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2013

Nejdříve
rád poděkoval členům volební komise za zdárný průběh voleb. Volební účast v naší obci
ERVENbych
2013
byla stejná, jako je celorepublikový průměr, tedy 17%. Mé další poděkování patří všem pracovníkům
obce, kteří se v posledních týdnech zdárně perou s údržbou zeleně, která nám letos roste přímo před
2013Tímto bych se rád omluvil všem, kterým se zdá letošní údržba obce pomalejší. Těch pár lidí, kteří
očima.
pro obci tuto práci zajišťují, dělají opravdu maximum. Jak jste určitě zaregistrovali, předminulý víkend
EZEN 2013
nám v obci dva dny zpříjemnili závody v downhill sjezdu. Děkuji organizátorům i všem občanům, kteří
s organizací pomohli, za hladký průběh akce. Minulý víkend v neděli se hasiči z Hory Sv. Kateřiny,
Brandova a naší obce zúčastnili cvičení na Mosteckém jezeře. Vyzkoušeli si tak spolu s profesionálními
hasiči plnění vodního vaku, který se používá při zásahu vrtulníky. Před všemi hasiči se hluboce klaním za
to, že se stále snaží ve svém volném čase zdokonalovat tak, aby byl jejich případný zásah nejen na
horách opravdu profesionální. V loňském roce jsme se jako obec opět přihlásili do soutěže Vesnice roku.
Toto pondělí k nám tak zavítala jedenáctičlenná komise, která posuzovala, co jako Nová Ves v Horách
můžeme nabídnout nejen našim občanům, ale i turistům. Posuzovali také další oblasti, které se v této
soutěži hodnotí. Děkuji dobrovolným hasičům a Spolku žen za pomoc při organizaci této speciální
prohlídky naší obce. Děkuji také Vám, občanům, za to, že jste se tak v hojném počtu účastnili opékání buřtů u rybníčka a pomohli nám tak
dokázat komisi, že se umíme scházet a držet při sobě. A teď se od děkování přesuňme k tomu, co nás v blízké budoucnosti čeká. Podařilo se
nám získat od kraje dotaci ve výši 173 00,- na obnovu našeho parku naproti obecnímu úřadu. Obec k této dotační částce přidá ještě 58 000,z obecních peněz. Myslím si, že za 231 000,- dokážeme vybudovat park, na který budeme moct být všichni hrdí. Už jsem obdržel několik
dotazů, co bude se stromy, které se vysazovaly za každé nové dítě v obci. Všechny bych rád ujistil, že tyto stromy v parku zůstanou. I já tam,
jako správný rodák, svůj strom mám  Další záležitost, která nás v nejbližší době čeká je jako již tradičně velký svoz komunálního odpadu. Ten
se bude konat v sobotu, 21. června, od časných ranních hodin. Od 1. července budou k průjezdu starým kopcem potřeba nové povolenky,
které jsou již nyní pro všechny připraveny na obecním úřadě. Všichni majitelé nemovitostí na to již byli formou dopisu upozorněni. Raději
však připomínám, jelikož policie začne tato oprávnění kontrolovat. K tomuto opatření nás donutilo časté projíždění tímto úsekem u lidí, kteří
tam nemají co dělat. Žádné staré povolenky již nebudou platit! Poslední informace se budou týkat blížícího se dětského dne. Ten bude
probíhat již od soboty, 31. května, od 17:00 v cukrárně ve spolupráci s obcí. Vzhledem k tomu, že akce bude probíhat až do 9:00 hodin ráno,
děti s sebou potřebují karimatku a spacák. Nic víc potřebovat nebudou. Děti nemusí přicházet hned v 17:00, mohou se dostavit kdykoliv
během večera. Prosím však o závazné potvrzení účasti dětí a to formou SMS na telefonní číslo 604 588 494. O týden později, tedy 8. června,
bude další dětský den a to jako již tradičně na Lesné. O další týden později, 14. června, bude na Výšině od 14:00 následovat obecní dětský den
s bohatým programem, labutěmi, hasičskou pěnou a spoustou soutěží. Děti si tedy letos opravdu užijí 
Váš starosta
David Kádner

Co nás čeká….?
31. 5.

Den dětí v café baru Buno

8. 6.

Pohádková Lesná

9. 6.

Zasedání ZO Nová Ves v H.

14. 6.

Memoriál E. Brandnera

14. 6.

Dětský den na Výšině

21. 6.

Velký svoz odpadu
(změna termínu!!!!)

8. 5. zastupitelé a někteří občané uctili památku
padlých v 2. světové válce položením květin u
památníků.

uctili
válce
kostela.

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

Jaroslav BERKA (83)
Čestmír LANDA (81)
Zdeňka DEVEROVÁ (75)
Helena PROCHÁZKOVÁ (73)
GRATULUJEME!

OZNÁMENÍ
Katastrální operát obnovený
přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu v katastrálním území
Mníšek v Krušných horách obce Nová Ves
v Horách je vyložen k veřejnému
nahlédnutí ve dnech 29.5.2014 – 11.6.2014
a to: na Obecním úřadě v Nové Vsi
v Horách ve dnech pondělí a středa od 8:00
– 12:00 hod. a od 13:00 – 17:00 hod.,
v úterý od 8:00-12:00 hod. a od 13:00 15:00 hod., ve čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. Na
Katastrální pracovišti v Mostě ve středu od
8:00-11:00 a od 12:00-17:00 hod.

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH
SE USKUTEČNÍ

9. 6. 2014 OD 17.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
PROGRAM sledujte na www.novavesvhorach.cz, či na úřední desce OÚ

Volební místnost ve volebním okrsku č. 1 na
zdejším obecním úřadě se otevřela 23. 5. 2014 ve
14.00 hodin stejně jako v celé České republice.
Šestičlenná okrsková volební komise vykonávala
svoji činnost tento den do 22.00 h, následující den
24. 5. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Po
uzavření volební místnosti se komise věnovala
sčítání hlasů. Jaký byl výsledek? Z 379
oprávněných voličů přišlo vhodit hlasovací lístek
65 voličů. Všechny hlasy byly shledány jako platné.
Volební účast v naší obci tak představuje 17,15 %. Nejvíc hlasů obdržela Komunistická strana Čech a Moravy (16 hlasů), dále se umístily Věci
veřejné (10 hlasů), o třetí místo se podělila TOP 09 v koalici se STAN (9 hlasů) a ANO 2011 (9 hlasů). Čtvrtá skončila Strana svobodných
občanů (8 hlasů), pátá se umístila Česká strana sociálně demokratická (4 hlasy). Po dvou hlasech obdržel Úsvit Tomia Okamury a Strana
zelených. Po jednom hlase potom Komunistická strana Československa, Česká pirátská strana a Občané 2011. Celorepublikové výsledky a
podrobné statistiky najdete na www.volby.cz. Děkuji tímto hlasujícím za účast ve volbách do EP a současně děkuji členům okrskové komise za
jejich činnost, která vedla ke zdárnému a hladkému průběhu voleb v naší obci a včasnému předání výsledků hlasování zpracovatelům
z Českého statistického úřadu.
Radka Malkusová, foto T. Bláha

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1

INZERCE

o rozloze 68 m2 v rodinném domě v Einsiedelu (SRN), 500 m od hraničního přechodu
Mníšek. Včetně zahrady, možnost využití garáže po domluvě.
Cena 9 500,- Kč/měsíc včetně otopu a vody. Tel.: 777 564 500,
e-mail: BBB.verunka@seznam.cz. Možnost trvalého přihlášení v SRN.

Likvidace požáru v Brandově se zúčastnili i naši dobrovolní hasiči

elektroinstalaci.

Devět hasičských jednotek, z toho jedna
dokonce až z Německa včetně dobrovolných
hasičů z Nové Vsi v Horách zasahovalo u
rozsáhlého požáru hospodářského objektu
v Brandově 7. května 2014. V hořící budově
bylo nářadí. Při požáru naštěstí nebyl nikdo
zraněn. Informoval o tom mluvčí krajských
hasičů Lukáš Marvan. K požáru postupně
vyjely profesionální jednotky z Mostu a
Litvínova a také dobrovolné jednotky hasičů z
Brandova, Hory Svaté Kateřiny, Horního
Jiřetína, Nové Vsi v Horách, Litvínova a
podniková jednotka ze Severní energetické
Komořany. Hořela budova 12x40 metrů, která
byla při příjezdu jednotek celá zasažena
požárem. Na místo se dostavila i hasičská
jednotka z Olbernhau ze sousedního
Německa.
Jednotky
vodními
proudy
ochraňovaly vedle stojící budovu. Požár byl
lokalizován ve 12.15 hodin. Příčina vzniku
požáru a škoda se vyšetřují. Podle některých
informací
se
jednalo
o
vadnou
Ze zdrojů pozary.cz a emostecko.cz Radka Malkusová, foto Policie ČR

25. 5. 2014 se jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách zúčastnila praktického
cvičení, které pořádalo HZS Ústeckého kraje, stanice Most. Tématem cvičení bylo plnění
závěsného vaku vrtulníku PČR hasební látkou - vodou - pomocí požární techniky. Tento
způsob likvidace požáru se využívá při požárech lesa. Petr Thiel, foto Markéta Mooz

Přivýdělek / Brigáda
Štípání a skládání bukového dřeva
Kontakt: Ondřej Bejček

Mobil: 603 286 909

INZERCE

Železní hasiči se utkali v Brandově
Třiadvacet hasičů se 10. 5. 2014 postavilo na start hasičské silové vícebojové soutěže TFA Železný hasič Brandov v areálu penzionu Na Čáře v
Brandově. Do silového víceboje se zapojili dobrovolní i profesionální hasiči, na které čekalo celkem osm soutěžních disciplín. Bohužel
dobrovolní hasiči z Nové Vsi se
nezúčastnili. Soutěž uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů v
Brandově. Organizátor a zároveň i
jeden ze soutěžících Lukáš Mooz
podotkl, že z celkového počtu 23
soutěžících,
sedm
hasičů
absolvovalo odlehčenou kategorii
MUŽI. Na ostatní pak čekala
takzvaná kategorie MASTER, kdy
hasiči v plné polní museli
absolvovat například šedesát
úderů palicí v takzvaném hamer
boxu, smotávání hadic, převrácení
devadesátikilogramové
pneumatiky od traktoru nebo
skok přes bariéru a další nesnadné
disciplíny. Počasí soutěžícím
dnes přálo a každý závodník
musel absolvovat celou trať a
překonat v určeném pořadí
překážky na trati. CELKOVÉ
POŘADÍ:
1.
Ondřej
Rosenkranz - JSDH Horní
Jiřetín, 2. Lukáš Mooz - SDH Brandov, 3. Jiří Mooz - SDH Brandov. R. Malkusová, se zdrojem emostecko.cz

Praktické rady

Vzpomínání paní Krupičkové ….

RRáda vzpomínám na začátky mého bydlení v Nové Vsi v Horách. Bylo to
Máte potíže s lékařem? Nový ochránce práv pacientů Krajské
v době, kdy ještě do Nové Vsi v Horách patřila i část dnešního Horního Jiřetína,
zdravotní organizace, která spravuje pět největších nemocnic
kde jsem společně s rodiči bydlela. Kdykoliv jsme si potřebovali cokoliv vyřídit
v Ústeckém kraji, se stal Milan Schoř. Máte-li problém, stížnost,
na „Místním národním výboru“ v Nové Vsi v Horách, tak nám nezbývalo nic
obraťte se přímo na tzv. pacientského ombudsmana Milana
jiného, než si vyšlápnout pěšky a to za každého počasí na národní výbor, který
Schoře: Napsat mu můžete na e-mail: ombudsman@kzcr.eu, nebo
volat na telefon: 731535689, 477114383 a nebo osobně : Pondělí
sídlil v té době v čp. 197. (Později zde byla zřízena mateřská školka). Autobusy
9-11 a 13.30-15.30hod. nemocnice Ústí, úterý 9-11 nemocnice
zpočátku jezdily 1 x denně a byly plné cestujících. Na výbor jsme si chodili
Most, 12-14 nemocnice Chomutov, středa 13-17 nemocnice Ústí ,
vyzvedávat potravinové lístky, které byly do roku 1953. Hned vedle národního
čtvrtek 9-11 lichý týden nemocnice Děčín, sudý nemocnice Teplice,
výboru bylo pekařství, které patřilo panu Sedláčkovi. Vzpomínám si, že starý
pátek 9-11 lichý týden nemocnice Teplice, sudý nemocnice Děčín.
pan Klup zapřáhl koně a rozvážel chleba a housky. V 50. letech se likvidovaly
TIP PRO SOUTĚŽIVÉ DĚTI I DOSPĚLÁKY : 31. 5. 2014 od 14 hod. u
byty v Triole, kde jsme bydleli a dostali jsme přidělený byt v domě , který stál
bývalého Prioru v Teplicích (dnes OC Galerie Teplice) se koná
v místě cca u čp. 10. Naproti nám bydlela rodina Kuchtová. Přidělený byt byl
Farmářský dětský den. Čeká na Vás deset farmářských soutěžních
v hrozném stavu a byl téměř neobyvatelný, a tak se rodiče přestěhovali do
stanovišť, každou hodinu losování o super ceny, zábavný program
Dolního Jiřetína do tzv. nouzových domků. V té době jsem už měla syna, a
pro celou rodinu, Albertíkova farmářská show, pro každého
protože manžel odešel na vojnu, odstěhovala jsem se společně s rodiči. Po
„farmáře“ zmrzlina a svačina zdarma, bezedný farmářský krámek,
nějaké době jsme dostali byt na „Humpolce“, ale dole jsme vydrželi pouze pět
skákací farma, dojení sklízení, krmení, sázení, pletení a další
let a vrátili jsme se zpátky do Nové Vsi. Bylo to v době, kdy na „Výšině“ ještě
dovednostní klání. Zkrátka farmaření pro celou rodinu.
fungovala pumpa a stála tam všemi oblíbená hospůdka . Hospůdka měla
31.5.2014 - 1.6.2014 je slavnostní zahájení Lázeňské sezony
výhodnou polohu a byla jakýmsi záchytným bodem pro občany z Kateřiny a z
v Teplicích. Výběr z programu : CHINASKI, DESMOD, JANEK
Brandova, když pluhy již nestačily odklízet sníh, a tak v hospůdce našel každý
LEDECKÝ, VĚRA MARTINOVÁ, PLAVCI a mnoho dalších.
teplé místečko v době zuřící sněhové vánice. Jinak autobusy jezdily na minutu
Jana Dvořáková
přesně. Do práce jsme se dostali pokaždé včas na rozdíl od dojíždějících
zaměstnanců z Litvínova a nebo z Mostu. Pracovala jsem v tzv. „Staliňáku.“ Byl
to na svou dobu slavný závod. Do závodu se jezdili učit odborníci z Ameriky a dokonce i z Japonska. V šedesátých letech začalo bourání neobydlených
domů. Většina domů byla zdevastována od krátkodobých přistěhovalců, ale některé domy byly ještě zachovalé. Například hospoda, která stála u
hlavní silnice před odbočkou na hřbitov. Do kina jsme chodili do „Grenzheimu“ (dnešní Ústav sociální péče) . V Grenzheimu se pořádali také
tancovačky. Plesy v restauraci Pod Lipou začínaly v lednu a končily v březnu a byly velice oblíbené v širokém okolí. Každý týden byl ples od 20hod. do
4hod do rána. Někdy byl ples v pátek i v sobotu. Celou noc se tancovalo a celý sál zpíval až do rána. Lidé měli k sobě daleko blíž. U každého domu
byla lavička, kdo šel okolo, poseděl, popovídal. Hlavně jsme navštěvovali staré občany. Měli jsme k nim velkou úctu. Jak to bylo s doktorem, pani
Krupičková ? K doktorovi jsme chodili do Hory Svaté Kateřiny. Vzpomínám si na doktora, který se jmenoval Kratochvíl. Ten za pacienty jezdil na koni.
Přijel za každého počasí. Byl to takový přímý doktor. Říkal pacientům pravdu o jejich zdravotním stavu. A co pošta ? Byla v té době ve stejném domě
jako dnes? Ano, pošta byla ve stejném domě jako dnes. Pan Perner, poštmistr, rozvážel poštu na pionýru a listonoška, paní Rubková chodila pěšky
s poštou až na Mníšek. Nakupovali jsme v obchodě na Výšině v čp. 208, druhý obchod byl v čp. 65, kde bylo i samostatná prodejna řeznictví.
V prodejně potravin prodávala nejdéle paní Hejná. Když se opravila bývalá továrna na výrobu hraček vedle „národního výboru,“ vznikla nová prodejna
Jednoty. Vyprávění paní Drahuše Krupičkové, která letos v brzké době oslaví 82 let naslouchala a sepsala Jana Dvořáková. Dodatek napsaný na přání
paní Krupičkové: Před rokem jsem zkolabovala a zachránil mě Pavel Tokár a Jana Dvořáková, která i přes mé protesty zavolala synovi, pomohla mu
sbalit mé věci do nemocnice a syn zavolal záchranku . Děkuji jim za záchranu svého života. Nadále platí, pokud budete chtít zveřejnit svoje
vzpomínky, námitky , kritiku, můžete volat 604158974, ráda Vás navštívím a slibuji, že budu vděčnou posluchačkou a nebo rovnou poslat svůj
článek na adresu : obecnovaves@seznam.cz a článek bude v nejbližším zpravodaji zveřejněn. Děkujeme za Vaše příspěvky. A protože vím, jak
pravdivá byla slova p. Krupičkové, prosím všechny seniory, kteří budou potřebovat, neváhejte, volejte mi na číslo 604158974 a já Vám ráda pomohu
se zajištěním doktora, pohotovostí, vyplněním potřebných úředních papírů a prostě se vším, co bude potřeba. Volat můžete ve dne v noci a opravdu
mě nebudete obtěžovat.

Dnešní budova původního hostince „U lípy“ (Zur Linde) byla postavena v roce 1910 na místě strženého starého hostince,
který je písemně doložen už v roce 1773. Majitelem byl v té době V. Krumpmann, který byl zároveň starostou obce.
Přibližně v polovině 19. století byl hostinským „U lípy“ Franz Anton Grumptmann. V nové budově hostince bylo řeznictví a
v přízemí hostinská místnost – lokál. V patře se nacházel velký sál s jevištěm a pokoj pro hosty. Po roce 1945 sloužila
budova kromě hostince také jako kino a Kulturní dům. Dnes je restaurace, penzion a Kulturní dům „Pod lípou“ po celkové
rekonstrukci jejím majitelem p. J. Mikačem ozdobou obce.
J. Pešír

Obec Nová Ves v Horách pořádá

na Výšině

s sebou náhradní oblečení

občerstvení zajištěno

První body se rozdělily na Grim Mountain!
O víkendu 16. – 18. 5. proběhl první závod série MČR na Grim
Moutain v Nové Vsi v Horách. Rychlá trať s několika zatáčkami
nalákala přes 80 jezdců z Česka, Slovenska i Německa, kteří
nakonec spíš než s rychlostí bojovali s mokrem. Rideři a riderky se
utkali v již zavedených kategoriích Open, Ženy a Junioři, k nimž
letos přibyla nově kategorie Buttboard. Sobota začala klasicky
freeridem, který ale několikrát narušil déšť, který odpoledne nabral
na takové síle, že se ježdění muselo přerušit. I když se i potom našlo
několik odvážlivců, kteří se vydali na mokrou a extrémně kluzkou
trať, většina se rozhodla relaxovat v party stanu, kde se zábava
plynule přenesla ve večerní mejdan. Jakkoliv všichni doufali v lepší
počasí, které slibovala předpověď, nedělní ráno všechny rychle
zbavilo nadějí. Dlouhotrvající liják proměnil závodní trať v jeden
velký potok. I když hrozilo, že se závod nepojede vůbec, po několika
kontrolách tratě a dlouhém váhání bylo rozhodnuto, že se odjede
zkušební freeride a jezdci se rozhodnou, zda opravdu chtějí závodit
na zkrácené trati. I když někteří nechtěli riskovat, na startu
posunutém do třetiny trati, se i tak sešla většina riderů, aby se
utkali v australském pavouku. Mokrá a nevyzpytatelá trať jim sice
připravovala klouzavá překvapení a následný výlet do balíků, i tak
všichni nasadili tempo na hranici možností. I tak se ale déšť na
průběhu závodu podepsal, když i zkušení jezdci skončili ve slámě.

"Déšť je ve světě běžná věc, ale v Čechách je to to poslední, co na
závodech chceš, jelikož nemáme tolik zkušeností s jízdou na mokru,
kterou za běžnýho provozu moc nenatrénuješ, když zaprší určitě to
zamíchá s kartami, což jsme mohli vidět," poznamenal k vývoji CGSA
jezdec Radek Lukeš, který nakonec skončil v kategorii Open na
sedmém místě. Mokrý závod přinesl více i méně překvapivé
výsledky, ale co bylo jasně zřejmé, byl rostoucí počet jezdců i stírání
rozdílů. "Když vezmu, že loni se u nás poprvé jelo MČR a závodění
pro ty, co si nemohli dovolit objíždět svět, bylo nové, tak letos se
spoustu lidí vyjezdilo. Je vidět, že většinu z nich downhill baví. Je
vidět, že spoustu lidí jezdí vážně dobře a rozdíly se menší," míní
Kokesh. "Rozhodně jsem moc rád, že se vůbec závody a celá série
MČR u nás koná. Myslím, že kluci odvádí moc dobrou práci. Trať na
které se Grim jezdí nabízí vše co si můžeš přát, navíc na mnoha
závodec ve světě není nic jako party stan, který rozhodně na CGSA
závodech nechybí a atmosféra je tak mnohem uvolněnější,
perfektní zázemí, super kolektiv, žádný vážný zranění, ježdění do
vyčerpání, nemělo to chybu," dodal. Další závod série MČR se jede
o víkendu 21. - 22. června v pražském Slivenci. Stay tuned!
19. 05. 2014, Valérie Vitoušová www.cgsa.cz, foto J. Pešír

OPEN
1. Sebastian Hertler
2. Pavel Zajíc
3. Zdeněk Zatloukal
4. Jakob Raab
ŽENY
1. Valérie Vitoušová
2. Eva Domaracká
3. Franziska Kublank
4. Karolína Doleželová
JUNIOŘI
1. Jan Melnar
2. Vojta Žáček
3. Frankie Vybíral
4. Jakub Vít
BUTTBOARD
1. Jan Profous
2. Jan Vocel
3. Jaroslav Kafka
4. Prokop Daniel

33. zasedání ZO Nová Ves v Horách se konalo v pondělí 28. 4. 2014.
Byly zde projednány a schváleny následující body:
1) Starosta obce informoval o schůzce mezi se starostou Deutschneudorfu, zástupci policie ze SRN a zdejší. Tématem bylo zefektivnění menší
kriminality, šéf Policie z Chemnitz přislíbil zvýšenou informovanost. Dále starosta informoval o podané přihlášce do soutěže Vesnice roku, kde
jako přínos vidí další zviditelnění obce.
2) Byla přijata následující usnesení:
- Schváleny ceny pozemků ve znaleckém posudku č. 4569-78/2014 Ocenění nemovité věci, odhad obvyklé ceny zpracovaný ing. Pavlem
Boguským dne 27. 3. 2014, tzv. cenovou mapu, podle které by se měly realizovat prodeje pozemků v majetku obce.
- Schválena stavba kůlny o rozměrech 2,5 x 4 m na pp.č. 238/4 v kú. Nová Ves v Horách p. Antonínovi Klímovi.
- Schváleno zveřejnění záměru na proděj částí pozemků pp.č 139/4 o výměře 53 m2 a 139/5 o výměře 73 m2 v k.ú. Lesná.
- Schváleno zveřejnění záměru na prodej části pozemku pp.č. 1105/1 v k.ú. Nová Ves v Horách o výměře cca 100 m2.
- Schváleno odložení rozhodnutí o pronájmu haly do příštího zasedání. Současně ZO uložilo starostovi vznést dotaz právnímu zástupci obce ve
věci možného pronájmu a s tím souvisejících možných právních dopadů.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 9. 6. 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Všichni občané i ostatní jsou
srdečně zváni.
Ing. Václav Krůta
místostarosta obce

ZE ŽIVOTA ŠKOLY –
duben/květen
Dne 13. 5. 2014 bylo žákům, respektive žákyním prvního stupně za účasti
starostů všech obcí slavnostně předáno nově zrekonstruované sociální
zařízení. Celá rekonstrukce těchto prostor byla finančně podpořena z fondu
Ústeckého kraje, a to
ve 100% výši. Srdečně
děkujeme všem, kteří
se o tuto podporu
zasloužili. Po malé
prohlídce byli všichni velmi mile překvapeni, neboť si velmi dobře
pamatujeme ještě nedávný stav těchto dívčích záchodků.
Žáci 7., 8. a 9. třídy se dne 20. 5. 2014 zúčastnili poslední kariérové olympiády
v rámci projektu RO – KA – PO, která byla na téma stavebnictví a strojírenství, a ve
které suverénně vybojovali první místo. Žáci celé dopoledne soutěžili ve
vědomostních a praktických disciplínách a prokázali své schopnosti. Všichni si celý
den užili a dobře se bavili. Porota vybrala pár jednotlivců, kteří si zasloužili speciální
ocenění za svou práci a šikovnost. Jednotlivá ocenění získali žáci: Dominika
Dresslerová, Dalibor Brunner, Alice Šillerová a Miluše Čermáková. Zároveň získala
naše škola i první místo za celkové pořadí ze všech olympiád. Které probíhali od ledna 2014 do května. Celkem proběhly 4 olympiády, ve
kterých jsme vybojovali třikrát první místo a jednou druhé.
Nikola Šecová

Dětský domov informuje

Radek John přišel podpořit dobrou věc a dokonce kouzlil

Dne 7. května 2014 se v pražském klubu TopGear Bar uskutečnila další V.I.P. ALL Television párty, která byla tentokrát zaměřena pro podporu dobré věci a to
na zájezd dětí z dětského domova Hora Sv. Kateřiny z mostecké oblasti Krušných hor do italského letoviska Caorle. „Dnešní akce byla 1. ze 4, které v
následujících měsících v tomto duchu pořádáme a moc doufáme, že s námi děti z dětského domova v září k moři budou moci odjet,“ uvedla tvář ALL Television
zpěvačka Lucy Junk. Podpořit dobrou věc přišel na místo také kandidát do europarlamentu Radek John, kterého doprovodila poslankyně Olga Havlová. I díky
příspěvku samotného Radka Johna se akce mohla uskutečnit. „Jsem moc rád, že jsem mohl dorazit na tuto akci pro dobrou věc, jelikož moc dobře vím, že děti z
dětských domovů nemají tolik možností k cestování a samotné zábavě jako většina z nás. Jsme moc rád, že ALL Television vymyslela takovýto projekt, který
těmto dětem dá možnost poznat také jiný kraj a ne jen pouze ten v okolí Hory sv. Kateřiny.“, uvedl po svém příchodu dobře naladěný Radek John. Večer
provázel moderátor a spisovatel Richard Sacher, který na pódium postupně zval ke svým vystoupením zpěváka z Hlasu Československa Roberta Hlavatého,
superstar Kristýnu Šebíkovou, zkušeného Hynka Tomma a také kouzelníka Michala Nesvedu z Československo má Talent. Michal Nesveda do svého
kouzelnického vystoupení zapojil také samotného Radka Johna, ze
kterého si udělal svého pomocníka, který měl za úkol dle libosti
vybarvit barevnými spreji panáčka nakresleného na papíře. Michal
po ukončení tvůrčíc schopností Radka Johna odkryl své oči a k
překvapení všech odhodil také své oblečení, pod kterým se
nacházelo oblečení stejných barev jako na nakresleném panáčkovi.
Uprostřed celé akce také proběhla módní přehlídka společenských
šatů americké společnosti Glamor, která pro přehlídku dodala 18
svých nádherných modelů na neméně krásných modelkách.
Hvězdou módní přehlídky byla samotná Lucy Junk. „Chtěla bych
moc poděkovat společnosti Glamor za možnost uskutečnění
módní přehlídky zde v klubu TopGear. Modely, které jsme dnes s
děvčaty předváděly jsou neskutečné krásné. Myslím, že každá z
nás by chtěl podobné šaty mít ve svém šatníku. Já už naštěstí
jedny mám,“ dodala s úsměvem Lucy Junk. Po módní přehlídce
následovala tombola, kterou na místo dorazil předávat pohádkový
čert Václav Upír Krejčí, který jako obvykle sršel vtipem a každého z
výherců nezapomněl před předáním výhry také trošku potrápit.
Ústupek Upír neudělal ani při předávání ceny při výhře poslankyně
paní Havlové, která vyhrála poukaz do kosmetického salonu a také
vstupenku do zábavního centra. „V této výhře byla jistě korupce.
Já nic nevyhrál,“ prohlašoval se smíchem směrem k paní Havlové
Radek John. „O korupci se jistě nekonalo, protože to bych si jistě obě ceny nechala. Přiznám se, že cenu do zábavního centra vyhrál náš asistent, který mě
pouze cenu vyslal převzít,“ řekla paní Havlová na svou obhajobu. „Podobných akcí by se mělo konat mnohem více, protože je to pro dobrou věc,“ dodala
závěrem paní Havlová.
Autor článku: Jakub Schulz
hh

Dobrovolnický den s T-Mobile
Sedmého května k nám do dětského domova přijela parta správných lidí ze společnosti T-Mobile z oddělení stížností a strávili s námi hezké
odpoledne v rámci dobrovolnického dne. Společně jsme obrousili a natřeli fotbalové branky, nalajnovali hřiště, pohráli si na zahradě a opekli
buřty na ohništi. Děkujeme jim srdečně nejen za pomoc při práci, ale i bezvadné dárky nejen pro naše mrňousy (odstrkávadla, stavebnice a
velkou kupu sladkostí). Budeme se těšit na jejich další návštěvu.
(japt)

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18216. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

