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

LEDEN 2014

2013
Milí čtenáři Novoveského zpravodaje,
právě držíte v rukou aktuální lednové vydání. V současné době tiskneme a distribuujeme na 200 kusů výtisků. Jsou určeny
2013
do každé schránky v obci, jak stálým obyvatelům, tak rekreantům. Na Mníšku distribuce není ze strany občanů
požadována,
ERVEN
2013 zájemcům z Mníšku posíláme Zpravodaj elektronicky. Pokud se stane, že Zpravodaj neobdržíte, prosíme,
dejte nám vždy vědět. Každé vydání včetně archivu najdete také na www.novavesvhorach.cz. V tištěné podobě si jej
můžete vyzvednout kdykoliv na obecním úřadě. Naše redakce se bude i v roce 2014 snažit přinášet na stránky Zpravodaje
2013
aktuality o dění v obci a blízkém okolí. Rádi bychom připomněli, že v tomto roce oslaví obec Nová Ves v Horách 450 let od
svého založení. Jelikož se jedná o významné výročí, budou v obci probíhat různé kulturní a společenské akce,
které
EZEN
2013
vyvrcholí Novoveskými letními slavnostmi. V duchu tohoto významného výročí bude i celý letošní Zpravodaj.
Připomeneme si historické mezníky a budeme srovnávat historii se současným životem. Nezapomeneme však ani na stálé
rubriky. Nově budeme zveřejňovat informace o zasedání místní samosprávy. Kromě programu zasedání budete mít
možnost seznámit se s výsledky zasedání, s tím, co se projednalo či schválilo apod. Rádi přivítáme jakékoliv vaše podněty
a připomínky, stejně jako psané příspěvky. Děkujeme vám, že nám stále zachováváte svou přízeň.
Jménem redakce Radka Malkusová

Rozhovor s Oldřichem Malým, ředitelem ÚSP Nová Ves v Horách
Od poloviny loňského roku se novým ředitelem Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, p. o. stal Ing. Oldřich Malý. Abychom
čtenářům přiblížili plány, funkci a cíle zařízení,
které v naší obci dlouhodobě funguje, připravili
jsme následující rozhovor.
Jak dlouho vůbec vaše zařízení v obci funguje? Kdo
jej provozuje? Zřizovatelem zařízení je už 14 let
Ústecký kraj. Vystřídal jste dlouholetého ředitele p.
Nikla, jak dlouho jste ve funkci? Od 1. 7. 2013. Jako
hodnotíte svoje dosavadní působení ve funkci
ředitele? Jaké máte před sebou cíle?
Nejzásadnějším úkolem, kterým jsem se dosud
zabýval, bylo sloučení Ústavu sociální péče Nová
Ves v Horách a Domova Bouřňák v Háji u Duchcova.
V souvislosti s tím je nezbytné zavedení standardů
péče o klienta a zlepšení přímé péče. Sloučením
obou zařízení dojde také k významným úsporám a
zefektivnění péče. Jaké poskytuje ústav služby
svým klientům? V zařízení poskytujeme péči klientům s kombinovaným psychickým a fyzickým postižením. Kolik klientů máte?
Kapacita je 50, v současnosti máme 49 klientů. Ústav je jedním z mála zaměstnavatelů na horách, kolik zaměstnáváte osob a
kolik z nich je z Nové Vsi? Zaměstnáváme 38 lidí, z toho 40 % z horských obcí. Spolupracujete nějak přímo s vedením obce
NVH? Jak? V loňském roce jsme navázali kontakty s vedením obce i dobrovolnými hasiči. Chceme se zapojit do pořádání
kulturních a společenských akcí, chceme se aktivně podílet na společenském životě v Nové Vsi v Horách a představit naše zařízení
obyvatelům obce, například při pořádání kulturních akcí v zařízení či během dne otevřených dveří. Zapojují se vaši klienti nějak
přímo do života v obci? Postupně chceme klienty blíže propojit s životem ostatních obyvatel v obci, využívat například
hippoterapie, nebo v případě zájmu ze strany obce také zapojit klienty do úklidu obce v rámci terapie prací. Teď několik otázek
z Vašeho soukromí: jak hodnotíte vzhled naší obce, jak se Vám zde líbí? (příp. nelíbí), co byste zlepšil? Sám jste členem místní
samosprávy ve městě Meziboří. Jakou funkci tam zastáváte? Co rád děláte, pokud máte volnou chvilku? Sám působím jako
místostarosta Meziboří, a proto vím, jak těžké je v současné době zajistit rozvoj obce. Vážím si proto starosty Nové Vsi v Horách
za jeho práci, protože obec v posledních letech vzkvétá a je znát, jaké úsilí jejímu rozvoji věnuje. Ze svého soukromí mohu
prozradit, že ve svém volném čase, kterého vzhledem ke svému pracovnímu vytížení a péči o syna nemám moc, rád sportuji,
jezdím na kole, hraju tenis. Děkuji za rozhovor.
(rama)

POPLATEK ZA PSY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

100,- Kč za prvního a 150,- Kč za
každého dalšího psa na rok 2014
uhraďte na obecním úřadě
v hotovosti.
Pokud chcete platit převodem,
přidělíme Vám variabilní symbol.

V lednu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu jubilantům

Antonie BENEFIOVÁ (87)
František NOVOTNÝ (80)
Jana VITVEROVÁ (74)
Gertruda HURAJOVÁ (73)
V prosinci oslavila 70 let
Marie PLAČKOVÁ

61

186

muži
ženy

GRATULUJEME!

199

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH

STATISTIKA

K 31.12.2013 bylo hlášeno v obci 446 obyvatel, z toho
186 mužů, 199 žen, 61 dětí. Během roku 2013 se
přistěhovalo 14 obyvatel, odstěhovalo 20 obyvatel,
zemřelo 5 lidí ( Benedová Hedvika, Brandner Emil,
Horváthová Hana, Moozová Ingrid, Repčák Zdeněk) a
narodilo se 1 miminko ( Antonie Rubešová)

SE USKUTEČNÍ

27. LEDNA 2014
OD 17.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8 (2013)
6. Stanovisko k začlenění obce Nová Ves
v Horách do územní působnosti místní akční
skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
7. Novela nařízení č. 37/2003 Sb. – měsíční
odměny členům zastupitelstev
8. Výroční zpráva za rok 2013 podle z. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
9. Žádosti o prodej části pp.č. 1367/1 v k. ú.
Nová Ves v Horách
10. Návrh na schválení smlouvy s realizací
stavby k provedení a uložení přípojky plynu
na pp.č. 489 v k.ú. Mikulovice v KH
11. Diskuse
12. Závěr

děti

ROČNÍ

Zastupitelstvo obce Nová Ves v Horách na svém 30.
zasedání dne 16. 12. 2013 schválilo a projednalo
následující body:
Schválilo rozpočet obce na rok 2014, a to jako vyrovnaný.
Předpokládané příjmy i výdaje jsou ve výši cca 6,3 mil. Kč. Dále
ZO schválilo prodej a pronájem některých pozemků, novou
směrnici týkající se účetnictví a změnu počtu členů osadního
výboru Mníšek na čyři. Byl vysloven souhlas s konáním závodů
Mistrovství světa cyklistů na běžkách (19. 1. 2014), Musherský
závod (25. a 26. 1. 2014) a Krušnohorská bílá stopa (15. 2. 2014)
přes pozemky obce.
Starosta obce informoval o jednání na Mníšku s p. Loosem a
místními obyvateli, kde se řešila problematika znečištění zdroje
vody a informoval o průběhu přípravy územního plánu obce.
Kompletní znění všech přijatých usnesení je uveřejněno na
internetu
na
stránkách
naší
obce
(http://www.novavesvhorach.cz/zastupitelstvo-obce/usnesenize-zasedani-od-11-2010/).
Dovoluji si tímto všechny občany naší obce i další případné
zájemce pozvat na další zasedání zastupitelstva, které se
uskuteční 27. 1. 2014.
V. Krůta, místostarosta

Zeptali jsme se místostarosty….
Pane Krůto, jak to letos vypadá s veřejným bruslením? S ledovou plochou je to letos problém, nepřeje nám počasí. Zatím se
podařilo zprovoznit bruslení alespoň pro děti na pár dní začátkem ledna, byla však slabá ledová vrstva, tak se bruslilo jen asi tři
dny. Všechno je připraveno - mantinely, fólie, osvětlení, technika i lidi (Jarda Hesoun, správce). Jenom to počasí nám zatím
vůbec nepřeje. Snad ale zima někdy konečně přijde a bruslení si ještě užijeme.(foto na str. 4)

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zima na horách.
O tom, že rozmary počasí nejsou fenoménem jen dnešní doby, se můžeme dočíst ve starých farních knihách, ale i z vyprávění
pamětníků. Bohužel lidská paměť je nedokonalá a tak se budeme držet raději starých zápisů novoveských duchovních. Tak
například o zimě v letech 1854/55 se píše, že byla neobyčejně studená, s neustálými bouřemi a protáhla se až do května, zdejší
lidé tak krutou zimu nepamatovali. Následkem zimy a přetrvávající drahoty a nedostatku živobytí dosáhla bída a nouze ještě
vyšší míry. Na pomoc trpícím nouzí zaslal okresní hejtman Tschary 200 zlatých a přispěl i kníže Ferdinand z Lobkovic 200
zlatými.
O několik let později se dočteme že: „ Zima 1858/59 nepatřila k nejkrutějším, ale asi k nejdelším zimám zde na
horách. Po pěkném podzimu náhle 29. října napadl sníh a zůstal až do jara. Tato neobyčejně dlouhá zima, však byla také
k něčemu dobrá, a to proto,
že jak zde, tak v sousedních
saských
vesnicích
Krušnohoří, zůstalo v zemi
pod
sněhem
velké
množství zelí a brambor,
které bylo z velké části
sklízeno o vánocích“. Zima
1868/69 byla abnormálně
mírná,
avšak
hned
následující zima 1869/70 je
popisována opět jako velmi
drsná, tvrdá a dlouhá.
V roce 1873 mohl být
dobytek ještě koncem
listopadu ponechán na
pastvinách,
pak
však
napadlo hodně sněhu a
tvořily se velké závěje.
Zajímavý je zápis z roku
1888, ve kterém se píše:
„Již polovině října napadl
sníh a v listopadu přišly tak silné sněhové bouře, že nikdo nemohl opustit dům. V tento čas, po dobu asi deseti dnů, nepřišlo do
školy téměř žádné dítě“. Zima 1894/95 byla opět velmi krutá, bohatá na sníh a studená. Až do 18. března byla teplota stále pod
bodem mrazu. Pak začala pomalu obleva. 18. dubna byla první bouřka. 14. června napadl sníh a zůstal ležet dva dny. Později
kronikář zaznamenal: „Zima v roce 1898 byla velmi mírná s trochou
INZERCE
sněhu, ani nejstarší lidé takovou nepamatovali. Nejchladnějším dnem
o
o
byl 19. leden s -7 R (Réaumur, cca -9 C). Ve dnech 5-8. ledna, přišla
obleva a sníh brzy roztál. Dne 31. ledna řádila vichřice, která způsobila
velké škody v lesích. Do 16. února byl sníh zcela pryč a bylo příjemně
jako v květnu“. Na přelomu 20. století byly zimy opět velmi tuhé. Sníh
ležel od listopadu do dubna. Často bývaly sněhové bouře, které
znemožňovaly projetí. Obzvláště studená a na sníh bohatá zima byla
roku 1907. Sněhová pokrývka byla až sedm metrů vysoká. Na Ratschi
v Mikulovicích a Starém kopci byly domy zaváty až po střechu. Počasí ve
válečné zimě 1916/17 popisuje farář takto: ,,Z počátku se zdála být
zima mírná, kolem Nového roku několik dní vydatně pršelo a byly
bouřky, hned nato přišel velký mráz a koncem ledna 1917 pak napadlo
mnoho sněhu. Do velikonoc starý sníh skoro zmizel, ale po Bílé neděli
přišly tak velké vánice, jaké nebyly za celou zimu a sníh zůstal ležet až
do 30. dubna. Pak ale, začalo pojednou jaro, a během několika dnů se
vše hojně zazelenalo“. Zima 1918/19 byla velice dlouhá, zemědělské
plodiny bylo možno začít pěstovat až dost pozdě. V kronice čteme: „
Obilí bylo zaseto teprve po 5. květnu. 17. května 1919 se počasí změnilo
a začalo silně sněžit, sníh zůstal ležet dva dny. V červnu pak krupobití
způsobilo značné škody na ozimém žitě. Již 8. října napadl první sníh a
následující tři dny stále sněžilo. K tomu se přidaly silné mrazy, tak že
obilí v mandelech k sobě přimrzlo. Následovaly v
ětrné a slunečné dny, a tak se dalo pokosené a na půl suché obilí
svážet. 28. října 1919 začalo opět kolem půl osmé chumelit a sněžilo
bez přerušení až do večera. Na mnoha místech zůstalo lidem na polích
ještě obilí a brambory.
Pokračování příště
J. Pešír

Původně (v r.1930) hotel a kino "Grenzheim", po r. 1945 Dětský domov, dnes Ústav sociální péče.

INFORMACE STAROSTY
Krásné dny Nového roku a hlavně zdraví nám všem!
Loňský rok jsme zakončili schválením rozpočtu na rok 2014. I tento rok tak budete mít odpad zdarma, což pro čtyřčlennou
rodinu znamená úsporu až 4 000,- Kč ročně.
Další investice, které nás čekají, budou např. rekonstrukce parku naproti obecnímu úřadu a také zpevnění plochy u
kontejnerového stání.
Pokud se nám podaří získat dotaci, doděláme také volnočasový objekt v budově bývalé školky. V tuto chvíli tam svépomocí
doděláváme dvě místnosti, které budou sloužit již od jara. Stejně tak i zrenovovaná zahrada, na které bude stát i naše teepee.
Letošní rok znamená pro obec 450. výročí. K této příležitosti bych Vás rád pozval na obecní ples, který se bude konat na MDŽ,
tedy 8. března, od 20:00 v restauraci Pod Lipou. Večerem nás bude provázet kapela ELÁN REVIVAL (Žízeň). Vstupenky si budete
moci zakoupit již od 10. února na obecním úřadě.
Od 9. ledna u nás, v prostorách obecního úřadu, ordinuje nový lékař, dr. Lisický. Ordinační hodiny má každý čtvrtek od 15:45 h.
Na závěr bych rád pochválil Hasičský sbor za velmi povedený hasičský bál. Myslím, že důstojně zahájil významný výroční rok
obce.
Budu se těšit na setkání na obecním plese.
Váš starosta
David Kádner

Veřejné bruslení

Hasičský bál se vydařil
Dne 11. 1. 2014 od 20:00 h jsme pořádali již V. hasičský
bál na sále v restauraci pod Lípou. Nejprve bych chtěl
poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili ples
finančně i cenou do tomboly. Přestože ples se pořádá
velmi brzy po vánočních svátcích, sešlo se dost lidí, kteří
si chtěli zatancovat a příjemně se pobavit. Dále bych
chtěl poděkovat členům SDH, kteří pomohli s přípravou
plesu i s pořadatelskou činností. Na závěr bych chtěl
poděkovat manželům Hvozdovým za krásné písně, které
hráli po celý večer.
Za SDH Jaroslav Hesoun

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – listopad/prosinec
Ve středu 20. 11. 2013 se konal školní turnaj II. stupně ve vybíjené.
Jako tradičně všichni žáci s nadšením reprezentovali svoji třídu. Až
do konce byl zápas velmi vyrovnaný a napínavý. Do finále
postoupila družstva 7., 8. a 9. třídy se stejným počtem bodů.
Nakonec zvítězili žáci 9. třídy. Na druhém místě se umístili žáci 8.
třídy a na třetím žáci 7. třídy. Šesťáci sice skončili jako čtvrtí, ale
zaslouží si velkou pochvalu, neboť se moc snažili a starší ročníky
měli velkou práci je porazit. Nad regulérností hry dohlížely p. uč.
Krsková a Meissnerová.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy navštívili dne 21. 11. 2013 Střední školu
EDUCHEM, a.s., která pořádala, jako každý rok, den otevřených
dveří. „ Den techniky a chemie“. V jejich rámci byly otevřeny
odborné učebny školy (dílny odborného elektrotechnického
výcviku, laboratoř automatizace, chemická laboratoř, výpočetní
technika atd.). Celou prezentací školy nás provázeli bývalí žáci naší
ZŠ.
Dne 28. 11. 2013 žáci v rámci projektu RO-KA-PO navštívili
truhlářskou firmu NO.1 Family v Ornicích, kde se porozhlédli a viděli
na vlastní oči, jak vzniká luxusní nábytek. Nejdříve
se dozvěděli, jaké dřevo nejčastěji používají, odkud ho dováží, kde si
nechávají vyrábět některé polotovary a poté viděli, jak se takové
dřevo opracovává, jak se brousí, upravuje a lakuje. Některé
jednoduché úkony si mohli vyzkoušet. Exkurze se účastnili žáci
sedmého, osmého a devátého ročníku, kteří jsou zapojeni do
projektu RO-KA-PO a kterých se nejvíc dotýká problematika výběru
vhodného povolání.
V pátek 29. 11. 2013 se téměř celá 7. třída (s výjimkou nemocných )
sešli na „Soudě“. Po obědě se ubytovali a vyrazili na autobus směr
Litvínov. Jako první měli v plánu jít si zahrát badminton. Vzhledem k
tomu, že většina z nich si maximálně pinkala v létě na zahradě,
věděli, co je asi čeká. V litvínovské Tenbě se převlékli a rozlosovali si
herní dvojice. Turnaj to byl napínavý a nikomu nevadilo prohrát.
Trošku je překvapilo, že to nebylo jako na té zahradě, ale hra byla
rychlá a vyžadovala dost pohybu. Všem se to moc líbilo a dokonce
se domlouvali, že si pojedou zahrát i někdy sami. Po badmintonu
zašli na dortík do cukrárny, a pak vyrazili zpátky na autobus. Po
večeři ještě zašli do sauny a někteří z nás se osvěžili ve sněhu. Na
pokojích si pak ještě dlouho povídali…. Druhý den dopoledne se
přesunuli do školy a ve třídě hráli různé hry – především se jednalo
o hry na stmelování kolektivu, hráli různé hry, pantomimicky
představovali svá budoucí povolání. Hodně je bavila hra Activity, u
které se nasmáli. Na závěr si v tělocvičně zahráli vybíjenou. Všem se
pobyt moc líbil, jen škoda, že nebyli všichni. Určitě si to rádi
zopakují. Již druhým rokem škola uspořádala turnaj v nohejbalu.
Tentokrát se zúčastnili žáci ze ZŠ a MŠ Meziboří, žáci z Gymnázia
TGM Litvínov a naše škola. Tu reprezentovali: družstvo „A“: Baršoň
Dominik, Červeňák Michael a Pompa Filip. Družstvo „B“: Brunner
Dalibor, Miller Daniel a Badi Radek, který byl nejlepším hráčem
turnaje.Umístění škol: 1. ZŠ a MŠ Meziboří „A“ 2. ZŠ a MŠ Hora
Svaté Kateřiny 3. Gymnázium TGM 4. ZŠ a MŠ Meziboří „B“ 5. ZŠ a
MŠ Hora Svaté Kateřiny. Děkuji Všem za reprezentaci školy a
předvedené sportovní výkony. Mgr. Zlatuše Meissnerová
Dne 2. 12. 2013 žáci společně s vedením školy předali malý dárek a
poděkovali starostům všech tří horských obcí za stálou přízeň,
podporu a pomoc. U všech starostů jsme byli velmi mile přijati a
společně jsme si popřáli krásné Vánoc a úspěšný rok 2014. Avent
pro školky – další úspěch malé horské školy
V době od 24. 10. – 24. 11. 2013 probíhal projekt pro mateřské
školy vyhlášený společností Philips o výrobky pro nejmenší značky
Avent, jehož patronkou se stala Michaela Maurerová. K tomuto
projektu se připojila také Základní škola a Mateřská škola, Hora
Svaté Kateřiny. Každá mateřská škola, která se chtěla zúčastnit, si
vytvořila na stránkách www.aventproskolky.cz svůj profil, který
obsahoval krátký popis školky spolu s fotografiemi a videem.
Během vyhlášené kampaně mohli zájemci hlasovat prostřednictvím
e-mailů nebo facebookových profilů. Deset zařízení, která získala
největší počet hlasů obdrží během prosince krásný balíček s výrobky
Avent v hodnotě přesahující 100 tis. Kč, společně s učebnicemi a
dekoracemi. Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny získala 263 hlasů,

což stačilo na zařazení mezi TOP 10 školek. Celkově se projektu
zúčastnilo 30 mateřských škol z celé ČR. Stejný projekt probíhal ve
stejnou dobu také na Slovensku. Ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám zaslali svůj hlas.
Čert a Mikuláš navštívili naši školu 5. prosince 2013. Žáci 9. třídy a
7. třídy se na chvíli stali těmito pohádkovými postavami. Jako první
navštívili mateřskou školku. Do třídy těch nejmenších nejdříve
vstoupil anděl a Mikuláš, teprve za nimi čerti. Aby si čerti nikoho
neodnesli, museli děti říci básničku. Tu krásně přednesli a tak nikdo
do pekla nemusel. Poté navštívili 1., 2. a 3. třídu. Žáci museli opět
zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Vše dobře dopadlo, nikdo
nebyl odnesen, naopak všichni žáci byli odměněni balíčkem.
Děkujeme tímto 9. a 7. třídě za povedené provedení této akce.
Panu Loosovi, Sehnalovi a DD Hora Svaté Kateřiny bychom chtěli
poděkovat za odvoz žáků na LVVZ Boží Dar. Moc děkujeme žáci a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny. Nikola Šecová

TJ SOKOL Nová Ves v Horách informuje:
Na závěr roku 2012 se konal turnaj ve stolním
tenise. Zúčastnilo se celkem 22 hráčů. Začátek
byl v 10 hod. Vzhledem k počtu hráčů se hrála
čtyřhra a hrál každý s každým, abychom se po
vánočním hodování trochu protáhli. Bylo to
opravdu zapotřebí, neboť většina z nás využila
skutečně mimořádně dlouhé vánoční svátky
nejen k práci, ale i k odpočinku a samozřejmě k
ochutnávce cukroví, chlebíčků a jiných
vánočních dobrot. Ale zpátky k turnaji. Byl
doopravdy dlouhý a všichni jsme se pořádně
zapotili. A také jsme doufali, že na prvním
místě skončí někdo z našeho tenisového oddílu
a neodvezou si ho hráči ze sousední obce Hora
Svaté Kateřiny, jak to bývá zvykem. Náš sen se
nevyplnil a „zlatou medaili“ si odvezla dvojka
F. Novotný a M. Turek ( za fotbalisty), útěchou
nám byla „stříbrná medaile“ , kterou
vybojovala dvojka V. Seidl s O. Vybíralovou a
třetí bronzovou medaili získala dvojka z Hory
Svaté Kateřiny Zlatuše Meissnerová s Kamilem.
Vánočního turnaje se zúčastnil i starosta obce
Nová Ves v Horách. Během turnaje bylo
zajištěno občerstvení. Jana Dvořáková
(foto: Facebook)

Dětský domov Hora Svaté Kateřiny informuje
Vánoce v dětském domově
Dvacátého prosince byl u nás na Kateřině Štědrý den. Ten nejkrásnější ze všech dnů v celém roce, při kterém se rozzáří oči
nejen všem dětem, ale i dospělým. Za krásné dárky děkujeme mnoha nadacím, dárcům a přátelům a dovolujeme si jim touto
cestou popřát ty nejkrásnější Vánoce, splnění všech tajných přání, štěstí, pevné zdraví a to nejlepší do celého roku 2014. (japt)
Návštěva paní poslankyně Ing. H. Aulické
Ještě před vánočními svátky si ve svém náročném programu udělala čas, a navštívila náš dětský domov paní poslankyně Ing.
Hana Aulická Jírovcová. Spolu se svým manželem se živě zajímali o otázky výchovy dětí v dětském domově, prohlédli si byty i
další zázemí rodinných skupin a promluvili si i s těmi nejpovolanějšími – s dětmi. Těm přivezli i vánoční dárky. Malým knížky a
těm větším pak hodinky a krásný mobilní telefon, který je pro dojíždějícího studenta téměř nezbytný. (M.S.)
Prevence sociálněpatologických jevů
Od začátku školního roku máme pravidelně každý měsíc dvě besedy o
různých otázkách ve společnosti (o prevenci sociálně patologických
jevů). Probírali jsme už třeba krádeže, šikanu, drogy, rasismus,
xenofobii, vandalismus, občanské právo a další. Do konce roku nás
toho ještě hodně čeká. Hrajeme při tom hry, pouštíme si zajímavá
videa, o tématech si povídáme.
Fotka je ze hry, kdy jsme o druhých psali, co si o nich myslíme.
(evba/japt)
Tříkrálová sbírka 2014
Náš dětský domov se zapojil do Tříkrálové sbírky, která má pomoci
lidem v nouzi. Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli dva dny celou
Kateřinu a vybírali dary do kasičky, kterou předáme na Mětském
úřadě, aby putovala do správných rukou. Děkujeme moc všem, kteří
svými příspěvky pomohli. (raba/japt)

OBECNÍ KNIHOVNA
Byla jsem oslovena, abych popsala činnost knihovny na rok
2014. V tomto roce bude opět knihovna vždy od 16 do 19
hodin každý čtvrtek. Mimo klasické půjčování knih zde
můžete využít internet, nebo si půjčit nějaký časopis. Knihy
půjčujeme nejen naše obecní, ale také z výměnných fondů
mostecké knihovny. Je také možnost si objednat knihu,
kterou byste chtěli a my ji z Mostu dovezeme sem na Novou
Ves. V rámci knihovny je také tradicí pořádání Noci s
Andersenem, která se bude letos konat 4. dubna 2014 opět
na obecním úřadě. Také se chystáme na různé další akce a
kursy mimo knihovnu jako je: pletení z pedigu, papírové

motánky, malování na sklo, decoupage, dlabání dýní, šitá
přáníčka aj.., přesný termín vždy uvedeme v aktuálním
Zpravodaji. Na únor je to 8. 2. Začínáme s pedigem, od 15
hodin v klubovně v muzeu. Je potřeba se přihlásit dopředu
(kvůli množství materiálu) p. Nirodové, tel. 777 347 895
(prosím SMS), paušální částka za materiál je 50,- Kč, vybírat
se budou na místě kursu. Návštěvnost naší knihovny hodně
závisí na počasí, někdy Vás přijde hodně a jindy nikdo, ale
určitě zde máme velký výběr širokým spektrem knih a Vy,
kdo ještě váháte, určitě přijďte a vyberete si. Budu se na Vás
těšit :-) Eva Nirodová
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