NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ |

ZÁŘÍ 2013

INFORMACE STAROSTY
V prvé řadě jsem moc rád, že si mnoho z Vás
oblíbilo dovážku obědů z Dětského domova.
Ačkoliv byl celé září pouze zkušební provoz, již teď
vozíme 15 obědů denně, v novém týdnu jich bude
dokonce 20.
Další novou službou pro naše seniory a nemocné
občany by měla být nabídka pomoci v
domácnosti, s úklidem, mytím oken, a podobně. S
nabídkou pomoci přišly naše ženy,
které pracují pro obec a vědí, že v
podzimních a zimních měsících
ubývá práce venku a mohly by být
užitečné takto. Mám z toho velkou
radost. Služba bude fungovat od
listopadu, opět je ale možné objednat
si ji již teď, měsíc říjen bude dalším
zkušebním. Informace jsou opět k
získání v infocentru na tel. čísle 730
511 177.
Rád bych Vás také dopředu
informoval, že i letos
budeme
pořádat zájezd na Vánoční trhy do
Drážďan. Kdo má tedy o trhy zájem,
nemusí vyjíždět zvlášť. Loni, ač jsme
autobus nezaplnili, jsme si výlet moc
užili, a rozhodli jsme se proto pro zachování tradice.
Přeji krásné podzimní dny.
Je to zhruba měsíc, kdy jsem dostal nabídku znovu
kandidovat do Poslanecké sněmovny. Dlouho jsem se
rozhodoval, přemýšlel a zvažoval. Myšlenka přímé
demokracie, kterou Úsvit Tomia Okamury prosazuje, je
mi velmi blízká. Již dlouho jsem přesvědčen o tom, že
lidé, kteří pak rozhodují o životech nás všech, by měli
být voleni přímo. Starostou počínaje a poslancem konče.
O tom, že by pak všichni lidé rozhodující o majetku nás
všech, měli nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a být
odvolatelní, ani nemluvím. A tak jsem na nabídku s
podporou lidí v kraji kývl. A vůbec jsem nevěděl, jestli
je to dobře, nebo ne.

Postupně jsem začínal dávat dohromady kandidátku a
setkal se se spoustou lidí, kteří mě dojímali svým
úžasným přístupem, absolutním ne prospěchářstvím a
nadšením pro změnu systému. Všichni sami vnímali
potřebu systém změnit a nabízeli práci, za kterou nic
nečekali. Stál jsem naproti lidem, kteří mi nabízeli, že až
přijdou unaveni ze svojí vlastní náročné práce, vezmou
letáčky, a půjdou ve svém volném čase oslovovat lidi a
vysvětlovat, proč je ta změna tak strašně nutná a
důležitá. A vůbec nic za to ode mě
nečekali. Když jsem pak některým z
nich nabídl kandidaturu, i když třeba ve
spodní
části
kandidátky,
byli
překvapeni a děkovali mi. A v tu chvíli
jsem si uvědomil, že dělám dobře a že
má práce má smysl. Dal jsem tak
dohromady kandidátní listinu, za kterou
se vůbec nestydím, ba naopak jsem na
ni strašně hrdý. Jsem hrdý na každého z
těch dvaceti šesti lidí a nesmírně si
vážím toho, že všichni, do jednoho, ví
za co bojují. Kandidátka je tak tvořená
partou lidí, napříč celým krajem i
různými obory, ve kterých jsou tito lidé
odborníky. Jsou to lidé, kteří chtějí
změnit systém, a proto souhlasili s tím,
že nechci žádný krátký projekt do
voleb, ale že mi záleží na další spolupráci. Ať už v
případě úspěchu, nebo neúspěchu.
Nabídku kandidovat jsem přijal pod značkou hnutí Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury, ale stále jako člen
Věcí Veřejných. Na kandidátce jsou i členové dalších
sdružení a stran. Snažím se tak dokázat svoji myšlenku,
že politika není o stranách, ale o lidech.
Jsem si dobře vědom, že mi značka Věcí Veřejných
ublíží a nevadí mi to. Nebudu vystupovat ze strany,
jejímž ideálům a názorům pořád věřím. A nebojím se
toho, že mě přeskáčí lidé, kteří jsou na kandidátce pode
mnou. Jsem totiž přesvědčen, že každý z nich je skvělým
člověkem, který ví co chce, a bojuje za to samé, co já.
Váš starosta David Kádner.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu jubilantům

Blažena SCHUCHARDTOVÁ (70)
Eva HORÁKOVÁ (72)
Anna BEROUSKOVÁ (84)
Karel DEVERA (75)
Jana VEIKOVÁ (74)

Obecní úřad Nová Ves v Horách oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
se konají ve dnech

25. 10. 2013 14.00 - 22.00 h
26. 10. 2013 8.00 - 14.00 h

GRATULUJEME!

Zajímavosti z obce:
Od 1. 1. 2013 k dnešnímu dni se přistěhovalo 10
občanů, odstěhovalo se 14 občanů, zemřelo 5 občanů,
nový občánek se nenarodil a je nás celkem 449 trvale
bydlících občanů. Z toho mužů je 186, žen 203 a dětí do
18 let 60.
Michaela Krupičková

volební místností je zasedací místnost v
přízemí Obecního úřadu Nová Ves v Horách.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání
se platným průkazem totožnosti a státním
občanstvím ČR. Volič s voličským průkazem
musí tento odevzdat OVK.

NABÍDKA NA VÝLET
Naučná stezka Jetřichovické skály je dlouhá 8 km a vede z Jetřichovic okolo skalního hrádku
Šaunštejn do Vysoké Lípy. Na 16 zastaveních získáte informace kulturně historické i aktuální přírodní
témata.
Poblíž najdete říčku Kamenici v Českém Švýcarsku, muzeum Tadeáše Haenkeho – za lovcem leknínů,
v městečku Chřibská muzeum koncentračního tábora v podzemí letecké továrny Rabštejn, otevřeno celý
rok , více na www.rabstejnskepodzemi.webnode.cz
Nejsevernější rozhledna ČR Tanečnice se nachází v obci Mikulášovice a je otevřena denně.
V nejsevernějším městě ve Šluknově můžete navštívit Šluknovský zámek, který je otevřen denně.
Seznamte se s projektem Uhelné safari na www.uhelnesafari.cz
Jana Dvořáková

Soutěž o nejhezčí zahrádku
V dubnu byla vyhlášena soutěž o nejhezčí zahrádku. Bylo vybráno celkem 23 krásných, upravených zahrádek. Jsou to
zahrádky, které každoročně rozkvetou a zdobí naší obec. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by určil pořadí. Každá
zahrádka má svoje kouzlo, každá je něčím ojedinělá. Vybrat tři nejhezčí se nikdo neodvážil. Aby to bylo „trochu
spravedlivé“ (odměnu by si zasloužily všechny zahrádky) , očíslovali jsme si jednotlivé zahrádky a požádali pí. Šiklovou,
aby vytáhla z obálky 10 čísel. Porovnali jsme čísla s předem vytvořeným seznamem zahrádek a tady máme 10
vylosovaných výherců, kteří si mohou od 30. 9. 2013 vyzvednout odměnu na Obecním úřadě ve formě poukázky na
nákup v OBI Most ve výši 300.-Kč:

Brandnerová Lenka, Vršanská Anna, Karlovcová Dana, Vokurka Jaroslav ,
Valentová Jiřina, Veselá Miluše, Schuchardtová Blažena, Fischerová Jana,
Malkusová Miluška, Kuželová Jana.
Děkujeme moc i ostatním občanům jako p. Smetanovi Jaroslavovi, pí. Danuši Seifertové, Aleně Kynkalové, Evě Bejčkové,
Marii Plačkové, Heleně Brandnerové, Ireně Větříčkové , Gertrudě Hurajové, Emě Berkové, Ivaně Zuckerové, Taťjaně
Marazové a tak bych mohla dál pokračovat výčtem jmen , proto naše poděkování patří všem , kteří mají každoročně
pěkně upravené zahrádky, na které je radost se dívat. Nesmíme zapomenout také na rozkvetlé zahrádky našich rekreantů .
Moc děkujeme a těšíme se na nové jaro, kdy svoje zahrádky, balkóny a okna opět necháte rozkvést ve všech barvách jara a
léta. Přejeme Vám pěkné a pohodové podzimní dny.
j.d.

Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny,
Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Výdej obědů od pondělí do soboty:
- do vlastních jídlonosičů
(pro strávníky z domova s
pečovatelskouslužbou v
HSK odvoz zajistíme PO-PÁ).
- nebo stravování přímo v jídelně
dětského domova.

NABÍZÍME

stravování pro širokou veřejnost.

Cena oběda …. 42,-Kč

(polévka a hlavní jídlo – z čerstvých surovin)
Objednávky volejte na tel.:
476 113 161nebo724 112 094 – pí. Vokřálová, vedoucí stravování. Volejte od 7:00 do 7:30 hod., nebo den předem mezi
8:00a 14:00 hod.
Jídelní lístek najdete na webových stránkách dětského domova: www.ddkaterina.cz,nebo na vyžádání u vedoucí stravování.
Obec Nová Ves v Horách pro své obyvatele zajistí také dovoz. Info na tel.: 730 511 177.
Služba začne oficiálně fungovat od 1. 10. 2013, zkušební provoz byl zahájen od 9. 9. 2013.

Ženy z našeho Spolku podnikly 10. 9. 2013 výlet do Děčína a okolí. Navštívily jsme děčínský zámek a
Pastýřskou stěnu, ke které jsme došly strmým kopcem.Všechny jsme to zvládly a mohly jsme se kochat krásami
děčínského kraje.
Marie Plačková, předsedkyně Spolku žen (+ foto)

Vítání Karolínky

Karolína

Prušovicová
s
rodiči
zachycena na snímku J. Pešíra při
slavnostním vítání nového občánka obce.
Slavnostním aktem provedl přítomné rodiče
i příbuzné starosta David Kádner. Rodiče
obdrželi od obce poukázku v hodnotě 500,Kč na nákup kojeneckých potřeb, květiny a
jiné suvenýry.
(rama)

POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU BAV SE A POMÁHEJ
Byli jsme vybráni mezi dalšími DD a podpořeny částkou 17.232,- Kč. Díky této částce, která je podpořena z projektu
Bav se a pomáhej, můžeme nyní po prázdninách navázat na náš projekt ,,Zábavná a poučná odpoledne se zvířátky“,
který úspěšně skončil před prázdninami. Nyní budeme pořádat Zábavné a poučné odpoledne pro děti z 1. stupně ZŠ
Hora Svaté Kateřiny a klienty Ústavu sociální péče z Nové Vsi v Horách. Chceme je zde seznámit s chovem zvířat,
jejich produkty, výrobou sýra a zpracováním ovčí vlny. Tato akce je podpořena z projektu Bav se a pomáhej, který
je realizován Spolu dětem o.p.s. díky podpoře Billa spol.s.r.o. a Nadace Terezy Maxové dětem.
Cílem projektu je zodpovědné zacházení s životním prostředím, ochrana a obnova přírody a její udržování a
seznámení s využitím obnovitelného zdroje. Realizačním týmem jsou děti z Dětského domova Hory Svaté Kateřiny.
( Děti z DD Hora Sv. Kateřiny)

Czech Truck Prix 2013
Již tradičně se na konci prázdnin účastníme největších závodů na
okruhu v Mostě. Děkujeme tímto vedení společnosti Autodrom
Most a.s. za vstupenky a panu Křenkovi za bohatý doprovodný
program, který pro nás jeho stáj připravila. Není běžné, aby se
divák dostal "pod pokličku" závodního dne. Jak to viděly naše
děti? I když šlo hlavně o závody aut - ty byly super, tak velký
zážitek jsme měli z letadla, které lítalo úplně nízko nad zemí.
Bavili nás drifteři a kasadér na motorce. Užili jsme si i atrakce na
svahu - hlavu nám zamotal "mixér" - čtyři jízdy za sebou vydržel
málokdo. (japt/paba/izsi)

Dvacetdvojka na pexeso
Na závodech trucků nás oslovil profesionální jezdec pan Petr Fulín s
možností vytvořit fotografie čísla 22, ze kterých by potom mělo
vzniknout pexeso. Nelenili jsme a hned následující víkend jsme se dali
do díla. Vznikly dva výtvory - první z těl dětiček a druhý z jeřabin, které
jsme nasypali do pískoviště. Pokud se budou líbit, připravíme i další
fotky, protože nás tvůrčí práce baví. (japt)

Grilovačka na zahradě
Na zahradu jsme si koupili nový gril, a protože bylo o víkendu hezky, rozhodli
jsme se ho vyzkoušet. Rozdělali jsme si oheň pomocí třísek a pak jsme
zasypali žhavé uhlíky dřevěnými briketami. Grilovali jsme buřty,brambory (z
vlastní zahrádky) a mini klobásky, ale třeba i papriky a rajčata. Pokud bude
ještě letos hezké počasí, tak bychom si to chtěli zopakovat, byla to opravdu
príma bašta. (stba/paba/izsi)

Zahradní
slavnost
Dne 27. 6. 2013 se konala zahradní slavnost v dětském domově.
Bylo na ni pozváno mnoho hostů a sponzorů. Pozvání k nám
přijali – hokejista Petržálek, starosta obce Brandov pan Mooz,
starostka Hory Sv. Kateřiny paní Hana Řebíková, pan Pakosta s
rodinou, Eliška Kloučková a paní Kloučková st.,… Přišli i bývalí
chovanci a vychovatelka DD – Evička Folprechtová, Lucie
Krabová a Diana Pechočová, se kterými jsme se také rádi viděli.
Setkali jsme se tu zkrátka se spoustou příjemných lidí a prožili s
nimi příjemné odpoledne. Zahráli jsme pohádku o 7 kůzlátkách,
při turnaji v minigolfu si každý z nás vybral jednoho hosta a
zahrál si s ním. Kdo chtěl, mohl si vyrobit ovečku z vlny,
nakrmit ovečky,….. Děti s tetami připravili pohoštění plné samých dobrot – chlebíčky, jednohubky, bábovka, perník,
,…. K tomu nám vyhrávala příjemná hudba a kdo chtěl si i zatančil Myslím, že se slavnost vydařila a doufám, že
bude i příští rok /LeDz/.
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