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Dovoluji si Vás tímto jménem
obce Nová Ves v Horách pozvat na
tradiční autobusový zájezd
na vánoční trhy do Drážďan,
který se uskuteční

22. 12. 2013.
Zájemci se mohou již nyní
závazně přihlásit na obecním úřadě.
Doprava je zdarma.
Volná místa budou nabídnuta
občanům sousedních obcí.
Další informace získáte na OÚ.
David Kádner, starosta

Vážený pane starosto a zastupitelé, dovoluji si Vám poděkovat za zajištění dovozů obědu
občanům v naší obci, také děkuji všem, kdo s tím mají práci s dovozem. Dále bych Vás chtěla
požádat, zda by nebyla možnost od příštího roku zajistit zaplacení očkování psů v naší obci,
bylo by to bezpečné a jistě majitelé pejsků by Vám poděkovali.
I já za vše děkuji a ať se nám všem v naší Obci líbí. S pozdravem Irena Větříčková.
Co se týká návrhu paní Větříčkové na úhradu očkování, tak stejně jako všechny ostatní návrhy a
žádosti občanů, bude i tento projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (4. 11.). Budu rád,
když se zasedání navrhovatelka, pí. Větříčková, zúčastní a budeme mít tak příležitost osobně
odůvodnit svoje návrhy. David Kádner, starosta obce
Dětský domov a školní jídelna Hora Svaté Kateřiny oznamuje navýšení ceny oběda,
a to na 50,-

Kč. Obec Nová Ves v Horách i nadále zajišťuje dovoz obědů zdarma.

Jak jsme volili v naší obci?

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu jubilantům

Miroslav BENDÍK (77)
Ursula BENDÍKOVÁ (73)
Jaroslav SMETANA (75)
Margita BAUEROVÁ (79)

GRATULUJEME!

Z 389 zapsaných voličů volilo 189 voličů a bylo 188
platných hlasů.
Počet hlasů :
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 46 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
45 hlasů
ANO 2011
28 hlasů
ČSSD
24 hlasů
TOP 09
9 hlasů
Strana svobodných občanů
6 hlasů
ODS
6 hlasů
Česká strana pirátská
6 hlasů
Dělnická strana soc. spravedlnosti
5 hlasů
Strana Práv občanů Zemanovci
4 hlasy
Strana zelených
4 hlasy
KDU – ČSL
3 hlasy
Politické hnutí Změna
1 hlas
Koruna česká
1 hlas

KAM ZA ZÁBAVOU?
1. 11. 2013 HALLOWEENSKÝ MARATON v H.E A.T. programu. Místo konání : Tornádo sport
v Mostě od 16.30 hod.
2. 11. 2013 RAKETOMÁNIE - badmintonový turnaj určený pro neregistrované hráče a širokou
veřejnost. Místo konání : Tornádo sport v Mostě od 10.00hod.
7. 11. 2013 POKUS O REKORD - Akce je součástí „Brány ekologie otevřené aneb voda pro
život“. Přijďte pomoci zapsat mostečany do české knihy rekordů. Přinesta kapku vody
vyrobenou z papíru, polystyrenu, dřeva ….. nebo přijďte za kapku oblečeni. Místo konání: OC
Central Most od 11.00 hod. Pořadatel akce: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří,
Budovatelů 2830,Most, tel. 476703992
15. 11. 2013 Koncert Hany Zagorové (host Petr Rezek) . Místo konání: Sportovní hala Most od
19.30 hod. Vstupné 300.-Kč
20. 11. 2013 Koncert Michala Davida . Místo konání: Sportovní hala od 19,30 hod. Vstupné
350.- Kč
21. 11. 2013 TRAVESTI SHOW – kočky. Místo konání hotel Cascade od 19 hod.
Nezapomínejte na Oblastní muzeum v Mostě. Otevřeno út. – pá. 9.00 – 17.00 hod., so. – ne.
13.00 – 17.00 hod.
Budete-li si chtít odpočinout, nemusíte jezdit daleko. Můžete si víkend zamluvit v hotelu nebo v
chatě Emeran v Klínech , kde si můžete vypůjčit horská kola, zahrát stolní tenis, minigolf, využít
horolezeckou stěnu, objednat masáže, finskou saunu a čeká Vás mnoho dalších aktivit. Pro
děti je připraven dětský koutek. Kontakt:
476 116 025 nepřetržitý provoz, e-mail:
hotelemeran@kliny.cz.
Jana Dvořáková

Věděli jste,

že první veřejná reklama v televizi byla
odvysílána 1. 7. 1941 stanicí NBC v New Yorku? Nejvyšší
honorář za reklamu získal Brad Pitt ve výši 7milionů dolarů,
nejdéle běžící reklamní kampaň s proslulým varováním „ Jen
ty můžeš zabránit lesním požárům“ běží od 9. 8. 1944,
největší příjem z reklamy byl při olympijských hrách, kdy
dne 25. 7. 2012 se NBC Universal (USA) stala první televizí,
která získala více než 1 miliardu dolarů za reklamu při
vysílání olympijských her.
Víte, že nejvyšší roční obrat obchodního domu Harrods
v Londýně byl v roce 2011 ve výši 1,01 miliardy liber,
největší nákupní středisko je v Číně
s hrubou nájemní

plochou
600 153m2. Ale nákupní středisko s největší
celkovou plochou je ve Spojených arabských emirátech,
které zaujímá celkovou plochu 1 124 000m2. Největší
obchod s nábytkem je IKEA, vznikla ve Švédsku 1943 a
roku 2011 měla celosvětový obrat 25,173 miliardy eur,
zaměstnává 131tisíc lidí a roku 2011 ho navštívilo 655
milionů zákazníků. Největší maloobchod Walmart (USA)
v roce 2012 zaznamenal tržby 469,16 miliardy dolarů.
Zaměstnává 2,2milionů lidí. První nákupní středisko na světě
vzniklo ve starověkém Římě. Bylo postaveno mezi lety 100112 a obsahovalo tržní budovu se 150 obchody.
Jana Dvořáková

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Setkání zastupitelů v naší škole
Dne 22. 10. 2013 se na pozvání ředitelky Věry Sehnalové ve škole uskutečnilo setkání zastupitelů všech tří horských obcí.
Zastupitelé byli seznámení s prací a financemi za období posledních tří let. V základní škole a mateřské škole se za zmíněné
období (2011-2013) událo spoustu velkých změn. Zastupitelům byl předán přehled dotací, projektů a sponzorských darů, kde
tento celkový součet činil částku neuvěřitelných 2.514.040,- Kč!!.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří mají zásluhu na investicích do našeho zařízení, a to: starostům, zastupitelům, sponzorům,
společnosti Severní energetické, zaměstnancům a některým rodinným příslušníkům. Za dosavadní činnost paní ředitelce
poděkovala starostka Hana Řebíková. Posléze proběhla mezi zastupiteli krátká diskuze o financování školy, ačkoliv nebyla
předmětem tohoto setkání. Pevně věříme v pomoc hejtmana Ústeckého kraje a radního, kteří ji přislíbili při návštěvě naší školy.
Na závěr setkání si zastupitelé prohlédli školu, přičemž nešetřili chválou.
V pátek 13. září 2013 uspořádala Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny ve spolupráci se starostou Nové Vsi v
Horách, Davidem Kádnerem, cykloštafetu horských kol. Trasa vedla krásným okolím naučné stezky „Gabrielka“. Cykloštafety
se zúčastnilo celkem 42 cyklistů, kteří startovali ve čtyřech kategoriích. Nejmladšími účastníky byli žáci 2. a 3. tříd. Přes
všechny obavy nám počasí přálo a pár kapek spadlo až při vyhlašování výsledků. Na prvním místě se v I.,II. a IV. kategorii
umístily štafety z mezibořské školy, druhá a třetí místa patřila žákům z kateřinské školy. Ve III. kategorii obsadili první místa
kateřinští cyklisté. Všichni účastníci obdrželi krásné a hodnotné ceny, z kterých měli velkou radost. Po celou dobu akce panovala
skvělá nálada a všichni účastníci se vzájemně hlasitě podporovali. P. uč. Půža z mezibořské školy prohlásil, že na závodech
panovala příjemná a milá atmosféra, což nás velmi potěšilo. Děkujeme všem žákům, kteří se cykloštafety horských kol
zúčastnily. Poděkování patří též všem, kteří se na organizaci této akce podíleli. Velké díky patří starostovi Nové Vsi v Horách
Davidovi Kádnerovi, který zajistil autobus pro všechny cyklisty a přispěl na ceny účastníků.
Dne 4. 10. 2013 navštívil naší školu hejtman Ústeckého kraje – Oldřich Bubeníček za doprovodu radního pověřené obce
Litvínov - Martina Kliky a dále všech starostů místních obcí (Hany Řebíkové, Jiřího Mooze a Davida Kádnera). Pana hejtmana
nejprve uvítali žáci naší školy. Posléze již všichni zúčastnění zasedli ke „kulatému“ stolu a začala se probírat témata, která školu
nejvíce pálí. Ačkoliv rozhovor probíhal ve velmi příjemném duchu, paní ředitelka Věra Sehnalová informovala pana hejtmana i
pana Kliku o radostech i starostech, které přináší život na malé venkovské škole. Kromě témat, jako je financování škol,
nedostatek žactva, dopravní obslužnost, volnočasové aktivity, granty, dotace a projekty, do kterých je škola zapojena, byly
probrány i možnosti, jak by škola mohla za pomoci Ústeckého kraje ještě více sama podporovat vlastní rozpočet. Jako jednou z
možností bylo navrženo zapojení do programu „PAŽIT“, což je program podporovaný KÚ ÚK a zaměřuje se na konání
výchovně vzdělávacích pobytů žáků škol v Ústeckém kraji ve vybraných školských zařízeních. Dále byla zdůrazněna spolupráce
s největším sponzorem školy – bývalou Litvínovskou uhelnou, a. s., dnes Severní energetickou a. s., která je již třetím rokem
partnerem naší školy. Po téměř hodinovém dialogu byla panu hejtmanovi představena škola a našel si i pár minut pro rozhovor s
žáky ve třídách. Nutno podotknout, že všichni přítomní se shodli, že škola je důležitou součástí všech tří obcí a bez školy by
zanikl život na horách.
(pozn. redakčně kráceno)

Jarmarky s Albertem
Myslíme si, že u nás v Dětském Domově v Hoře Sv. Kateřiny máme šikovné děti a samozřejmě i tety. A proto jsme
se rozhodli zapojit do projektu,, Jarmarky s Albertem“, který pořádá nezisková organizace Spolu dětem a Nadační
fond Albert. Zúčastnili jsme se školení v Praze, kde jsme se naučili jak finance, ale také jak si třeba udělat reklamu.
Ale to nejdůležitější jsou přece jen naše výrobky, které Vás můžou v předvánočním čase potěšit, a nebo jimi můžete
obdarovat své blízké. Určitě si vyberete v naší pestré nabídce, v které naleznete např: vánoční dekoraci, náramky,
přívěsky na klíče atd. Tímto Vás všechny srdečně zveme do prodejny Albert / OC Centrál Most/ – podívat se na nás
a na výsledky naší práce můžete 22. 11. 2013.
Na všechny se těší děti a tety z DD Hora Sv. Kateřiny

PROGRAM 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 4. listopadu 2013 od 17.00 hodin,
místo konání - zasedací místnost na
OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty (kontrola SZIF na opravu
kostela, zájezd pro děti, příprava jízdních řádů na rok
2015 …..)
4. Kontrola usnesení
5. Žádost Občanského sdružení pro rozvoj Mníšku
o projednání jejich požadavků (výstavba obecní
studny a rozvod vody , zajištění revizí komínů a
vyvážení septiků 1x ročně pro všechny občany
Mníšku a jejich proplácení)
6. Smlouva o dílo - vrtané studně v kú Mníšek
7. Žádost o prodej p.p.č. 928/2 o vým. 571m2 trvalý travnatý porost v kú Nová Ves v Horách
8. Žádost o pronájem p.p.č. 808/6 o vým. 47m2 ,
trvalý travnatý porost, v kú Nová Ves v Horách
9. Návrh lesních činností v obecním lese na rok
2014
10. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013
11. Změna zásad pro příspěvek na závodní
stravování – směrnice č. 16
12. Žádost města Hory Sv. Kateřiny o příspěvek ve
výši 20tisíc
13. Rozpočtové opatření č. 6
14. Výměna vrat u haly – výběrové řízení
15. Došlá pošta (Návrh na zaplacení očkování psů,
oznámení o zahájení výstavby VTE……)
16. Inventarizace – příkaz č. 1/2013 - plán
17. Diskuse
18. Závěr

DRAKIÁDA 2013
2. ročník DRAKIÁDY, kterou pořádala TJ
Sokol Nová Ves v Horách ve spolupráci s obcí
se
konal 19. 10. 2013 u první větrné
elektrárny, kde to fouká po celý rok. Od rána
jsme očekávali, že počasí se umoudří, mlha se
rozplyne a my budeme vzhlížet k oblakům a
pozorovat čilá dráčata dětí i dospělých, jak se
vznášejí výš a výš. Skutečnost však byla jiná.
Sice foukalo, ale mlha přitvrdila. Přesto se
sešlo dost odvážlivců a akce proběhla ke
spokojenosti všech zúčastněných. Sice nemáme
žádné fotky (mlha byla tak hustá, že se nedalo
fotit) a ani jsme neviděli kam až rozlícená a
prskající
dráčata různých tvarů a velikostí
dolétla, ale podle spokojených tváří se akce
vydařila. A kdo zvítězil? No přece všichni !
Za TJ Sokol V. Dvořák
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