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Informace starosty

Rád bych Vás touto formou informoval o pravidlech odklízení sněhu v naší obci. Na sníh jsme připraveni nejen technikou, ale i
2013
třemi lidmi, kteří jsou neustále připraveni vyrazit do terénu. Jedná se o Jaroslava Hesouna, Václava Dvořáka a Aleše Brandnera.
Bohužel již první sníh poukázal na neukázněnost některých občanů, kteří nechávají svá auta zaparkovaná u silnice, a tím
ERVEN 2013
znemožňují odklízení sněhu. Po celou zimu je možné parkovat na tzv. odstavných parkovištích, která jsou umístěna u zastávek na
Výšině, u muzea a v Mikulovicích. Doufám, že všichni pochopí, jak je důležité nestát v cestě projíždějící technice a bránit tak
2013 průjezdnosti obce. Věřím, že díky oboustranné toleranci proběhne zima v pořádku. Dále bych chtěl informovat, že
udržování
počínaje 9. lednem 2014 bude v naší obci ordinovat nový lékař, a to MUDr. Pavel Lisický. Nahradí tak dosavadní lékaře MUDr.
EZEN 2013
Tenka, který zajišťuje lékařskou péči do 31. 12. 2013 ve své ordinaci v Litvínově.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné Vánoční svátky plné pohody, odpočinku a optimismu. Odhoďme alespoň v těchto dnech
všechen stres a vykročme do Nového roku tou pravou nohou .

Váš starosta David Kádner

Všem čtenářům a příznivcům Novoveského zpravodaje přejeme
krásné prožití Štědrého dne i dalších vánočních svátků, veselého
Silvestra. V nadcházejícím roce přejeme hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a elánu.

Věříme, že se s námi budete nad řádky
Novoveského zpravodaje rádi setkávat i v roce 2014!

Vážení spoluobčané, do nadcházejících
svátečních dní vám všem přeji dny plné
odpočinku, štěstí a spokojenosti v kruhu
rodiny a přátel a těším se na to, že v
příštím roce budeme společně s vámi
všemi pokračovat ve psaní příběhu obce
Nová Ves v Horách.
Váš místostarosta Ing. Václav Krůta

Redakce NZ

Vážení občané novoveští, přišel správný čas k ohlédnutí se za
uplynulým rokem a připomenout si co nás potěšilo a třeba i
nepotěšilo. Já osobně mám radost z práce, která je náročná,
ale jsou vidět výsledky. Koncem roku se nám podařilo opravit
budovu bývalého soudu, nyní školní jídelnu. U základní školy
se musím zastavit, neboť to je centrum pozornosti všech tří
obcí. Škola slouží nám všem a domnívám se, že pod
současným vedením škola vzkvétá. Jistě, ještě máme mnoho
práce na její modernizaci, ale ve spolupráci všech starostů se
nám doufám podaří získat granty na různá vylepšení, zejména
na opravu topného systému a jeho rozvodů. Velice si vážím
přístupu vašeho pana starosty i zastupitelů, neboť v případě
havarijních situací se Vám otvírají srdce a dlaně. Není nic

hezčího v předvánoční čas, než
konstatovat, že naše město má
přátele a dokonce z obou stran. Těším
se ze vzájemné podpory, kterou si
poskytujeme, ze společných postupů
ve věcech na podporu vylepšení
života občanů na horách. Vážení, přeji
Vám krásné chvíle u Vánočního
stromku, správné vykročení do Nového roku a mnoho štěstí a
zdraví.
Ráda bych vás všechny pozvala do kostela Sv. Kateřiny na
tradiční půlnoční, která se uskuteční 24. 12. od 23.30 h.
Vaše sousedka, starostka z Hory Sv. Kateřiny Hana Řebíková

Vážení novoveští zastupitelé a občané, vzhledem k blížícímu
se konci roku mi dovolte napsat několik vět i za obec
Brandov. Nejprve bych chtěl
poděkovat
Vašemu
panu
starostovi Davidovi Kádnerovi za
spolupráci s obcí Brandov při
řešení našich společných zájmů.
V letošním roce se nám podařilo
pozvat do našich obcí a také
společné Základní a Mateřské
školy Hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, s kterým
byla za účasti všech tří starostů
řešena otázka nejen udržení
naší společné horské školy do
budoucna , ale i každodenní
život v Branově, Nové Vsi
v Horách a Hoře Svaté Kateřiny.
Hejtman přislíbil podporu jak v otázce udržitelnosti školy, tak
po prohlídce obcí, pomoc při řešení společných zájmů, jako je
Vážený
pane
starosto,
zastupitelé a občané Nové Vsi
v Horách, dovolte nám, abychom se i my v tomto adventním
čase připojili s přáním příjemného prožití vánočních svátků a
mnoha úspěchů v novém roce 2014. Rádi bychom připojili
také poděkování za Vaši výbornou spolupráci a podporu,
s kterou jsme se celý rok setkávali. Pane starosto, Vám
obzvláště děkujeme za vše, co pro naše děti a žáky děláte. Za
to, že neustále bojujete s námi společně za zachování naší
horské školy, nikdy nestojíte stranou a vždy se snažíte
pomoci. Pomáháte uskutečňovat i přání našich dětí!
Děkujeme za sponzorský dar, díky němuž se dostalo 15 dětí –
výherců celoškolní soutěže, zcela zdarma do zábavního parku
v Lipsku. Velké poděkování patří také panu místostarostovi,
který sponzorsky zajistil osvětlení ve třech našich učebnách.
V tomto roce se naší škole podařila opravdu spousta
ZŠ a MŠ

dopravní obslužnost, zachování kamenných poboček pošt,
uzavření smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby a další
podporu v připravovaných projektech.
Velice si také vážíme spolupráce našich
horských dobrovolných hasičů, kteří
svou výpomocí při letošních povodních
a požáru pomohli i Brandovu. Věřím, že
tato spolupráce mezi vedením všech tří
horských obcí bude pokračovat i
v příštím roce a budeme se moci
setkávat jak na společných akcích, tak i
dále společně řešit otázky týkající se nás
všech.
Prožili jsme na našich horách další
společný rok a tak bych Vám všem chtěl
popřát krásné a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých a pevné
zdraví a štěstí v roce 2014. Jiří Mooz, starosta obce Brandov

úspěšných akcí. Oslavili jsme výročí naší školy i školky, vyhráli
jsme významné projekty a granty, získali několik
sponzorských darů a v září úspěšně zakončili velký projekt
MŠMT „EU – peníze školám“. Z vyhraných projektů bychom
rádi zdůraznili „Chytré hlavy pro sever“, kde jsme získali
210.000,- Kč na interaktivní vybavení a soutěž Philips, kde
jsme obdrželi vybavení od značky Avent do mateřské školy
v hodnotě 130.000,- Kč. Samozřejmě nadále pokračujeme ve
spoustě projektů, např. „Nadání je třeba rozvíjet“ či projekt
„RO-KA-PO“, v oblasti sportu v projektu „OVOV“ a zcela nově
jsme zapojeni v programu „Česko sportuje“. Všech
vyhlášených vědomostních i sportovních soutěží se budeme i
nadále účastnit a slibujeme, že naplno. Ještě jednou přejeme
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti
do nového roku. Velmi si Vaší podpory i přízně vážíme.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny

Tradice vánočních svátků
Advent
Toto tajemné slovo pochází z latinského „adventus“ – příchod. Je to doba očekávání příchodu Páně,
narození Ježíše Krista. Advent zahrnuje čtyři neděle církevního roku a končí 24. prosince, dnem narození
Páně. Adventní doba byla dobou postní, dobou střídmosti, provázena mnohými zákazy. Přestalo se
tančit a nekonaly se ani svatby. Přesto měli lidé tento čas rádi. Zahrnoval několik pěkných svátků (sv.
Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které poněkud zkrátily dobu čekání a příprav na svátek nejočekávanější – Štědrý den. Každé
adventní ráno chodili dospělí i děti na jitřní bohoslužby zvané „roráty“. Zpívali při nich písně, z nichž úvodní začínala slovy
„Rorate caeli…“ („Rosu dejte nebesa z hůry“), odtud tedy i název mše. V kostelních lavicích si lidé přisvětlovali tzv. rorátními
svíčkami.
V dobách minulých se naši předkové za dlouhých zimních večerů scházeli ke společné práci – předení a draní peří.
Čas si krátili a zpříjemňovali také zpěvem a vyprávěním. Hlavním symbolem Adventu je adventní věnec, který patří
k nejznámějším symbolům předvánočního času. Podle Bible je projevem radosti, úcty a vítězství. Adventní věnec je holdem
tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň přichází jako vítěz, král a spasitel-Ježíš Kristus. Původní barva svící na věnci byla barva
fialová jako barva kněžského roucha. Postupem času se přidaly i ostatní barvy, ovšem nejvíce převládá v dnešní době barva
červená, zelená a zlatá, které působí nejsvátečněji. Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato velmi oblíbeným
vánočním zvykům. Kořeny této tradice sahají do první poloviny 18. století. Původně bývaly vyřezány ze dřeva, a barveny
zelenou barvou. Později byly zhotovovány také ze zelených větviček jehličnanů. Živé adventní věnce vyjadřovaly věčný život,
který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíčky připomínal
Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka.
Zapalování svíček na adventním věnci:
1. adventní neděle tzv. železná – zapaluje se 1. svíčka
2. adventní neděle tzv. bronzová – zapaluje se 2. svíčka (takže hoří již 2 svíčky)
3. adventní neděle tzv. stříbrná – zapaluje se 3. svíčka (takže hoří již 3 svíčky)
4. adventní neděle tzv. zlatá – zapaluje se 4. svíčka (takže hoří všechny 4 svíčky)

Vánoční strom
Snad nejmladším vánočním zvykem je strojení stromku. Předchůdci klasických smrčků, boroviček a
jedliček byly pravděpodobně ovocem, pentlemi a cukrovinkami zdobené větvičky a pruty – tak zvané
dary pastýřské, a to již při římských saturnáliích, pořádaných ve starověku. K nám se zvyk, zdobit
vánoční stromek, rozšířil z německých oblastí, odkud se v 17. století šířil po celé Evropě. Zdomácněl
především v domech nejbohatších měšťanů a posléze i šlechty. Do lidových vrstev pronikal velmi
pomalu, někde ho neznali ještě ani na konci 19. století. Poprvé se klasický vánoční strom, jak ho
známe dnes, objevil v roce 1605 v německém Štrasburku a byl ozdoben různobarevnými papírovými
růžemi, panenskými jablíčky, cukrovinkami a pozlacenými řetězy. Roku 1816 zdobil vánoční strom už
i rakouský císařský dvůr. V průběhu 19. století se začal objevovat vánoční strom v aristokratických
sídlech ve Francii, Anglii, Dánsku a Norsku. V Praze poprvé spatřili ozdobený a osvícený vánoční
strom hosté ředitele Stavovského divadla J. K. Liebicha, který je v r. 1812 pozval na oslavu Vánoc na zámeček „Ztracená varta“ v
Libni. V roce 1924 byl poprvé na veřejném prostranství postaven vánoční strom v Brně. Bylo to zásluhou spisovatele Rudolfa
Těsnohlídka, který našel o vánocích pod stromem opuštěné děvčátko. Strom byl na jeho popud přemístěn do města a pod něj
byla umístěna kasička, do níž mohl každý přispět na opuštěné děti. Tato tradice se v Brně dodržuje dodnes. U nás se dříve,
především na venkově, vánoční stromek z nedostatku místa, zavěšoval zpravidla pod dřevěný strop světnice špičkou dolů nebo
se stavěl do dřevěných stojánků v podobě kříže. K vánočnímu stromku neodmyslitelně patřily kromě ozdob a cukroví také
svíčky jako symbol božího světla z Betléma. V posledních letech se stále častěji objevují stromky umělé, které se staly módním
trendem prakticky na celém světě. Ačkoli mají bezesporu své přednosti (jsou stále zelené, neopadávají a mohou se využívat po
mnoho let), přece jen jim chybí ona přirozená vůně jehličí, která neopakovatelně provoní celý byt.
J. Pešír
Beru jako svou milou povinnost pozdravit s koncem
kalendářního roku všechny čtenáře Novoveského zpravodaje
a krátce je informovat o dění v dětském domově v Hoře
Svaté Kateřiny. Z celé řady akcí, které u nás proběhli si
dovoluji vyzdvihnout především zahradní slavnost, konanou
na závěr školního roku, kam zveme své přátele a
podporovatele. Ta letošní se konala ve znamení nově
zbudované minifarmy, na které chováme ovce a kozy. Tedy,
abych uvedla na pravou míru, jde o ovci s jehnětem a kozu
s kůzletem. Důležité je, že veškerou péči zajišťují děti
s pomocí vychovatelů. Takže letos jsme se učili dojit,
podestýlat, vyvádět, zpracovávat ovčí vlnu a vyrábět ovčí a
kozí sýry. Odborně zaštítili celý projekt manželé Kloučkovi, za

což jim patří velký dík. Stejně
DĚTSKÝ DOMOV
tak děkujeme i zaměstnancům
novoveského OÚ za pomoc při
stavbě seníku. Rádi vzpomínáme na letní tábor, konaný pod
záštitou pana starosty Davida Kádnera. Právě jemu pak patří
velké poděkování za veškerou práci a podporu, kterou
věnuje činnosti dětského domova. Co říci závěrem?
Naposledy jsme se spolu potkali u rozsvěcení vánočního
stromku a mnozí jste si u nás nakoupili vánoční ozdoby a
suvenýry, tak si vzájemně popřejme jen to nejlepší do
nového roku 2014. Díky všem přátelům a občanům horských
obcí.
Za dětský domov Mgr. Martina Stawiarzová, ředitelka

Spolek žen hodnotil akce konané v roce 2013. Na
poslední schůzce našeho spolku jsme hodnotily
akce, které se konaly v roce 2013. Podnikly jsme
mnoho výletů , návštěvy divadel, pěší túry a účast
našich žen na akcích pořádaných obecním úřadem.
Všechny členky byly spokojené a všem se to líbilo. I
přes vyšší věk našich členek jsme absolvovaly
náročné pěší túry. Obdiv patří naší nejstarší člence
p. Ludmile Haufové, které bude v příštím roce 90 let.
Chodí s námi na všechny výlety (i dvoudenní), do
divadel i na pěší túry. Podílela se i na Dětském dnu
pořádaném O Ú . Spolek žen pořádal burzu oblečení
a jiných různých věcí. I přes nezájem veřejnosti jsme
mezi členkami, které si nakoupily některé z věcí,
získaly do naší pokladny 860,-kč. Z této částky jsme
věnovaly 500,-kč na psí útulek v Litvínově. Zbytek
věcí z burzy jsme věnovaly na charitu do Mostu. I
nadále budeme spolupracovat s OÚ a zúčastňovat se
jím pořádaných akcí. Děkujeme OÚ za dotace z jejich
rozpočtu, které našemu spolku poskytují každý rok.
Na rok 2014 již máme naplánováno několik akcí a
výletů.
za Spolek žen Marie Plačková

Vážení členové sdružení, Vážení občané a příznivci,
byla jsem požádána, abych zhodnotila činnost Občanského
sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi
v Horách. Jsem velice ráda, že 1. část rekonstrukce kostela
sv. Michaela byla včas dokončena a obec se opět pyšní
důstojným vzhledem kostela, který svojí novotou září do
dálky. Zároveň jsme byli svědky jedinečného zážitku a to
usazování nové kostelní věže, která se po letech vrátila na
své místo. Tato akce se, jak doufám, již v dalších letech
nebude opakovat, proto jsme ji zaznamenali a vy máte
možnost si tuto událost připomenout prostřednictvím videa
na
adrese
https://www.youtube.com/watch?v=nN1TXRT0ic. V tuto chvíli nás čeká další práce, kdy by se mělo
přikročit k opravám vnitřního interiéru, protože vstup do
kostela je stále rizikový. Zároveň se nabízí otázka, zda po
schválení církevních restitucích má cenu, aby se kostel dále
opravoval na náklady obce a bez přispění církve, která o něj
jevila zájem pouze minimální a chce se mi říci, že jen
udržovací. Toto téma je tedy otevřené pro společné jednání
členů sdružení, občanů a vedení obce v příštím roce.
Dovolte mi, abych vám všem popřála do nového roku 2014
vše dobré, hodně zdraví a štěstí a aby příští rok byl pro
obnovu kulturních památek v naší obci úspěšný jako ten
letošní.
Libuše Novotná Pokorná, předsedkyně sdružení,

Mikulovice 4, Nová Ves v Horách
SPOLEK ŽEN

SDRUŽENÍ PRO OBNOVU PAMÁTEK

Co přinesl rok 2013
Přivítali jsme mezi nás nové jezdce. Počet členů se tak
navýšil na 15 – z toho 9 členů je bydlištěm v Nové Vsi v
Horách, 3 v Brandově a 3 v Mostě. Kromě pravidelných
výcvikových hodin bych vyzdvihla zejména tyto akce:
 Dětský den na Lesné, škoda že dětský den na
Nové Vsi opět propršel. Snad v roce 2014
Děkujeme všem členům za účast na akcích a příznivcům a zejména naší obci
opět na Nové Vsi vyjde slunce  a Indiánský
Nová Ves v Horách za jejich podporu v roce 2013. Přejeme všem veleúspěšný
den na Mníšku. Děkujeme za pozvání.
rok 2014. Stáj popelka – jezdíme s láskou
 2x jsme se zúčastnili Westernových závodů
v Židovicích, kde si 5 našich členů a 2 koně vysloužili barevné stužky v mnoha disciplínách
 Zorganizovali jsme výcvikový kurs s externí trenérkou zaměřený na komunikaci s koňmi
 Obec vybudovala vedle kruhové ohrady krásné dřevěné posezení, které mohou využívat jak členové klubu, tak široká
veřejnost.
STÁJ POPELKA
Plány na rok 2014
 Účast na akcích v obci obdobně jako v roce 2013
 Účast na Westernových závodech
 Zorganizujeme 2 výcvikové kursy opět s Kateřinou Santarovou
 V zimním období se za nepříznivého počasí vypravíme trénovat do Židovic
 Zkrášlíme okolí kruhové ohrady a letos vybudovaného posezení
V případě zájmu ostatních spolků v obci rádi v rámci jejich akcí předvedeme, co se naše jezdkyně a jezdci zejména z řad dětí již
naučili. Rádi bychom v budoucnu vybudovali větší venkovní jízdárnu, která si ovšem vyžádá investici přesahující naše možnosti,
budeme proto v průběhu roku usilovat o získání prostředků na její výstavbu. Bohužel téměř polovinu roku vzhledem k počasí
nelze využít k pravidelným aktivitám v sedle. Naším vzdáleným snem zatím tedy zůstává alespoň malinká zastřešená halička,
která by nám umožnila fungovat i v zimě.
Za všechny členu klubu sepsala Iveta Lásková
Rok 2013 byl pro Ústavem
sociální péče Nová Ves v
Horách rokem plným změn
a pozitiv. Nejzásadnější
změnou je sloučení Domova
Bouřňák s Ústavem sociální
péče Nová Ves v Horách. V
obou
zařízeních
poskytujeme péči klientům
s
kombinovaným
psychickým
i
fyzickým
postižením.
Sloučením
zařízení dojde k významným
úsporám i k zefektivnění
péče o klienty. Standarty péče o klienta, které uplatňujeme v
Domově Bouřňák, budeme nyní aplikovat také v zařízení v
Nové Vsi v Horách. Zlepší se tak služby, které tu
poskytujeme. Přímá obslužnost klientů se v Nové Vsi v Hrách
zvýší z 26 na 60 procent. V praxi to znamená, že se zvýší
počet pracovníků v přímé péči o klienta. Na pracoviště v
Nové Vsi v Horách přeneseme veškeré vyšší standarty péče o
klienta z Domova Bouřňák. Mimo jiné tu bude například také
aplikována bazální stimulace, na kterou má Domov Bouřňák

ÚSP
jako jedno z mála sociálních zařízení
kraje certifikát, což je další velký úspěch
letošního roku. Příští rok doufám bude stejně pozitivní, jako
rok letošní. Plánujeme řadu kulturních a společenských akcí,
na kterých chceme spolupracovat s našimi partnery, kterými
jsou především okolní obce a Nová Ves v Horách, jejž
podpory si velmi vážíme. Připravujeme den otevřených dveří,
hasičské cvičení s dobrovolnými hasičskými sbory z okolí a
profesionály z Litvínova. Intenzivně budeme pracovat na
zvyšování kvality péče o klienty, a to proškolením pracovníků
v přímé péči, udržení zvýšeného počtu těchto pracovníků a
postupné zavádění standardů kvality. Při hledání nových
zaměstnanců budeme preferovat lidi z okolních obcí. Rád
bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na
bezproblémovém chodu Ústavem sociální péče Nová Ves v
Horách v roce 2013. Především zaměstnancům našeho
zařízení, partnerům, zřizovateli Ústeckému kraji za podporu a
obci Nová Ves v Horách, která je a bude nám dobrým
partnerem. Do nového roku přeji všem pevné zdraví a
spokojenost v osobním i profesním životě.
Oldřich Malý, ředitel Domova Bouřňák a Ústavu sociální
péče Nová Ves v Horách
SDH

Milí čtenáři, spoluobčané, rád bych využil této příležitosti ke shrnutí činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách
v roce 2013. Mimo výcvikové činnosti naší jednotky jsme pořádali několik akcí pro širokou veřejnost, mezi nimi např. Tour de
Ski, hasičský bál, dětský den či nohejbalový turnaj. V současné době připravujeme zalednění plochy na multifunkčním hřišti u
sokolovny pro veřejné bruslení. V uplynulém roce jsme aktivně pomáhali při odstraňování následků povodní v Brandově a
Mlékojedech u Litoměřic. Dovolte mi, abych vám všem popřál vánoční svátky strávené v rodinné pohodě a klidu, do
nadcházejícího roku vám přeji hodně zdraví, štěstí i pracovních úspěchů. Věřím, že se i v roce 2014 budeme společně setkávat
při akcích organizovaných našimi hasiči, o jejichž přesných termínech budete informování prostřednictvím Zpravodaje.
Jaroslav Hesoun, starosta SDH

Vážení občané, Vážení
sportovní přátelé, rok se
sešel s rokem a tak mi
dovolte zhodnotit činnost naší organizace Sokol Nová Ves
v Horách. Nejprve bych chtěl vyhodnotit sportovní činnost, a
to podle jednotlivých oddílů. V oddíle kopané došlo k velké
změně. Tento oddíl se po několik let potýkal s účastí
v okresním přeboru a zajištěním dostatečného počtu hráčů.
Nejprve jsme se pokoušeli o zajištění hráčů z jiných oddílů,
což se ukázalo jako velmi neekonomické. Uvedu příklad, kdy
jsme na roční hostování hráče z Baníku Most zaplatili 5 tisíc
korun. Tento hráč k nám přešel na hostování po té, co neměl
možnost aktivně se podílet na hře v TJ Baník Most.
Podotýkám, že uvedená částka je minimální, kterou požadují
ostatní kluby. Tento hráč začal u nás trénovat a zdálo se, že
se bude jednat o perspektivního hráče. Toto se ale změnilo
po několika zápasech v okresním přeboru, kdy se neprosadil
a k nám přestal dojíždět. Úmyslně jsem tohoto hráče
nejmenoval, protože takových hostování bylo několik. Hráči
základního kádru stárnou a novou garnituru jsme si
nevychovali. Tak jsme po řádném přehodnocení situace
dospěli k závěru, že takto postupovat nadále není možné a
rozhodli jsme, že ukončíme činnost v okresním přeboru a
nadále budeme pokračovat se staršími hráči, kteří mají vztah
k naší obci a to tak, že zde dříve bydleli, nebo za naší TJ hráli.
Vyplatili jsme se z okresního přeboru, kde naše činnost již
byla neudržitelná, a přihlásili jsme se se staronovým oddílem
do ligy neregistrovaných hráčů. Zde chtěl bych podotknout,
že vidíme první výsledky v tom, že se zlepšila účast hráčů na
utkání. Doufám jen, že nám naši starší hráči vydrží a ligu
úspěšně ukončíme. Zatím hrajeme se střídavými úspěchy.
Dalším oddílem je oddíl rekreačního stolního tenisu. I zde nás
pronásleduje věk. Stárneme, ač si to nepřipouštíme a do
nedávna, což je asi tři měsíce zpět jsme si mysleli, že náš
oddíl pomalu zanikne, protože jsme si nevychovali, žádné
nové zájemce. Toto dnes již není pravdou, neboť do našeho
oddílu začali docházet noví, mladí členové, a jak to vypadá,
zatím jim to drží. Rovněž máme raritu - od počátku roku
k nám pravidelně dochází občan SRN z vedlejší obce
Deutschneudorf jménem KLAUS a je platným členem naší TJ.
Jak vidíte i zde se potýkáme s mnoho let zpátky neúčastí naší
mládeže. Možná, že pomůže činnost kroužku mladých hasičů
pod vedením našeho starosty pana Kádnera, kteří začali
chodit cvičit do tělocvičny. Třetím oddílem je oddíl cvičení
TJ SOKOL

žen. Tento oddíl vede paní Vlaďka Tondrová a
paní Vlasta Stehlíková. Cvičení se účastní tři až šest žen. Vím,
že je to málo, ale jsme rádi za to. Nedaří se přesvědčit další
ženy k aktivnímu sportu a hlavně udělat něco pro svoje
zdraví. Posledním oddílem je oddíl nohejbalu. Zde jsme
doufali, že tento oddíl naváže na svoji dřívější činnost, kdy
pořádali i turnaje pod záštitou dobrovolných hasičů. Toto se
však nestalo a oddíl jako by vůbec neexistoval. Domnívám se,
že je to tím, že někteří nedokážou pochopit, že rozdělování
se na hasiče a sokoly není ta nejlepší varianta, ale je to cesta
do pekel. Rovněž k tomu, že činnost tohoto oddílu se změnila
v nečinnost je, že část členů se začala zabývat tenisem po
vybudování víceúčelového hřiště. Závěrem je nutno říci, že
vše tak, jak to již po několik let pouze konstatujeme, je práce
s mládeží. Vychovat novou generaci sportovců v naší obci, to
musí být náš úkol a náš hlavní cíl. Nyní k naší mimosportovní
činnosti. Po několik minulých let musíme poděkovat naší
obci a obecnímu zastupitelstvu za dotace na energie do
objektu sokolovny. Na počátku roku jsme dospěli k názoru,
že tyto peníze nelze stále investovat do energií. Abych to
uvedl na správnou míru do energií, které prolétnou oknem.
Vytápění bylo prováděno kotli z roku 1994. Jejich výkon byl
dávno za zenitem. Rovněž tak ohřev vody byl prováděn
přímotopnými bojlery na plyn. Tyto byly ze stejného roku a
rovněž jejich výkonnost byla špatná. Proto jsme již na
počátku roku rozhodli o jejich výměně. Část financí byla
použita z našetřených peněz z dotací a část jsme si vypůjčili u
obce. Doufáme, že tyto prostředky budeme moci v co
nejkratší době vrátit. Část prací jsme si provedli svépomocí a
to brigádní činností. Rovněž jsme svépomocí vybudovali
čistící jímku na odpad. Přivezli jsme dřevo na otop, kde nám
opět pomohla obec a to nejen dopravou, ale i pracovníky
VPP. Náhled do budoucnosti – pokračovat v zateplování
budovy sokolovny a to nejprve výměnou oken a dále
opravou elektroinstalace, která je v dezolátním stavu. Na
všech těchto činnostech se budeme podílet svépomocí.
Hlavní úkol, který nás čeká, je výchova mládeže. Na tomto se
chceme a budeme podílet společně s dobrovolnými hasiči,
případně dalšími složkami, pokud o to budou stát. Úplně
závěrem mi dovolte Vám všem popřát šťastné a veselé
svátky vánoční a Nový rok, který splní všechna Vaše
předsevzetí. Za výbor tělovýchovné jednoty Sokol předseda
Václav Dvořák

Vánoční rekordy: Za nejvyšší neuříznutý vánoční strom byl a dosud je snad
považován několik staletí starý eukalyptový strom rostoucí v Tasmánii měřící
úctyhodných 84 m. V prosinci 2003 na něm zářilo 3000 solárních světýlek.
V Guinnessově knize rekordů se dočteme, že v roce 2009 byl nejvyšším svítícím
vánočním stromem strom v Mexico City se svojí výškou 110m.
22. 12. 2013 na Lesné je pro Vás připraven bohatý adventní program
v Krušnohorském muzeu s tradičními vánočními zvyky od 13.00 hod. do 16.00 hod.

24. 12. 2013 od 22.30 hodin bude tradičně sloužena Půlnoční mše
litvínovským vikářem Czernym v kostele sv. Michaela v Brandově. Setkání
doplní houslový doprovod pana Petra Bureše.
Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho: Smysl vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Doba, kdy se
scházela celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu. Hospodyně od rána připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila
hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekla kubu. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. Děti netrpělivě
vyhlížely první hvězdičku na nebi, která měla ukončit půst. Právě s první hvězdičkou na obloze se symbolicky zapalovala svíčka
a celá rodina usedala ke slavnostní večeři. Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Někde se symbolicky na jeden roh stolu
pokládal pecen chleba, aby rodina měla co do úst. Na druhý roh stolu se pokládal miska s tím, co pole dalo, aby i v následujícím
roce byla dobrá úroda. Na třetí roh peníze , které měly slibovat blahobyt a na poslední čtvrtý roh se patřil kouskům jídla pro
dobytek a slepice.
(pokračování na str. 6)

Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho navíc. Někde podávali na talíř nejprve hrách, který spojoval
stolovníky v dobrém i zlém, čočka měla rodině přinést peníze, ryba radost a pohodu. Kosti z ryby se dávaly na jeden talíř, které
pak hospodář odnesl pod jabloň. Tam, kde měli kapra chovala hospodyně šupinky, věříce, že domácnosti se budou držet
peníze. Od stolu se nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Poté se zpívaly koledy, někde bylo zvykem zpívat koledy
každý den až do“ Tříkrálového dne“. Pověstí okolo vánočních zvyků se traduje nepřeberné množství.
Je na každém z nás, jak pojme oslavu vánočního období a vítání nového roku. Důležité je, aby v rodinách vládla pohoda, dobrá
nálada, nikdo nebyl sám a dětem zářila očka od radosti. Na vánoční stromeček pověste si zvoneček. Zvonek štěstí, jak se praví,
přeji pevné zdraví, korunek ať je dosti a Nový rok bez starosti.
Jana Dvořáková
PRVNÍ NOVOVESKÁ NEZISKOVÁ

Vážení
sousedé,
jménem První novoveské neziskové o.s. bych vám ráda
poděkovala za účast na akcích, které pro vás rádi chystáme a
věříme, že se nám i v příštím roce opět podaří zajistit
dostatek finančních prostředků pro jejich další realizaci. Z
těch letošních připomenu úžasnou Pyžamovou párty, která
nám zpestřila měsíc únor-byla nezapomenutelná, na čemž se
jistě shodnu se všemi zúčastněnými! V červnu proběhl
Dětský den-poučeni z loňského vrtkavého počasí jsme ten
letošní situovali do interiéru kavárny a udělali jsme dobře.
Oba dva letos konané Country fesťáčky vyšly co se počasí i
návštěvnosti týče perfektně a myslím, že jsme si je také moc
užili. V srpnu se navíc konala prázdninová akce Hýbat se je
zábava s rodeo bizonem a sumo ringem, kde se vyřádily
především děti z novoveského tábora. Ještě nesmím
zapomenout na hasičský kroužek, který se v kavárně konal o
svátku dušiček a který pro děti připravil se svým takřka
rodinným "týmem" David Kádner. V posledním měsíci v roce
nesmí chybět naše Mikulášská nadílka každoročně spojená s

dílničkou a ještě
stihneme
Ďábelskou párty,
kde přijdou opět
na řadu
kostýmy! O všech
chystaných akcích
vás budeme i
nadále informovat
prostřednictvím
Zpravodaje
a
formou letáků na
plakátovacích plochách v obci. Závěrem bych vám jménem
sdružení ráda popřála klidné a příjemné prožití Vánočních
svátků a vše dobré v následujícím roce. Věřím, že se opět
uvidíme na některé z chystaných akcí, které pro vás
připravujeme společně s kavárnou Cafebar.
Markéta Novotná

KNIHOVNA

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás informovala, že
mám v knihovně novou kolegyni paní Kamilu Bartlovou. Výpůjční doba zůstává
stejná, je to každý čtvrtek od 16 do 19 hodin. Pravidelně si půjčujeme další knihy z
knihovny v Mostě, kde Vám také můžeme na Vaši žádost knihy objednat k zapůjčení
na Novou Ves. 30. listopadu jsme pořádaly za knihovnu kurs výroby adventních
věnců, kde si zájemkyně mohly za symbolický poplatek vyrobit vlastní věnec, který si
odnesly domů. Zároveň jsme tuto akci spojily s dětským kroužkem a vedle nás si děti
pomalovaly dřevěné ozdoby na obecní vánoční stromeček. Za dovoz chvojí bych
tímto ráda poděkovala paní Šiklové. Od ledna chystáme další knihovnické akce a
různé kursy, konkrétně si budete moci aktuality přečíst v Novoveském Zpravodaji, nebo
budeme přes obec zasílat SMS.
Přeji Vám krásné prožití Vánoc a hodně štěstí do Nového roku. Eva Nirodová
OSADNÍ VÝBOR

Osadní výbor pro místní část Mníšek. Přes veškerá úskalí
se nám povedlo výbor zachovat a naopak i posílit. Dobrou zprávou je, že na Mníšku
máme opět více trvale hlášených obyvatel, kteří se zajímají o dění v naší osadě. Chtěla
bych také poděkovat starostovi a zastupitelům, že nám pomáhají řešit problém s pitnou
vodou, aktivně s námi spolupracují a konzultují situaci a hlavně že nás podpořili při
jednáních se současným vedením Občanského sdružení pro rozvoj Mníšku, které
sdružuje převážně chalupáře. Věřím, že nadále budeme aktivně spolupracovat a podílet
se na rozvoji Mníšku i v dalším roce 2014. Za trvale žijící obyvatele předsedkyně Eva Nirodová
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