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Informace starosty

ERVEN
V prvé 2013
řadě bych rád poděkoval naší hasičské jednotce za její profesionání přístup ke všem třem zásahům, které proběhly
postupně na Hoře Svaté Kateřiny, v Brandově a nakonec i u nás, v Ústavu sociální péče.
Novinkou je, že od února vozíme obědy z Ústavu sociální péče, který nám nabídl za oběd cenu 50,-. Jídelní lístky jsou
2013
k dispozici v Infocentru. Na telefonním čísle 730 511 177 je možné si jídlo dopředu objednat a také si vyžádat další
informace. A nakonec bych Vás rád pozval na tradiční obecní ples, který se uskuteční 8. března a letos proběhne
ve
EZEN 2013
znamení oslav 450 let výročí obce. Jsem moc rád, že je o ples opravdu velký zájem, proto pokud se chcete zúčastnit,
prosím neváhejte. Volných míst už zbývá opravdu jen pár. Budu se moc těšit na společné, tentokrát plesové, setkání.
Váš starosta

David Kádner
Rozhovor s ppor. Bc. Radkem Řehákem, vedoucím policejní stanice Nová Ves v Horách
Pane podporučíku, jak dlouho působíte na horách? Případně, kde jste působil předtím? U Policie ČR pracuji již 11
let a ve funkci vedoucího skupiny policejní stanice Nová
Ves v Horách jsem třetím rokem. Předtím jsem pracoval u
policie v Praze dále pak na Meziboří a Hamru. Jak velkou
oblast má zdejší stanice na starosti? Do našeho
služebního obvodu patří obce Klíny, Český Jiřetín, Nová
Ves v Horách, Mníšek, Hora Sv. Kateřiny, Rudolice
v Horách, Malý Háj a Brandov. Kolik je na horách policistů
ve službě? V současné době je pro výkon služby na
policejní stanici zařazeno devět policistů, v případě
potřeby je výkon posílen i o policisty z obvodního
oddělení v Hamru. Jakou problematikou se na horách
zabýváte nejčastěji? (jakými přestupky)? Nejčastěji
řešíme případy majetkové kriminality, zejména krádeže
věcí z rekreačních objektů a zaparkovaných vozidel. Ke
krádežím z vozidel dochází nejvíce v období houbařské sezony, kdy neopatrní houbaři odstaví své auto na odlehlém
místě a nechávají v něm viditelně položené cenné věci. Dále policisté na horách řeší v rámci výkonu své služby
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky proti majetku. Často na obecním úřadě
slýcháváme stížnosti občanů na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci projíždějícími řidiči, zejména
v problematických úsecích, jako např. v úseku označeném 30 km/h, či „na starém kopci.“ Jak tento problém
vnímáte Vy a jak se jej snažíte řešit?
Přestupky spočívající v překročení nejvyšší povolené rychlosti v lokalitách jako je „Starý kopec“ řešíme ve spolupráci
s policisty z dopravního inspektorátu v Mostě, kteří mají zařízení potřebné k měření rychlosti. V případě, že dojde ke
zjištění přestupku překročení rychlosti, je řidiči policistou v blokovém řízení uložena pokuta popř. je řidič oznámen ke
správnímu orgánu k projednání přestupku. Zaznamenáváme také otázky a stížnosti na průjezd nákladních
automobilů s nadměrným nákladem směřujícími do sousední SRN, v současné době je to zejména transport dřeva.
Jak je všeobecně známo, přechod na Mníšku mohou projet jen vozidla do 3,5 t. Můžete čtenářům sdělit nějaké
bližší informace k této záležitosti?
Pokračování na str. 3

POPLATEK ZA PSY

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

Anna LANDOVÁ (83)
Božena PAVLÍKOVÁ (80)
Danuše KARLOVCOVÁ (75)
Růžena TŮMOVÁ (72)

100,- Kč za prvního a 200,- Kč za
každého dalšího psa na rok 2014
uhraďte na obecním úřadě
v hotovosti.
Pokud chcete platit převodem,
přidělíme Vám variabilní symbol.
32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH
SE USKUTEČNÍ

31. 3. 2014

GRATULUJEME!

Co nás trápí
Každý den projíždím dolní částí obce a tak mě trápí stále se zhoršující stav dvou bytových domů, a to čp. 84 a čp. 76. Myslím, že více
jak mne se tento problém dotýká nejblíže bydlících občanů, a proto jsem se zastavila u paní Heleny Brandnerové a položila jsem jí
otázku, jak ona vnímá dezolátní stav domů a zdá má obavy z toho co bude následovat. „Ano, mám obavy již z toho co je, natož
z toho co bude,“ říká paní Brandnerová. Oba domy mají odstřihnutou elektřinu a vodu. Naproti přes ulici bylo v přízemním
neobydleném bytě otevřené okno. Je to tak tři neděle, co „někdo“ okno zavřel zatáhl závěsy. Nelze tedy ani vidět, zda někdo byt
neobývá a nebo nevykrádá. Nikdo se do domu nedostane, ani „nedobouchá“. Do domu odmítá chodit i listonoška. Tak mě napadá
Heluš, jakým způsobem dodržují asi nájemníci zákla
dní hygienu a kam chodí vykonávat svoji lidskou potřebu? „No, tak to nevím. Jednou to ale určitě zjistíme.“
A co ten dům v
nebezpečné blízkosti Vašeho domu? Měla bych obavy z případného požáru. Asi bych denně hlídkovala. „Ani o tom nemluv,“ říká
Helča, „mám samozřejmě strach.“ V domě bydlí nájemníci se třemi dětmi , nejde tu elektřina , voda, nájemníci nemají čím topit,
nevím jak dětem vaří , jak dodržují hygienu. Žumpa je propadlá, jsou v ní spadlé kusy betonu, od domu se šíří zápach, myslím si, že jim
žumpa prosakuje i do sklepa a obávám se jara, kdy silnější déšť by mohl všechen obsah rozpadlé žumpy přemístit na náš dvůr. Také
samozřejmě se bojím požáru, vždyť by stačila jiskřička. Podívej se na komín, je rozpadlý, jsem z toho všeho unavená a rozzlobená. Nic
mě nebaví a nemám na nic náladu. Moc dobře vím, že oba domy jsou v soukromém vlastnictví a přimět vlastníky, aby dům začali
opravovat je běh a v tomto případě na velmi dlouhou trasou. Všichni vlastníci jsou totiž nezaměstnaní. Děkuji Ti „Heluš“ za
rozhovor. Z rozhovoru vyplývá, že tu roste problém dotýkající se celé vesnice. Na jedné straně se staví nové domy , opravují
stávající a na straně druhé nás v budoucnu čeká demoliční stav obou domů a rozčarování nad tím, že náprava bude v nedohlednu.
Budeme mít pěkné parky, hřiště, čekárny , čisté prostranství a na straně druhé se budeme koukat na nevzhledná zbořeniště u hlavní
silnice. Jana Dvořáková
A mám ještě jednu velkou bolístku, o kterou se chci s Vámi podělit, a možná všichni dohromady najdeme cestu a pomoc . Jak víte,
TJ Sokol jako jediný spolek, funguje bez přestávek a přerušení několik desítek let. Já sama, ještě jako žáček (nebo žačka
), jsem
navštěvovala cvičení pro děti a vedl nás tehdy pan Plaček. A to již uplynulo móóc let. A budova TJ Sokol dál slouží části občanů,
kteří milují pohyb . O údržbu se dobrovolně po několik hodně let starají zcela samozřejmě nadšenci, kteří, dá se říci, obětovali sportu
svoje mládí a i svoje stáří. Ale dnes je to všechno o financích. TJ žádný příspěvek nedostává , kromě příspěvku od obce. Ten nám
pomáhá zaplatit náklady na energie a skutečně na „záplatování“ těch nejdůležitějších oprav. Někdo namítne , že pronajímáme část
jako restauraci a měli bychom vydělávat. Je tu ale to ale. Kdo z nás si může dovolit chodit každý den do hospody ? Kdo nemusí
počítat kolik peněz utratí . Pár jedinců si zajde pouze na pivo . Z těch pár prodaných piv nikdo nezbohatne . Vidím to, když se na
chvilku v restauraci zastavím . Někdo může namítnout , že je to v nájemci, jak se postará, aby restaurace byla navštěvovaná , co umí
nabídnout hostům, jak se stará o čistotu, v kolik hodin otevírá a tak bych mohla pokračovat dál (slýchávám tyto námitky často) . Ale
zase je tu to ale , za dveřmi žádní žadatelé o pronájem nestojí, a tak není z čeho vybírat.
Mám řadu nápadů, ale realizovat by musela obec. Co kdyby se obec pokusila získat dotaci na opravu budovy. Třeba by si obec
mohla budovu vypůjčit a tím snáze získat dotaci. Letos bychom rádi vyměnili v přízemí budovy okna a tak čekáme na vyúčtování
zálohových plateb za vodu, plyn a elektřinu . Šetří se, kde se dá (téměř netopíme) a pokud budou přeplatky, tak snad záměr vyměnit
okna budeme moci naplnit. Obec by se mohla pokusit oslovit sponzory. Ono to lépe vyzní, když sponzora osloví obec (starosta, než
předseda TJ).
Na sále, kde trénují fotbalisti a hraje se stolní tenis, je plíseň na stěnách. Rozvody elektřiny si pamatují ještě víc jak já. Je to na
dlouhé společné jednání našich zastupitelů a zástupců sokola.
Času je málo a budova sokola stárne a očekává naši pomoc, aby i děti našich dětí se mohly v sokolovně sportovně vyřádit. Měli
bychom začít si udržovat stávající zařízení sloužící široké veřejnosti.
Jana Dvořáková
(Má taky někdo nějakou bolístku? Volejte 604158974 - budeme společně hledat cestu ven. Ráda se zastavím.)

Rozhovor s ppor. Bc. Radkem Řehákem,
vedoucím policejní stanice Nová Ves v Horách
(dokončení ze str. 1) V současné době také provádíme na základě stížností občanů Nové Vsi zvýšenou kontrolu nákladních
automobilů, zejména těch, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 t a jejichž řidiči přejíždí přes hraniční přechod Mníšek, který je
opatřen zákazovou značkou „ Zákaz vjezdu motorových vozidel nad 3,5 t). V případě zjištění, že řidiči těchto vozidel nemají na
Nové Vsi místo nakládky popř. vyložení nákladu, nebo povolení k průjezdu od příslušného správního orgánu, jsou těmto
řidičům ukládány v blokovém řízení pokuty za porušení dopravního značení. Rozhodně se občané Nové Vsi nemusí obávat, že
by si řidiči kamionů beztrestně zkracovali přes hraniční přechod Mníšek cestu do Německa. Pro kamionovou dopravu jsou
určeny hraniční přechody v Hoře Sv. Šebestiána a Cínovci. Všeobecně se po poslední prezidentské amnestii hovořilo o
prudkém nárůstu kriminality. Jaká je statistika trestné činnosti ve Vašem obvodě? V roce 2013 jsme ani po prezidentské
amnestii na horách nezaznamenali oproti předchozím rokům rapidně zvýšený nárůst kriminality. Dle evidencí Policie ČR bylo za
rok na 2013 na horách spácháno 44 trestných činů, což je o 6 případů více než v roce 2012. Tento nárůst připisujeme tomu, že
se Krušné hory opět
stávají
turisticky
atraktivní lokalitou,
která se opět dostává do
podvědomí lidí a
nabízí
různé
druhy
sportovního vyžití. To
samozřejmě přináší i
větší návštěvnost hor
a s tím spojenou větší
příležitost k páchání
trestné činnosti. Jak
spolupracuje zdejší
stanice
s obecním
úřadem, se starostou
obce?
Současná
spolupráce
s obecním
úřadem
v Nové Vsi v Horách
je z našeho pohledu na
velmi dobré úrovni.
Se
starostou
obce
Davidem Kádnerem
jsme jak v osobním tak
v telefonickém
kontaktu
a
vzniklé
problémy
řešíme
operativně dle potřeby.
Jaká je v současné
době
spolupráce
s Vašimi německými
kolegy?
V minulosti
jsme občas zahlédli
mezinárodní hlídky, jak
je tomu dnes? Na
otázku
týkající
se
příhraniční spolupráce
mohu
uvést,
že
v současné době dochází ke společnému výkonu služby našich policistů s německými na úseku dopravy, kdy hlídky dopravního
inspektorátu a saské policie působí v příhraničních oblastech. Příhraniční kriminalitu a předávání potřebných poznatků řešíme i
přes policejní koordinační centrum v Petrovicích. Sdělte, prosím, čtenářům, jak, kam a s čím se mají obrátit na místní polici
v případě potřeby. Závěrem uvádím kontakty, prostřednictvím kterých se můžete v případě potřeby obracet na policisty z Nové
Vsi popř. obvodního oddělení Litvínova Hamru. Jedná se o služební telefon PS Nová Ves v Horách: 607 990 380, dozorčí služba
OO PČR Litvínov Hamr: 974 435 811 nebo tísňová linka Policie ČR 158. Děkuji za rozhovor. R. Malkusová

450. výročí naší obce
V letošním roce si připomínáme 450. výročí první, písemně doložené zmínky o naší obci. Tímto
písemným dokladem je listina, tak zvaný „handfest,“ sepsaný na žádost poddaných, kteří
zde již dříve založili osadu. Majitelky zdejšího panství sestry Anna a Magdalena z Veitmile
žádosti svých poddaných vyhověly a 2. února 1564 vydaly již zmíněnou listinu, potvrzující
práva osadníků na užívání domů a pozemků a právo dědičné. Součástí této listiny byl i
jmenovitý seznam 48 osadníků – majitelů domů a půdy a jejich robotních povinností a výše
daní, které byly vybírány dvakrát za rok (na Jiřího 24. 4. a na Havla 16. 10.). Z listiny se
dovídáme, že k osadě již tehdy patřil mlýn a pila v Mariánském údolí a k robotním
povinnostem patřila především práce v lese. Osada v té době pravděpodobně ještě neměla jméno, neboť v listině se píše, že
sestry Anna a Magdaléna z Veitmile dávají nově vystavěné vsi jméno Rottendorf, které jí má zůstat i budoucnu (v polovině 17.
století se objevuje v robotních seznamech i český název vsi – Nová Ves, později už jen německý název Böhmisch Neudorf a
později až do r. 1945 Gebirgsneudorf). Z listiny se bohužel nedovídáme, kdy byla zdejší ves založena. Originál této latinsky
psané listiny pravděpodobně již neexistuje, je znám pouze její německý opis a český překlad.

J. Pešír, kronikář obce

Oznámení o uzavření prodejny
Oznamujeme našim zákazníkům, že od pondělí 3. března 2014 bude naše prodejna uzavřena. Chceme plně využít
potenciál našeho objektu, a tak bude zahájena rekonstrukce a přestavba na penzion pro seniory.
Chceme proto poděkovat našim věrným zákazníkům, kteří od roku 1992, kdy začalo naše podnikání, nás zde podporovali.
Rodina Vomáčkova

Původně (r. 1902) hostinec „Zum Hirschen“ (U Jelena) s řeznictvím, pokoji pro hosty a tanečním
sálem, dnes Dům sportu – Sokolovna a hostinec.

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zima na horách (pokračování).
Zima roku 1923/24 byla tvrdá a na sníh velmi bohatá. Na 1. Svátek vánoční byla velká chumelenice a silný mráz. Během vánoční
mše, kterou sloužil farář Herkner na Mníšku, zamrzlo faráři dokonce v kalichu i mešní víno. Během kruté zimy 1928/29 byly
osady na horách opět odříznuty od okolního světa. Tehdy zde ještě sněhové pluhy, tak jak je známe dnes, neprojížděly.
Jedinými prostředky pro odklízení sněhu ze silnice byl dřevěný pluh tažený koňmi, někdy i několika páry a lopata. Na mnohých
místech, hlavně v Mikulovicích a Starém kopci, ležela bílá „krása“ až do výše čtyř metrů, u mnohých domů dosahoval sníh až
k okapovým žlabům, ba i dokonce až k oknům ve štítě. Dveře i okna byly zaváté, skrze masu sněhu si lidé museli k domovním
dveřím prokopat tunel. Aby si lidé zaopatřili potraviny, nezbylo jim nic jiného než si proházet hlavní silnici vedoucí z Nové Vsi a
Mikulovic do Hory Sv. Kateřiny a především pak do Horního Jiřetína. Farář Herkner o tom ve farní kronice píše: „Rok 1929
o
o
začal abnormálním mrazem, jaký jsme v našem kraji nezažili, až -28 Celsia ba místy až -32 Celsia, v Praze naměřil teploměr o
32 C. Tyto neočekávané mrazy sebou přinesly zlé hospodářské škody. Ve městech byl nedostatek uhlí a nedostatek vody,
poněvadž
zamrzlo
vodovodní
potrubí. Takto mrzlo až
do konce března 1929. Byly to
největší mrazy od roku
1775. Většina řek zamrzla. Rok
1929 nám ale přinesl
nádherné léto, takové jaké si
rolníci přáli, výsledkem
byla dobrá sklizeň“.(pozn. 10.
února 1929 byla u
Českých
Budějovic
naměřena
absolutně
nejnižší
o
teplota v ČR -42,2 C). V listopadu a
prosinci 1934 bylo velmi
mlhavo. Vlhké počasí podporovalo
šíření
nemocí,
především chřipky a záškrtu, a to
nejen dětí, ale i u
dospělých. Nejvíce postižených
bylo v Mníšku a Malém
Háji. Následující zima 1936/37 byla
až do konce ledna velmi
mírná, ale únor sebou přinesl
prudké sněhové vánice.
Silnice na Mníšek byla na volných
místech zcela zavátá. U
nové Hönigovi továrny na dřevěné
výrobky
(dnes
již
neexistuje), při okraji lesa naproti
Brüderwiese, se nakupila
až tři metry vysoká stěna sněhu. Sněhové závěje opatřily pro četné nezaměstnané vítaný výdělek při odklízení sněhu. I když
následující zima ohlásila svůj příchod teprve 10. prosince, svou průměrnou sněhovou pokrývkou uspokojila i sportovce.
Počátkem března 1939 sníh roztál a přihlásilo se jaro. V polovině měsíce však přišly silné sněhové bouře a sněhové masy zavály
všechny cesty. A právě v tuto dobu obsazoval německý wehrmacht zbytek Československa. Vojska z Chemnitz měla přecházet
hory právě zde, ale pro velký sníh to nebylo možné. Všichni muži ze vsi byli vyzváni k odklízení sněhu, aby cesty byly průjezdné.
Zdálo se, jako by se proti tomuto „podniku“ postavil sám Bůh-počasí a chtěl tomu zabránit. Zima 1941/42 začala již v listopadu
vydatným sněžením a mrazivými dny. Byla stejně krutá jako zima 1928/29. V lednu 1942 leželo tolik sněhu, že zdejší horská
obec byla týden odříznuta od okolního světa. Koně zapřažení do saní v konvoji dováželi potraviny, poštu a nejdůležitější zboží
z Horního Jiřetína. Na některých místech, především v Mikulovicích, ležel sníh až do výšky 4 až 5 metrů. Z jeřabin vyčnívaly z té
bílé „nádhery“ jen části jejich korun. Z těchto zpráv vidíme, že také v dřívějších dobách docházelo k velkým povětrnostním
extrémům, a že to není jen fenomén naší doby.
J. Pešír, kronikář obce

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – prosinec/leden
Dne 12. 12. 2013 přijela za žáky 7., 8., 9. třídy školitelka v rámci
projektu RO-KA-PO (rozvoj kariérového poradenství). Žáci se
dozvěděli další informace o vlastní osobě, o možnostech, které
mají. Žáci hráli spoustu her, při kterých se dozvěděli mnoho
informací o různých profesí atd. V pátek 13. prosince 2013 se žáci
9. třídy sešli v budově soudu, aby společně strávili adaptační pobyt
a zároveň volbu povolání. Nejdříve proběhlo natáčení na téma
volby povolání, v odpoledních hodinách již zavítali do tělocvičny. Po
sportovním odpoledni následovala večeře a po večeři různé hry.
Večer je také navštívili zákonní zástupci a s nimi probírali volbu
povolání a některé dotazy týkající se školy.Tento pobyt se všem
zúčastněným moc líbil a určitě se vydařil. V týdnu od 16. – 20. 12.
2013 se uskutečnil lyžařský výcvik na Božím Daru. Počasí
účastníkům vcelku přálo. První dny jim dokonce svítilo sluníčko.
Lyžovali a snowboardovali jak na Klínovci tak i na božídarském
Novaku, jehož mírný kopec byl pro začátečníky ideální. Během LVVZ
také navštívili bazén v hotelu Nástup v Loučné pod Klínovcem a
aquacentrum v Jáchymově, kde si to žáci pořádně užili. Na závěr
každý dostal diplom za absolvování kurzu. Lyžařský výcvik se opět
moc povedl a všichni se těší na další.. Děkujeme za pomoc při
dopravě Severní energetické (záchranné službě), panu Loosovi a
panu Kádnerovi. Samozřejmě obrovské DÍKY patří za spolupráci ve
všem dětskému domovu. V neposlední řadě děkujeme instruktorům
lyžování paní Martině Stawiarzové, paní učitelce Kláře Křivánkové,
panu Jiřímu Moozovi a instruktorům snowboardingu slečně Marcele
Schandarové a Martinu Karabovi. Ve škole se uskutečnila sbírka
s názvem „Život dětem“. Posláním této sbírky je pomoc nemocným
dětem v rámci celé České republiky. Celkem bylo vybráno 1 090,Kč. Všem, kteří přispěli moc děkujeme. V úterý 14.1. 2014 se v naší
škole konaly netradiční třídní schůzky 7. a 8. třídy. Netradičními jsou
nazývány především proto, že se zde třídní učitelé a zástupci vedení
školy setkávají s rodiči nikoliv kvůli prospěchu žáků, ale aby poznali
kolektiv, vztahy ve třídě apod. Tato netradiční třídní schůzka byla
zaměřena na volbu povolání. Rodiče byli seznámeni s projektem
RO-KA-PO, prohlédli si portfolia žáků a jejich dosavadní práci v
projektu. Žáci se svými rodiči pak vyplňovali odpovědi na otázky
týkající se budoucího povolání, školy atd. a navzájem si poté
výsledky porovnali. Na závěr si mladší generace zasoutěžila proti
starší generaci v pantomimě. Po vymyšlení a napsání povolání si
skupiny losovali a pantomimicky ztvárňovali jednotlivé profese.
Velmi těsně vyhráli nad žáky rodiče. Netradiční třídní schůzky sklidili
velmi kladné ohlasy – jak ze strany rodičů, tak i žáků a zástupců
školy. Ve školním roce 2013 - 2014 se žáci II. stupně zúčastnili
projektu „Krušné hory - Domov můj“. Jeho účelem bylo seznámit
žáky s oblastí Krušných hor, a to konkrétně s historií lidových
řemesel, těžbou nerostů a osídlením, pomocí zajímavé výuky v
učebnách a atraktivním prostředím Krušných hor. V pondělí 13. 1.
2014 se 9 žáků z druhého stupně naší školy zúčastnilo školního kola
olympiády ze zeměpisu. Celkem byly 3 kategorie (6. třída, 7. třída a
8. + 9. třída). Zadání bylo rozděleno na dvě části – první byla práce
bez atlasu a druhá práce s atlasem. Každá kategorie vycházela
z probíraného učiva, ale byly zde také otázky, které zjišťovaly
obecný přehled a znalosti žáků. Výherci jednotlivých kategorií se
zúčastní okresního kola.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
6. třída 1. místo – Christophová Nikola 7. Třída 1. místo – Natálie
Dresslerová 2. místo – Kudová Milada 3. místo – Trnková Aneta 4.
místo – Komišová Tereza 8. + 9. Třída 1. místo – Stawiarzová Tereza
2. místo – Klajdáčová Natálie 3. místo – Pompa Filip 4. místo –
Váhalová Jana
ŠKOLA NA HORÁCH PODPOŘILA SVÉHO BÝVALÉHO ŽÁKA
V době adventu jsme zjistili, že náš bývalý žák Josef Rejman shání
peníze na asistenčního psa pro svého zdravotně postiženého syna
Jakoubka. Paní ředitelka, Věra Sehnalová, nás zavolala do
tělocvičny, a vysvětlila, jak můžeme malému Kubíkovi pomoci. Dnes

20. ledna 2014, k nám do školy přijel Josef Rejman i s rodinou a
asistenčním psem, v tělocvičně mu byl předán šek ve výší 3 446,Kč. Paní ředitelka poděkovala všem, kteří přispěli na dobrou věc.
„Jsem moc ráda, že jsme všichni společně, žáci, zaměstnanci školy i
přátelé školy mohli pomoci.“ Rodiče malého Kubíka všem upřímně
poděkovali a tatínek se svěřil, že když mu paní Sehnalová zavolala,
byl velmi dojatý, že jsme si na něj vzpomněli. Prohlédl si svou
bývalou školu a nešetřil pochvalou. Přejeme Kubíkovi a celé jeho

rodině, ať se jim daří a ať seženou zbytek peněz, aby pes byl jen
jejich.
Vzhledem k tomu, že uspořádání této akce vyvolalo velký zájem,
rozhodla se škola uspořádat taktéž sbírku z řad veřejnosti. Pokud
by se někdo rozhodl sbírku pro Kubíka podpořit, může svůj
příspěvek přinést do konce února do kanceláře školy. Dárce bude
ve škole zaznamenán a vybrané peníze budou rodičům Kubíka
opět předány. Připomeňme, že za asistenčního psa je potřeba
uhradit ještě necelých 50 tisíc a každá přispěná koruna znamená
přiblížení k jeho úplnému vlastnictví.
Nikola Šecová

Móóc se omlouvám, nějakým nedopatřením
(či mým selháním) byl zveřejněn lednu ve
Zpravodaji omylem článek z vánočního turnaje
z roku 2012. Sama jsem se potrestala a 100 x
napsala: Zklamala jsi víckrát, to již nedělej,
nebo se dostaneš do pekla
. ( Stačí?) A teď
již správný článek.
Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise se jako
každoročně konal o druhém vánočním svátku. Nahlédla
jsem do kroniky a „Vánoční turnaj“ se pravidelně každý
rok hraje již od roku 1998. Přihlásilo se celkem 24
hráčů. Jako vždy se turnaje zúčastnili i nejlepší hráči se
sousední obce z Hory Svaté Kateřiny. Letos ale vítězství
uhájili hráči naší obce a první místo, tedy zlato, získala
Alena Viktorová (Kynkalová) a Stanislav Kortán.
Na
druhém místě se umístil Václav Seidl s Marií Hájkovou a
třetí místo obhájila Sonja Vydrová s Martinem Turkem.
Gratulujeme !
Ceny vítězům sponzorovali manželé
Dvořákovi a Ondra Bejček. Na úhradě občerstvení se
podílel obecní úřad. Po celý turnaj panovala dobrá
nálada, která nás neopustila ani po skončení pro nás
tak významného turnaje. Všem nám šlo hlavně o pohyb,
který nám o vánočních svátcích strávených hlavně u
televizních pohádek scházel. Slibujeme, že budeme celý
rok pravidelně trénovat a druhý vánoční svátek v roce
2014 si opět užijeme na již 17. ročníku Vánočního
turnaje a zlato zůstane v naší obci. Jana Dvořáková

(foto: Facebook)

4. 2. 2014
Naše černá kronika
Mezi Novou Vsí a Mníškem zasahovali hasiči, policisté a záchranáři u nehody
osobního automobilu, který skončil
ve škarpě mimo silnici. Řidiče s lehkým zraněním ošetřili záchranáři a následně ho transportovali do nemocnice, provozní
kapaliny neunikly.

V Hoře Svaté Kateřiny zasahovalo několik jednotek hasičů u požáru domu,
zásah trval víc jak pět hodin a komplikoval ho silný mráz
26. 1. 2014
Na více než pět hodin časně ráno zaměstnal desítky hasičů požár domu v obci Hora Svaté Kateřiny. Hořet začalo po půl čtvrté
ranní a na místo se sjelo hned několik profesionálních i dobrovolných jednotek z Mostecka. V době požáru naštěstí nebyl
majitel doma. Přivolaní hasiči z domu museli vynést několik propan-butanových láhví a svářečskou plynovou soupravu. Láhve
hasiči ochlazovali v potoce, který protéká kolem domu. Práci hasičům komplikoval silný mráz. Velitel zásahu mosteckých
profesionálních hasičů Petr Pospěch řekl, že při příjezdu byla větší část střechy a půdních prostor zasažena ohněm. Plameny
šlehaly několik metrů vysoko a zásah pak hasičům komplikovaly padající stropy v domě. Hasiči proto požár hasili pomocí
nastavovacích žebříků. „Majitel domu přišel na místo požáru a řekl nám, že by se v domě nikdo neměl nacházet. Předběžný
průzkum nepotvrdil, že by v objektu byl někdo další,“ uvedl velitel zásahu. Vedle profesionálních hasičů z Mostu na místě
zasahovali také dobrovolní hasiči z Hory Svaté Kateřiny, Nové Vsi v Horách, Brandova a podniková jednotka hasičů. Samotný
zásah trval více než pět hodin. Po uhašení plamenů pak hasiči museli rozebrat ohořelou konstrukci střechy a vynášet
z přízemí věci. Přesnou příčinu vzniku požáru musí určit další vyšetřování hasičského a policejního vyšetřovatele stejně jako
způsobenou škodu, kterou požár napáchal.

Oslovili jsme zástupce velitele Jednotky p.Petra Thiela,
aby nám podal další informace.V kolik hodin jste přijeli k zásah? Jednotka byla povolána Krajský operačním střediskem
(KOPIS) k požáru RD v Hoře Sv.Kateřiny ve 4.15 hod. a na místě jsme byli ve 4.25 hod. Jak dlouho jste zasahovali a co bylo
vaším úkolem? Naším úkolem bylo dodávka vody do ostatních hasičských cisteren a na žádost velitele zásahu p. Petra
Pospěcha z PÚ Most jsme pomáhali s lokalizací požáru. Jak jste si poradili, zejména technika, s velkým mrazem? K tomu můžu
dodat jen to, že i v těchto mrazech(-12 C) technika fungovala dobře, stejně tak i zasahující jednotky,které se po dobu zásahu
mohly zahřát horkým čajem. Ten zajistila Jednotka z Kateřiny, za což jim děkujeme. Nutno dodat, že při tomto složitém zásahu
nedošlo k žádnému zranění. Závěrem bych zmínil ještě jeden zásah, který byl 15.2., tentokráte v sobotu a opět v ranních
hodinách, kdy jednotka zasahovala v ÚSP Nová Ves v Horách, který byl díky duchapřítomnosti místních zaměstnanců uhašen
hasícím přístrojem před příjezdem jednotky.
Se zdrojem pozary.cz R. Malkusová

Z JEDNÁNÍ NAŠICH ZASTUPITELŮ
Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 27. ledna 2014 projednalo a schválilo následující záležitosti:
- vzhledem k dosavadním převážně negativním zkušenostem vyjádřilo nesouhlas se zahrnutím obce Nová Ves v Horách do
územní působnosti místního partnerství MAS (místní akční skupina) Sdružení Západní Krušnohoří a s přípravou ISÚ na svém
území pro období 2014 – 2020. Současně uložilo starostovi zahájit kroky potřebné k začlenění obce do jiné MAS a předložit
zprávu o průběhu začleňování na příštím zasedání ZO,
- v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. rozhodlo ponechat stávající výši odměn členům zastupitelstva,
- projednalo a schválili záměr na pronájem a prodej některých pozemkových parcel přímo sousedídích se stavbami (např.
umožnění přístupu apod.),
- vyjádřilo souhlas s realizací stavby k provedení a uložení přípojky plynu na pp.č. 489 v kú. Mikulovice,
- zamítlo žádost o pronájem budovy bývalé ZŠ s následným odprodejem p. Skalickému,
- projednalo Kalendář kulturních akcí obce na rok 2014.
Příští zasedání ZO se koná v pondělí 31.3.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Nová Ves v Horách a já tímto opět
všechny občany i ostatní zájemce zvu. Těším se rovněž na setkání s občany obce i ostatními návštěvníky na plesu obce,
který se koná v sobotu 8.března od 20.00 hodin v sále KD Pod lípou.
Ing. Václav Krůta
místostarosta obce

Sonja Vydrová získala ocenění v soutěži Podnikatelka roku 2013
Ve společenském sále litvínovské Citadely převzaly vítězky Regionální soutěže podnikatelek měst Litvínova, Meziboří a obcí
Krušných hor pro rok 2013 ocenění z rukou budoucí ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové, hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, radního Ústeckého kraje Martina Kliky, poslance a starosty Nové Vsi v Horách Davida
Kádnera, starosty Meziboří Petra Červenky, starosty Litvínova Milana Šťovíčka a předsedy OHK Most Rudolfa Junga. Soutěž
pořádá už druhý rok Litvínovská vzdělávací společnost, s. r. o., ve spolupráci s PRO LITVÍNOV, o. p. s., v rámci projektu
„PŘÍLEŽITOST - slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem České republiky.
Porota do užšího kola vybrala 20 podnikatelek z 50 nominovaných. První cenu a titul Podnikatelka roku 2013 získala Eva
Smejkalová. Od roku 1996 provozuje firmu AUTOEXPRES Litvínov, prodej autodoplňků a náhradních dílů. Svazek obcí v regionu
Krušných hor ocenil z horských obcí dvě z pěti nominovaných podnikatelek. Ceny předávali Martin Klika se starostou Nové Vsi
v Horách Davidem Kádnerem. První místo SORKH získala Marika Dvořáková, podnikatelka z Lomu, druhou cenu získala Sonja
Vydrová, podnikatelka z naší obce. Firma NBW, s. r. o. sídlící v Nové Vsi v Horách se věnuje výrobě dřevěných upomínkových
předmětů, suvenýrů a reklamních předmětů i na zakázku. Společnost byla založena 21. 2. 1994 a podniká v oboru dřevovýroba.
V roce 1889 se v budově současné firmy začaly vyrábět první dřevěné výrobky. Dnes se jedná o poslední dřevovýrobu v této
oblasti Krušných hor, navazující na rozmach hračkářství, který začal na konci devatenáctého století. „Je mi ctí, že jsem měl
příležitost předat ocenění paní Vydrové, jejíž firma NBW reprezentovala v soutěži také naši obec,“ dodal David Kádner.
R. Malkusová, foto Eva Maříková

V době jarních prázdnin se díky velkému úsilí a
obětavosti správce hřiště J. Hesouna a dalších
pracovníků OÚ podařilo udržet ledovou plochu v
provozu a děti i dospělí si tak mohli užívat bruslení
plnými doušky.
V sobotu 8. 2. 2014 večer se uskutečnilo hokejové
utkání Horňáci vers. Dolňáci (viz foto). Zápas byl po
první třetině za nerozhodného stavu přerušen pro
nezpůsobilou ledovou plochu a byl "dohrán"
v Sokolovně.

INZERCE

Václav
Krůta

Pojmenujte si svou růži: Originálním dárkem je
semínko, ze kterého si můžete vypěstovat „svou“
růži. V balení spolu se semínkem obdržíte
certifikát na její pojmenování. Po vyplnění
certifikátu podle návodu bude jméno Vaší růže
zaneseno do mezinárodního registru. A kde
semínko získáte? Zadejte do webového
vyhledavače Pojmenuj si růži. Jana Dvořáková

INZERCE

DD CUP 2014: Díl první - stolní tenis
V polovině ledna jsme jeli na první DD CUP na
stolní tenis. Když jsme dorazili, šli jsme se převléct
do sportovního oblečení a hned do haly, kde se to
konalo (Praha Braník). Hned první zápas jsme
nevyhráli , ale snažili jsme se. Ostatní zápasy ve
skupině jsme pak už zvádli lépe. Když jsme dohráli
naší skupinu, tak jsme mohli jít na oběd. Mohli
jsme si vybrat, co chceme. Všichni říkali, že kuře
není dobré, tak jsme se skoro všichni dali smažák
a náš strejda Honza si guláš s knedlíkem. Dojedli
jsme a šli zase bojovat. Hráli jsme o nakonec ve
skupině o deváté až šestnácté místo.Nakonec
jsme skončili jedenáctí z celkem třicetišesti
dětských domovů. To je dobrý začátek. Ke konci
jsme šli na večeři a po večeři se vyhlašovalo a jeli
jsme domů.Těším se na příští rok i na další akci.
(EvBa)

Dětský domov Hora Svaté Kateřiny informuje

Muzikál Mata Hari
Dne 14.1. jsme se rozhodovali, jestli
pojedeme na muzikál Mata Hari, který se
konal v pražském divadle Broadway. Musela
jsem tetu trochu přemlouvat, abychom jeli,
protože bylo venku velké náledí. Malý
problém byl, že že jsme nevěděli, na co vlastně jedeme. Teta Hanička nám dala malou přednášku, kdo vlastně byla Mata Hari.
Jednalo se o exotickou tanečnici a špionku za první světové válce. Tento muzikál se nám velice líbil, kdyby měl nějaký
pokračování, část, jeli bychom zas. Chtěla bych poděkovat za všechny tety a dětí pořadatelům, kteří nás pozvali.

Zápis u indiánů
Začátek roku je pro každého budoucího prvňáčka velice náročný, čeká je totiž zápis do prvních tříd. Také u nás v domově jsme
se na tento den připravovali velice pečlivě. Ládík s Kubou se těšili, ale také byli lehce nervózní. Ve třídě je čekala paní učitelka,
která jim nabídla indiánskou čelenku, a zápis se změnil na hry malých indiánů. Počítání, určování barviček – to vlastně bylo
chytání ryb. Tvary, doplňování kresby, zase malování týpí. Za každé splnění úkolu dostaly děti barevné pérko do čelenky. Věřím,
že každé dítě se po takovém zážitku určitě do školy těší.

Leyla a Dušan - dva zahraniční hosté u nás
Na konci měsíce ledna k nám přijeli dva zahraniční studenti - Leyla (24) je z Kanárských ostrovů a Dušan (23) je ze Srbka. Budou
u nás bydlet 6 týdnů a my hodláme využít tento čas k tomu, abychom jim ukázali, jak se u nás žije, vzali je někam na výlet,
poznali co nejvíce jejich zemi, ale hlavně společně mluvili v anglickém jazyce. O různých společných akcích vás budeme
informovat. (japt)

Úspěšné ukončení projektu
Dne 23. 1. – 25. 1. 2014 se zúčastnil náš pětičlenný tým závěrečného
setkání v Praze, k ukončení projektu Bav se a pomáhej, který je
realizován Spolu dětem o.p.s., společnosti Billa spol. s.r.o. a Nadací
Terezy Maxové dětem. Náš projekt s názvem Zábavné a poučné
odpoledne se zvířátky, byl zařazen mezi 5 projektů, které byly
podpořeny společností Billa. Druhý den ráno po snídani jsme odjeli z
hotelu do hlavního sídla Billy v Praze. Zde jsme měli za úkol prezentovat
náš projekt před porotou z Billy. Porota hodnotila nejlepší prezentaci a
fotokoláž projektu. I když jsme byli všichni nervózní, jak náš projekt
dopadne, tak jsme se snažili, abychom náš projekt co nejvíce přiblížili. A
ejhle, ono se nám to povedlo. Vyplatila se nám naše důsledná příprava
prezentace, ukázka našich výrobků z ovčí vlny, ukázka postupu
zpracování vlny, námi vyrobeného kozího sýra, ale také nechtěné
přeřeknutí, které vyvolala veselou reakci při prezentaci, kdy Filip
popisoval postup při dojení kozy: „Jeden chytí kozu za rohy, druhý za
obojek, třetí za nohu a další se podojí“. Porotě se také hodně líbila ukázka dramatizace pohádky O sedmi kůzlátkách, kterou
přednesla Maruška ve svém kostýmu babičky kozičky. Na tvářích poroty se objevil úsměv při popisu zalepování vemene kozy,
aby nám kůzle nevypilo mléko a my mohli konečně po 4 měsících zkusit vyrobit sýr. Po prezentaci všech pěti projektů, přišlo
vyhlášení a náš projekt zvítězil. Po vyhlášení jsme byli pozváni na dobrý oběd přímo v Bille. Po obědě následovalo malé
povídání o Bille a krátká prohlídka, jak to tam v centrálním ve skladu pro všechny prodejny Billa chodí. Odpoledne jsme se
vrátili na hotel, kam dorazily další domovy se zbývajícími projekty. Svou prezentaci nám předvedly druhý den ráno. Odpoledne
za odměnu jsme shlédli v multikině CineStar film o samurajích s názvem 47 Róninů. Po hezkém zážitku následovala večeře v
KFC, rozloučení a odjezd domů. Všem se nám toto závěrečné setkání velmi líbilo a chtěli bychom pokračovat v tomto našem
projektu i nadále. Chtěli bychom poděkovat Spolu dětem o.p.s., společnosti Billa spol. s.r.o. a Nadaci Terezy Maxové dětem za
to, že jsme mohli zrealizovat náš nápad. Také velký dík patří projektové manažerce Mgr. Veronice Vrzalové. /MK a AP a HaSy/

Masopust

INZERCE

V dopoledních hodinách k nám zavítal masopustní průvod. Viděli jsme
například medvěda, se kterým si na závěr zatančila naše teta Jana,
vodníka, čarodějnici a mnoho dalších krásných masek. S tetami jsme
napekli a připravili svařák jako malé pohoštění. Odpoledne jsme si
zasoutěžili s dalšími dětmi v hodu do koše nebo v žabkách na kameni.
Byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější koblihu, které jsme se také
zúčastnili, ale nevyhrály. Za to v soutěži o nejkrásnější masku vyhrála
Páťa, která tu byla za čerta a umístila se na 2. místě. Kdo chtěl, mohl si
i zatančit. Společně jsme si užili krásné odpoledne /MaCm/.

22. 3. 2014 od 13 h
se koná

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL Nová Ves

v Horách.

Zveme tímto všechny členy.
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