachytil
účastníky závodu
Krušnohorské peklo,
jehož peloton
projížděl naší obcí
16. 6.

TIPY NA PRÁZDNINY
V centru Harachova se nachází Vertical Park. Najdete zde obří houpačku, horolezeckou stěnu a je zde
možnost nácviku salt na Bungee trampolíně. V provozu denně od 10-17hod.
Ve městě Vimperk najdete největší stezku na světě v korunách stromů. Její délka je 1300m. Najdete ji
v Národním parku Bavorský les necelých 30 km od hraničního přechodu Strážný. Vrcholem stezky je 44
m vysoká věž.
Město Kašperské hory se pyšní největší expozicí historických motocyklů v ČR. (170 ks historických
motocyklů, 80 historických kol a několik ks historických aut).
Nezapomeňte na město rekordů a kuriozit „Pelhřimov“ - je skutečně obdivuhodné, co dokážou zlaté
české ručičky.
Doporučujeme také prohlédnout si Klášter v Oseku, kde najdete románský pulpit zařazený na seznam
UNESCO.
V Mikulově u Teplic najdeme štolu Lehnschafter. Je to jedna z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl.
Ve štole se těžila stříbrná ruda již od 13. století.
Jana Dvořáková

POPELKY NA POHÁDKOVÉ LESNÉ
Stáj Popelka vyrazila v neděli 9. 6. 2013 se 4 oři na pohádkovou lesnou povozit děti a umožnit jim pohled
na svět ze hřbetu koní. Cesta tam proběhla hladce, stejně jako samotná akce. Škoda, že nepřízeň počasí
nám před týdnem na Nové Vsi povožení dětí zhatila. I na Lesné nám ale na samotném konci začala
temnými mraky hrozit bouřka a tak jsme raději ukončili vožení dětí, vystřídali jezdce a vyrazili ve spěchu
na cestu domů. Bouřce jsme ale stejně neunikli. Počáteční déšť se postupně změnil v liják a chvílemi i
krupobití. Stromky kolem lesních cest nás částečně ochráníly a koně se taky nedali příliš vyvést z míry, a
tak jsme se všichni štastně probrodili domů. Tak zase za rok, počasí bychom si měli objednat už dnes.
Iveta Lásková

Dne 22. 5. 2013 se ženy ze Spolku žen zúčastnily
opékání buřtů ve sportovním areálu u
"Rybníčka". Tato
akce byla plánovaná a
bohužel nám počasí
nepřálo. Pršelo a byla
zima, ale přesto se
nám tato akce
nakonec líbila. Za
Spolek žen M.
Plačková.

Dětský den

Dětský domov informuje

Dne 1. 6. 2013 byl den dětí, který jsme plánovali slavit v Nové Vsi v
Horách a v Hoře sv. Kateřiny Ale bohužel počasí se nám nevydařilo, a tak
náš plánovaný výjezd na dětský den jsme museli zrušit, to nás však
neodradilo, abychom si ten den my děti užily. A proto se dětský den konal
u nás v DD, který si pro nás připravily tety. Vše se odehrávalo v naší
knihovně a účastnili se všichni, dokonce i já. Byly to jak sportovní /
slalom se zavázanýma očima/, tak i rozumové hry / hádání obrázku,
hádání popisovaného slova, dramatizace popletené pohádky/, které nás
opravdu pobavily. Podle mého byla nejlepší hra, kdy jsme se navzájem
museli poslepu krmit vynikající krupicovou kaší. Pak když jsme si odkryli
oči, čekalo nás nemilé překvapení, co se týče našeho vzhledu, byli jsme
totiž kaší ušpiněni. Dále tam byla hra, kdy jsme museli hádat obrázky,
které kreslil jeden člen týmu. Prostě to byl den, jak má být, i přesto že se
nám nevydařilo počasí. Takže pokud budeme mít opět toto bídné počasí,
nemusíme se obávat o nudný den, protože tety si vždy pro nás něco připraví a také si vždy poradí /LuGr/.

Rekreace na Starých Splavech
Již podruhé jsme se mohli vydat na pobyt do Starých Splavů na Máchově
jezeře a to díky MSDU OS, které zastupuje paní Ing. Jindřiška
Regnardová. Začátek června sice letos nesliboval to nejlepší počasí, ale
to nás nemohlo odradit nachystat se na skvělý týden v krásném kraji
K.H.Máchy. V sobotu 8. června jsme se hned po příjezdu ubytovali do
Dependance Fr. Kouby a vyrazili do Braniborské jeskyně, kde přebýval
"strašný lesů pán", ale sloužila i jako úkryt za válek. Dominovalo jí
nádherné srdce s korunou, které do pískovce někdo vyryl již v roce 1741.
Druhý den bylo slunečno a tudíž i ideální počasí oddávat se hrátkám ve
vodě. Půjčili jsme si šlapadla, hráli si na pláži na písku i plážovém hřišti a
koupali se. Viděli jsme i "špunt" Máchova jezera, kterým se vypouští. V
pondělí jsme se vypravili na procházku kolem jezera, vyšplhali na
Šroubený a po obědě se koupali v hotelovém bazénu. Večer jsme
trénovali beach přehazovanou a udělali si malou olympiádu. V úterý se
chystáme na výlet do Doks a rádi bychom navštívili muzeum Čtyřlístku.
Poslední den se ti největší chystají na výpravu na hrad Bezděz a ti menší
poznávat ještě více okolí. Již uprostřed našeho pobytu si dovolujeme poděkovat všem zainteresovaným za bezvadnou dovolenou, která nás
před koncem školního roku nabila pozitivní energií (japt)

Jubilejní desátý ročník branného závodu
V sobotu 25. května jsme pořádali jubilejní desátý ročník branného závodu. Přijeli
k nám jiné dětské domovy (Mašťov, Vysoká Pec, Žatec, Česká Kamenice) i
dobrovolní hasiči z Nové Vsi v Horách a z Hory Svaté Kateřiny. My děti jsme se
na akci připravovaly pomalu měsíc, tetám a strejdovi to trvalo o dost déle.
Samotný závod začal ve třičtvrtě na deset slavnostním nástupem, na trať se
vybíhalo v deset hodin dopoledne. Po absolvování promáčené tratě s řadou úkolů
(topografie, střelba, zdravověda, vázání uzlů, plížení ad.) následovalo vyhlášení
výsledků. Těm nejlepším upekly tety kuchařky skvělé ovocné dorty a od sponzorů
dostala každá výprava dárkovou tašku – děkujeme zejména hokejovému týmu HC
VERVA Litvínov a OD Central v Mostě. Pak jsme již opékali buřty, užívali si
trampolíny a kluci hlavně fotbalu. Na každého se dostala i sladká zmrzlina. Celý
den nám vydrželo počasí bez deště, ten nás zahnal domů od ohně až okolo půl třetí
odpoledne.
A nyní k samotným výsledkům:
I.kategorie: 1. místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2.místo – SDH Hora Svaté Kateřiny , 3.místo – DD Vysoká Pec
II.kategorie: 1. místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2. místo – SDH Hora Svaté Kateřiny, 3. místo – DD Česká Kamenice
III.kategorie: 1. Místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2. místo – DD Mašťov
Probíhala i soutěž pro dospělé, ve které vyhrál strejda z DD Žatec, který z pěti ran vzduchovkou nastřílel ctihodných 44 bodů. Doprovodnou
soutěž v minigolfu vyhrál Nicholas S. z SDH Hora Svaté Kateřiny. Děkujeme všem účastníkům, sponzorům a přátelům, bez kterých bychom
tuto akci nemohli uspořádat a těšíme se na další ročník, který se uskuteční v září roku 2014. (japt/nichr)

DD CUP 2013: finále - O pohár fotbalové reprezentace
První týden v červnu jsme vyrazili do zaplavené Prahy na Strahov sehrát finálový turnaj
DD Cupu O pohár české reprezentace. Už samotná účast na něm byla úspěchem a každé
místo získané navíc slibovalo bodový příděl do celkového hodnocení cupu. Po kvalitních
výkonech ve skupině jsme nakonec skončili na třetím nepostupovém místě (porazili jsme
Jablonec 8:0, prohráli s týmem z Býchor 2:4 a z Přerova 0:3). Ve skupině o 9. až 16.
místo kluci zabojovali a celkově jsme skončili na 11. příčce po výhře nad Lipovou u
Šluknova, kdy rozhodl až penaltový rozstřel. Krásný den nám pak při předávání cen
umocnili nejen čeští reprezentanti Tomáš Rosický a Tomáš Vaclík, ale i další slavné
osobnosti, které známe i televizních obrazovek. Největší hvězdou se pro děti stal Jakub
Kohák známý z reklam jako Zadar, ale také jako brankář z Okresního přeboru. Nyní
budeme již trénovat na další pokračování v beach přehazované. (japt)
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