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Informace starosty

Dobrý den,
2013 řadě bych Vás rád všechny pozval na Mikulášskou diskotéku, která se bude
v prvé
konat 7. 12. od 14:00 v sále Pod Lípou. V 16:00 h pak společně rozsvítíme stromeček
EZEN 2013
u obecního úřadu a dáme si spolu svařák či dětský punč. Na místě budou také různé
stánky s vánoční tématikou. Kostýmy jsou samozřejmě vítány. Další akcí, která nás
v nejbližší době čeká, je výlet do Drážďan. Ten proběhne 22. 12., odjíždět se bude v 8:05 od
Ústavu a pak dále po zastávkách směrem k Výšině. Pokud by někdo potřeboval vyzvednout
například v Mostě, je třeba to nahlásit na telefonním čísle 604 588 494. Je pro mě potěšením,
že jsem musel navýšit kapacitu autobusu a i přesto zbývají poslední volná místa, takže
v případě zájmu neváhejte. Budu se těšit na společná setkání na obou těchto akcích, i mimo
ně.
Váš starosta David Kádner

Zeptali jsme se místostarosty obce…
Pane místostarosto, v loňské zimní sezóně obec prvně vyzkoušela nabídnout veřejné
bruslení v prostorách nového multifunkčního hřiště. Jak se tato novinka ujala? A bude
se bruslit i letos?
Ano, veřejné bruslení na novém multifunkčním hřišti u Sokolovny plánujeme i v letošní
zimní sezóně. Novinka se v loňské zimě velmi dobře ujala a já doufám, že i v letošním roce
bude bruslení širokou veřejností hojně využíváno. Ve spolupráci s obecním úřadem a
zejména z iniciativy správce hřiště J. Hesouna se nám podařilo připravit i některé novinky a
zlepšení. První z nich je instalace veřejného osvětlení, takže bruslení nebude muset skončit se
soumrakem, který v zimních měsících přichází brzy. Další novinkou je rozšíření mantinelů a
tím i zvětšení celé ledové plochy. A v neposlední řadě jsme se pokusili vyrobit ze starého
nepoužívaného zahradního traktoru rolbu, takže úprava ledové plochy by měla být letos na
vyšší kvalitativní úrovni.
Dovoluji si tímto všechny občany naší obce i návštěvníky na veřejné bruslení pozvat, o
přípravě ledové plochy a provozních časech budeme pravidelně informovat prostřednictvím
Zpravodaje, internetových stránek naší obce i formou SMS zpráv registrovaným uživatelům.
Přeji všem občanům, zejména těm sportuchtivým, krásnou zimu a těším se na viděnou na
našem hřišti. Možná přijede i Jarda Jágr nebo Martin Ručinský :-)
Ing. Václav Krůta místostarosta obce

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

Alžběta PILÁTOVÁ (73)
Jaroslav KÖHLEROVÁ (81)

Srdečně gratulujeme rodičům
Rubešovým k narození dcery

Antonie RUBEŠOVÉ.
Toničce přejeme v životě hodně
zdraví, štěstí i spokojenosti.

GRATULUJEME!

Poděkování.

Blešijáda.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zúčastnili
sběru šatstva pro charitu. Celá akce byla
velmi úspěšná, věnované věci (nejen šatstvo)
zaplnily celé dodávkové auto. A. Pešírová

Bleší trh pořádaný 6. listopadu Spolkem žen
byl, i přes malý zájem, nakonec přece jen
úspěšný, takže budou s výsledkem spokojeni
i psí kamarádi z útulku v Litvínově, kterým
letos k vánocům opět NADĚLÍME! (jp)

30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH
SE USKUTEČNÍ

16. PROSINCE 2013 OD 17.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ.
HLAVNÍM BODEM PROGRAMU BUDE
SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU OBCE NOVÁ VES V HORÁCH NA ROK 2014.
NÁVRH ROZPOČTU BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ I ELEKTRONICKÉ DESCE
OÚ 15 DNÍ PŘED JEHO PROJEDNÁVÁNÍM.

Chystejte si lyže

nejbližší lyžařská lahůdka na Vás čeká téměř u sousedů na Klínech a nevynechejte ani výlet
na Lesnou. Za návštěvu stojí Skiareál na Klínovci. Je to největší lyžařský areál Krušných hor. Jeho nejvyšší bod se
nachází na samém vrcholu Klínovce ve výši 1244 m. K dispozici máte čtyři lanovky. Na Klínovci je také přichystán
Snowpark , který má světové rozměry. Jeho dominantou je velká U – rampa, která byla postavena přímo na
mistrovství světa snowboardistů.
Zajímavým místem pro odpočinek najdete na www.pohadkova-vesnicka.cz. Určitě okouzlí především děti a
všechny dospělé, kteří mají duši dítěte.
Najdete zde chaloupky k ubytování Sněhurky, Rákosníčka, Karkulky, Budulínka, Rumcajse a Cipíska, Matěje kováře.
Můžete zde potkat Stydlína, Dřímala, Rejpala, Šmudlu i Štístka, Křemílka i Vochomůrku, pekelné i nebeské bytosti,
Karkulku s vlkem a s bábovkou a další půvabné postavičky z českých pohádek.
Jana Dvořáková

Něco málo z nedávné historie obce
Hlavně pro pamětníky . Prohlížela jsem si sešit přihlášených a odhlášených občanů v letech 1990 až 2000 a připravila jsem si
pro Vás přehled, jak nás přibývalo a hned zase ubývalo.
Pro zvědavé pamětníky, kteří ne a ne si vzpomenout na rok, uvádím jména zemřelých, na které rádi vzpomínáme a pojí nás na
ně milé vzpomínky. Neuvádím jména zemřelých klientek ÚSP.
V roce 1990 nás bylo cca 375 trvale přihlášených občanů z toho trvale hlášených občanů v Ústavu sociální péče 51. V tomto
roce se přihlásilo 18 občanů z toho narození 2 miminek (1 holčička a 1 klouček) a odhlásilo se 29 občanů, z toho 3 zemřelí
občané (Wainhold Karel, Krahulíková Marie a Daniel Antonín).
Rok 1991 přihlásilo se 53 občanů včetně tří narozených miminek (2 holčičky a 1 klouček), odhlásilo se 27 občanů, z toho 2
zemřelí občané (Majerová Marie, Černý Jindřich).
Rok 1992 přihlásilo se 50 občanů včetně čtyř narozených dětí (3 holčičky a 1 klouček), odhlásilo se 30 občanů, z toho 2
zemřelí občané.
Rok 1993 přihlásilo se 32 občanů včetně 3 narozených kloučků, odhlásilo se 27 občanů z toho 2 zemřelí občané (Pavlíková
Františka, Holečková Amálie).
Rok 1994 přihlásilo se 38 občanů včetně 1 narozené holčičky, odhlášeno 31 občanů , z toho 6 občanů zemřelo (Krupička Jiří,
Holeček Václav).
Rok 1995 přihlásilo se 23 občanů včetně 5 narozených miminek ( 4 kluci a 1 holčička), odhlásilo se 28 občanů z toho 11
zemřelo (Hauf Rudolf, Lukáš Antonín, Bambula Josef, Sturmová Herta).
Rok 1996 přihlásilo se 21 občan včetně 3 narozených miminek ( 2 holčičky a 1 klouček) , odhlásilo se 28 občanů z toho 9
zemřelo (Lukášová Helena, Thiel Rudolf, Štísová Ludmila, Svjantek Ján).
Rok 1997 přihlásilo se 14 občanů včetně čtyř narozených miminek ( 2 holčičky a 2 kluci), odhlásilo se 16 občanů , z toho 5
zemřelo.
Rok 1998 přihlásilo se 39 občanů včetně 1 narozené holčičky, odhlásilo se 29 občanů, z toho 7 zemřelo (Horák Josef, Plaček
Štěpán, Schuchardt Armand).
Rok 1999 přihlásilo se 25 občanů včetně 3 narozených miminek (2 holčičky a 1 klouček), odhlásilo se 27 občanů, z toho 10
zemřelo (Moozová Gertruda, Josef Kočka, Černá Zděnka, Kupcová Dorotka, Plačková Marie).
Rok 2000 přihlásilo se 28 občanů, odhlásilo se 27 občanů, z toho zemřelo 6 občanů (Bambulová Meta, Köhler Gerhard, Kupová
Anna-Hedvika, Wágnerová Anna).
k 31. 12. 2000 nás bylo 408 trvale hlášených občanů. K dnešnímu dni je trvale hlášeno 457 občanů.
Jana Dvořáková

TJ Sokol Nová Ves v Horách upozorňuje
všechny příznivce pohybu, že připravuje na druhý vánoční svátek tj.

26. 12. 2013
již tradiční

Vánoční turnaj ve stolním tenise
pro dospělé.
Začátek turnaje bude upřesněn v prosincovém zpravodaji (předpokládáme
v dopoledních hodinách asi od 10 hod.).
Přihlašovat se můžete již nyní na tel. 603 314 952 u předsedy TJ Václava Dvořáka.

OBEC NOVÁ VES V HORÁCH ZVE DĚTI NA

7. 12. 2013 od 14.00 do 16.00 h
na sále KD Pod lipou
mikulášská diskotéka s nadílkou
prodej vánočních dekorací,
adventních věnců, svícnů
stánek výrobků dětí
z Dětského domova Hora Sv. Kateřiny

v 16.00 h rozsvícení
vánočního stromu před OÚ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – říjen/listopad
Poděkování panu Lahovskému za vedení
florbalového kroužku. Moc děkujeme - žáci a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny.
Dne 17. 10. 2013 se v MŠ konala Drakiáda, už od
samého rána se do školky slétali draci všech možných
velikostí, tvarů i barev.
Dne 21. 10. 2013 žáci deváté třídy navštívili Českosaský veletrh vzdělávání „Sokrates“, který se jako každý
rok pořádal ve sportovní hale v Mostě..V úterý 22. 10.
2013 se 7., 8. a 9. třída vydala do Litvínova, aby se
zúčastnila projektového dne. Paní učitelky Křivánková,
Balážová a Meissnerová připravily téma: „Finanční
gramotnost v praxi“. Po příjezdu do Litvínova byli žáci
rozděleni do skupin, tzv. rodin. Každá z rodin měla
určené příjmy domácnosti a také praktické úkoly, které
měli zjistit. Zjišťované informace se týkaly cen nájmů,
možnosti půjček a úvěru, kurzů měn, informace o
zaměstnání, soc. dávkách, cen jednotlivých potravin,
výrobků apod. Žáci I. stupně a 6. třídy vyjeli dne 22. 10.
2013 do aquadromu Most, aby v rámci ŠVP plnili
základní plavecké dovednosti. Úterý 22. 10. 2013 se
v MŠ neslo v duchu hesla „z nouze ctnost“. Jelikož
v celé horní části obce netekla voda, tudíž nefungovala
ani školní jídelna, byly děti z MŠ pozvány na oběd do
jídelny v dětském domově. Po domluvě se zástupkyní
ředitelky dětského domova paní Zdenou Bertholdovou
jsme návštěvu protáhly na celé dopoledne. Kamarádi,
kteří v dětském domově žijí – Ládík, Nikolka, Kubík a
Jiřík pozvali na návštěvu do svých pokojíčků, po
kterých nás s velkou hrdostí provázeli. Dne 23. 10. 2013
se zástupci naší školy vydali na mezibořskou sjezdovku.
Pro nás již tradiční sportovní soutěž i v letošním roce
pro nás byla úspěšná. Ve velké konkurenci atletů a
dalších škol se našich 7 zástupců umístilo na předních
místech. V jednotlivých kategoriích vybojovali 3
medaile. Radek Badi se umístil na 2. místě a v této
kategorii je ještě na 5. místo probojoval Dalibor
Brunner. Alice Šillerová vybojovala 1. místo. Pro
druhé místo si doběhla Natálie Pšeničková. I další
účastníci se umístili vždy do desátého místa. Děkujeme
za reprezentaci nejen již zmiňovaným, ale také Kláře
Puffové, Marcele Puffové a Jiřímu Volšičkovi. Dne 23.
10. 2013 skupinka předškoláků a starších dětí z MŠ
navštívili knihovnu v Hoře Svaté Kateřiny. Knihovnice,
paní Dvořáková dětem umožnila vstup do knihovny i
mimo otevírací dobu, za což jí velmi děkujeme. Ve
středu 23. 10. 2013 navštívilo 22 žáků ze školní družiny
také Městskou knihovnu v Litvínově. 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. Dne 1. 11. 2013 se od 15:30
hodin uskutečnila v mateřské škole Dýňová slavnost.
Celá školka se tak v páteční odpoledne proměnila
v kouzelné místo plné světýlek, ozdob a také dobrot.
Jelikož byl zájem o akci skutečně veliký, tvořilo se všude
– u stolků i na zemi. Práce šla všem od ruky a brzy bylo
ve školce plno rozsvícených dýní. Poté, co se začalo
stmívat, přemístili jsme se před školku, kde každé dítě
dostalo svůj lampión, a vydali jsme se na krátkou
procházku, při které nám na cestu zářily svíčky
z lampiónů. Dne 4. 11. 2013 naší školu navštívil
divadelní soubor „Docela velkého divadla Litvínov“, se
svým představením Princezna na hrášku. Ve čtvrtek 7.
11. 2013 žáci devátého ročníku navštívili střední
odbornou školu v Hamru. Účelem návštěvy byla
„ochutnávka“ prohlédnutí školy v rámci projektu ROKA-PO. Po přivítání paní ředitelkou žáky rozdělili do
dvou skupin. První skupina zůstala ve škole, kde
probíhala prohlídka aranžerské dílny, dílny švadlen a
kadeřnictví. Druhá skupina se vydala na prohlídku dílen
truhlářů a čalouníků. V každé dílně pro nás byla
připravena práce z oboru. Zkusili si např. hoblování,
řezání, přišití knoflíků a spoustu dalšího. Návštěva školy
byla moc zajímavá.
Dne 8. 11. 2013 se v městské hale v Lounech pořádalo
krajské kolo podzimního pětiboje všestrannosti
projektku OVOV. Kromě základních škol z Loun
a Postoloprt se do klání zapojili také žáci z Mostu,
Chomutova, Bíliny, Stráže pod Ralskem, Litoměřic a
řady dalších škol. Naši školu reprezentovali žáci ve
složení: Brunner Dalibor, Badi Radek, Trnka Petr,
Klajdáčová Natálie, Pšeničková Natálie a Puffová
Marcela.Ve středu 6. 11. 2013 se zúčastnily dvě žákyně
z deváté třídy Daniela Nickelová a Lucie Baňková 18.
ročníku matematické soutěže „LOGIK“. Soutěž se
uskutečnila v budově Podkrušnohorského gymnázia
Most. Celkem se přihlásilo 65 žáků a žákyň z 9. tříd
z oblasti Mostecka. Pro soutěžící bylo připraveno 20
příkladů, jejichž náplň nepřesahovala rámec učiva
základní školy pro daný ročník, ale spíše vyžadovala
jistou úroveň logického myšlení.
VYHRÁLI JSME!!!
Velké poděkování paní učitelce Křivánkové za
zpracování projektu „Chytré hlavy pro sever“ na
všem, kteří nás podpořili svými hlasy. Naše škola se
umístila na 3. místě! Za podporu děkujeme Vršanské
uhelné a.s.
Nikola Šecová

Dětský domov Hora Svaté Kateřiny informuje
Halloweenská stezka odvahy
Na sobotní "dušičkový" večer jsme si udělali halloweenskou stezku odvahy. Nalíčili a oblékli jsme se jako duchové, strašidla a čarodějnice a
chodili jsme po zahradě podle zapálených svíček. Na stanovištích jsme plnili i úkoly - udělat strašidelný obličej, vymyslet jména pro pět duchů,
napodobit ducha... Velké děti nás i v temných koutech strašily. Stezka byla docela strašidelná, ale všichni si to užili a někteří se i pěkně
vylekali. (izsi)
Kvadriatlon na zahradě
První listopadovou sobotu jsme po obědě bojovali ve kvadriatlonu - sportovní soutěži, která se
skládá ze čtyř disciplín. Jako první jsme museli dělat kačenky (byly místo plavání), potom jsme
objeli hřiště na koloběžce, museli jsme běžet do kopce do zahrady a střílet vzduchovkou. Závod
odstartovali ti větší a potom šli ty nejmenší. Nejmenším dětem jsme to o kousek zkrátili, aby to
zvládly, ale nevynechalyani jednu disciplínu. O zábavu bylo postaráno a nakonec všechny porazila
Anička, která nejlépe zastřílela z pušky a zvítězila celkově o tři vteřiny. Body do sportovní
celoroční soutěže se jí budou hodit, mezi intráky zatím vede. (japt/stba/evba)
Lampionový průvod
Všechny malé děti mají rády světýlka, a proto se tety rozhodly, že bychom těm našim prckům
mohli připravit lampionový průvod na zahradě. Já jsem se toho sama ujala. Každé dítě dostalo
lampionek a obešli jsme celou zahradu. Samozřejmě jsme nepochodovali jenom tak, různě jsme přitom sportovali a zpívali plno písniček.
Některé lampionky zhasly a tak jsem je musela pořád dokola zapalovat, ale žádný neshořel / huráá/. Děti chodily s velkým elánem a radostí.
Myslím, že se jim to moc líbilo a klidně si to příští rok zopakuji. /ledz/
Olejomalba podruhé
Na začátku listopadu se uskutečnilo druhé setkání dětí z výtvarného kroužku s olejomalbou pod vedením pana
Šimka. Tentokrát se maloval pohled na noční krajinu a z celého odpoledne vám přinášíme celou řadu fotek díky
šikovnému panu Stanislavu Matoušovi za objektivem fotoaparátu. Poděkování patří jim oběma, těšíme se na další
tvůrčí odpoledne. (japt)
Pexeso od Petra Fulína
Velkou radost nám v týdnu udělala paní pošťačka, která přinesla obálku s pexesem od závodního jezdce Petra
Fulína a jeho stáje. Naše výtvory se povedly a pexesu rozhodně pomohly dodat určitý punc originality. Rádi
děláme radost i lidem okolo sebe - děkujeme za dárek a slibujeme, že budeme poctivě trénovat (japt)
DD CUP 2013: díl čtvrtý - Beach přehazovaná
Dne 14.9.013 se konal již 4.díl Turnaje v beachpřehazované , kterého jsme se samozřejmě zúčastnili, vždyť to byla předposlední šance získat
nějaké bodíky do DD Cupu. Poprvé jsme jeli s tetou Janou, která trošičku v Praze zabloudila, ale naštěstí jsme vše stihli, jenom chytrolín Ríša
nechtěl jít s námi a tak přišel až na druhý zápas. Vše ale dobře dopadlo a my jsme postupovali ze skupiny ze druhého místa – no nebudu to
prodlužovat, celkově jsme skončili devátý a to je pro nás dost dobrý výsledek. Den se
prostě vydařil, pěkný výsledek, sluníčko svítilo a užili jsme si i spoustu legrace. /MaSa/
Koňská návštěva z Ranche Horní Wes
V neděli k nám přijeli milí lidé z Ranche Horní Wes i se svým koníkem. My děti jsme si
odpoledne s nimi a jejich koněm opravdu užily. Někteří z nás se svezli i sami. Pán, který
přijel se jmenoval Petr Fiedler, paní Lenka Jungmannová a také jejich 2 děti Ondra a
Kuba. Samozřejmě nesmíme zapomenout na hlavního hrdinu odpoledne, který nás
všechny zaujal, Clereta. Ten váží něco mezi 500- 600 Kg. Na Ranchi mají celkem 6
koňů - 2 jsou jejich vlastní a 4 jsou půjčení. Také s nimi třeba natáčí filmy. Třeba Cleret
hrál ve slavných Letopisech Narnie. Byl velice poslušný, nechal se od nás je kartáčovat,
česat a masírovat. Vyzkoušeli jsme si, že to není jen zábava, ale i práce. Každý si
vyzkoušel, jaké je to práskat bičem a moc se nám líbila ukázka toho, co filmový hrdina
dokáže - opravdu poslouchal jako hodinky - tedy jako kůň. Moc jim děkujeme za jejich
zábavné a poučné odpoledne. Na oplátku nás pozvali k nim na Ranch. (faca)
DD CUP 2013: díl pátý - Prevence proti nehodám
Do Dolních Počernic jsme jeli už v pátek večer a hned druhý den jsme začali závodit – cyklistika je složena ze dvou částí: vědomostní a
praktické. Celkově tady bylo 35 dětských domovů. Všechny disciplíny byly takovéto: jízda zručnosti, křižovatka, vědomostní test a rychlostní
závod. Nejvíce se nám povedla křižovatka a jízda zručnosti. Mezi soupeři jsme poznali i naše kamarády z mnoha akcí. Zajímavostí na
doprovodném programu nebyla jen účast Městské police hl. města Praha, ale i zpěváka K. Vojtka, který se nám na vyhlášení předvede v
divadle Broadway v muzikálu Casanova. Super byla i beseda s televizním komentátorem Tomášem Radotínským. Celkově jsme nakonec
skončili těsně za druhou desítkou, v celkové klasifikaci pak na skvělém jedenáctém místě (i bez účasti na ping pongu) z téměř šedesáti
dětských domovů z celé republiky. Na Cupu se nám vždycky moc líbí a budeme rádi, když se zase příští rok zúčastníme. (FrCa)
Joj Mama Róma
Jednoho dne se nás teta zeptala, jestli by jsme chtěli do divadla v Mostě a my souhlasili. Nastal sobotní den,kdy jsme vyjeli. Vstávali jsme o
trochu dříve, ale to nám nevadilo, protože jsme se moc těšili na Muzikál s názvem Joj Mama Róma. Tento muzikál byl plný pochopení, lásky a
i humoru. Při představení zpívali písničky, při nich se doprovázeli na hudební nástroje. Romové putovali od východu za sluncem a svobodou.
Cestou potkávali zlo, ale i dobro. Romové měli svého Pánbíčka a 12 romských přikázaní. Tento muzikál se nám moc líbil a doufáme, že
půjdeme zas na nějaké zajímavé představení do divadla Rozmanitostí v Mostě. (maša)
Významná návštěva
V pátek 4.10. nás navštívil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a radní pan Mgr. Martin Klika. Návštěva proběhla v rámci
pracovního setkání starostů horských obcí. Během hodiny si prošli dětský domov a zajímali se o organizaci a běžný chod. Nemůžu si nechat
pro sebe, že se jim u nás líbilo, a že vyslovili pochvalu a důvěru v práci našich tet a strejdů. Oběma významným pánům patří naše srdečné
poděkovaní. (MS)
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