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

ČERVEN 2014

Informace starosty
Na úvod bych nám všem a zejména školákům popřál krásný začátek prázdnin.
Minulý týden v pátek jsem pozval na obecní úřad všechny naše školáky k
příjemnému posezení u limonády a dortíků  Strávili jsme takto příjemné
odpoledne, u něhož jsme se bavili nejen o škole a známkách, ale i o tom, co
budou děti o prázdninách dělat a jak to vidí s možnostmi trávení volného času u
nás na obci. Na konci setkání jsem jako již tradičně odměnil ty, kteří si zlepšili své
známky, anebo měli vyznamenání. Tímto zvu všechny, kteří toto setkání nestihli a
také si známky zlepšili anebo donesli vyznamenání, aby přišli i s vysvědčením na
obecní úřad kdykoliv v rámci úředních hodin. Budu se těšit.
Toto pondělí proběhla tradiční schůzka starostů z německé a české strany. Před
čtyřmi měsíci jsme s myšlenkou pravidelných schůzek
přišli spolu se starostou Hausteinem a od té doby se
nám daří posouvat další a další témata a tím umazávat
hranice mezi námi. Poslední dva měsíce jsme řešili
zejména tématiku policie a drobné kriminality, která tíží
obě strany. Snažili jsme se najít společnou
cestu k propojení a bližší spolupráci naší i německé
policie. K mé velké radosti se nám tuto
cestu podařilo najít a již teď vidíme první úspěchy této
nově nastavené spolupráce. Na posledním
pondělním setkání jsme nyní otevřeli problematiku
hasičských sborů a otázku jejich co nejlepší
spolupráce tak, aby si mohly jednotky pomáhat i přes
hranice a efektivněji tak chránit nejen náš
majetek, ale i naše životy. V rámci dvouhodinové
debaty jsme zjistili, že již existující smlouva
mezi německými a českými jednotkami má celou řadu mezer, které v praxi znemožňují její dobré fungování. Domluvili jsme se tak na jiném
možném postupu, který bychom rádi doladili na příštím setkání, kde budou přítomni nejen starostové, ale i velitelé hasičských jednotek
Brandova, Hory Sv. Kateřiny a Nové Vsi v Horách. V rámci dalšího setkávání máme v plánu probrat i celou řadu dalších témat, jako např.
využití nemocnice a zdravotnické záchranné služby z německé strany, podporu drobných podnikatelů atd. Jsem moc rád, že jsme se na můj
popud s kolegou Hausteinem začali pravidelně setkávat a diskutovat takto zásadní témata. Do této doby se žádná pravidelná setkání mezi
oběma stranami bohužel neuskutečňovala.
V červnu byl na obecním úřadě proveden klasický audit, který zajišťuje krajský úřad. Zkontroloval tak na naší obci naprosto vše, od financí,
přes smlouvy a usnesení zastupitelstev. Tímto bych rád za perfektní výsledek bez sebemenší chybičky poděkoval Ing. Radce Malkusové, která
má tuto administrativu na starost.
Na závěr bych Vás rád pozval na tradiční obecní slavnosti, které budou probíhat v duchu 450. výročí založení naší obce. Slavnosti se budou
konat 2. srpna na Výšině. Již v 10:00 slavnosti zahájí pouť a od 14:00 budou probíhat oficiální slavnosti se spoustou soutěží a atrakcí pro děti i
dospělé. Zároveň se zde bude konat již druhý ročník hasičských závodů. Již v tuto chvíli jsou do těchto závodů přihlášeny jednotky nejen Nové
Vsi v Horách, ale i Hory Sv. Kateřiny a Brandova. Od 18:00 pak bude připraveno vystoupení kapel reprodukované hudby, které nás budou
provázet až do časných ranních hodin. Podrobný program Vám představíme ještě v dalším čísle Zpravodaje na konci měsíce července.
Přeji všem krásné letní dny a co nejméně starostí. Váš starosta

Co nás čeká….?

PŘIPRAVUJEME

NOVOVESKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
OSLAVY 450. VÝROČÍ VZNIKU OBCE

12. 7.

Country Day v Café baru
Buno

19. 7.

Rally Krušné hory

26. 7.

Nohejbalový turnaj v Café
baru Buno

2. 8.

Novoveské letní slavnosti

9. 8.

Turnaj ve stolním tenisu
pro děti

uctili
válce
kostela.

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1

V červnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
panu

Pavlovi Veikovi (75)

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.
INZERCE

Cvičení „Buď Fit“

GRATULUJEME!
V ČERVENCI A V SRPNU SE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH
NEUSKUTEČNÍ

Tímto bych Vás ráda informovala, že cvičení pro ženy
má přes léto prázdniny. Přeji všem svým cvičenkám
krásné a sportovní letní měsíce! Uvidíme se opět
v září, přesný čas bude upřesněn. Vl. Tondrová

Připomínáme:

5. 7. 2014 bude Den otevřených bran v oboře Fláje. Turisté se budou moci napříč oborou volně projít po
značené trase. 11. 7. 2014 budou brány obory opět otevřeny široké veřejnosti od 9 -15.00 hod. Tento den budou veřejnost
předváděny lesnické činnosti a myslivosti a na stanovištích budou připraveny úkoly pro děti.
Od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014 každý den od 11 hod. do 12,30 a od 13 hod. do 17 hod. je otevřena dílna magistra Edwarda Kelleyho na
hradě Hněvín v Mostě. Zavítejte do místa posledního pobytu proslulého alchymisty magistra Edwarda Kelleyho. V jeho dílně
můžete odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými ohromoval i samotného císaře Rudolfa II. Dospělí zaplatí za prohlídku 20 Kč,
dítě mladší 15-ti let, senioři a osoby s průkazem ZTP pak 10 Kč.
Víte, že v Mostě je nejstarší dochovanou stavbou kostel Svatého ducha? Ačkoli rozměry je památka nevelká, o to větší je svým
významem. Byl postaven v první třetině 14. století. Pro veřejnost byl slavnostně otevřen v roce 1998. Najdete ho na kraji města vedle
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Podívejte se na webové stránky nedalekých Klín, kde se pořádají i Letní dětské tábory a jsou velmi zajímavé.

Jana Dvořáková

RALLY KRUŠNÉ HORY
V sobotu 19. 7. 2014 se koná pod seriálem Českomoravského poháru automobilový závod. Obcí povede rychlostní zkouška na trase Horní
Jiřetín (Triola) – Výšina – Hora Sv. Kateřiny. Další rychlostní zkouška povede z Janova přes Křížatky do Mníšku. V této souvislosti proběhne
úplná uzavírka komunikací v níže uvedených časech. Autobusové spoje budou projíždět v normálních časech podle jízdního řádu. V případě
nutnosti v den závodu volejte řediteli závodu : 606 672 254 (Vlastimil Tlašek), či starostovi: 604 588 494 (David Kádner). Divácká místa budou
organizátorem vyhrazena za účelem dodržení bezpečnosti diváků!

ČASOVÉ OMEZENÍ KOMUNIKACE
RZ 1
RZ 2
RZ 3
RZ 4
RZ 5
RZ 6

Janov - Mníšek
Horní Jiřetín – H. Sv. Kateřiny
Janov - Mníšek
Horní Jiřetín – H. Sv. Kateřiny
Janov – Mníšek
Horní Jiřetín – H. Sv. Kateřiny

8.00 – 10.00 h
8.45 – 10.45 h
11.30 – 13.30 h
12.00 – 14.00 h
14.10 – 16.10 h
14.50 – 16.50 h

Burza pro děti
V průběhu září se bude konat Burza pro děti (podzimní a zimní oblečení). Maminky a babičky zde mohou
levně zakoupit např. teplé kalhoty, punčocháče, svetříky, bundy a kombinézy pro své ratolesti.
Popřípadě jen vyměnit s ostatními maminkami. Prosím zájemce (zájemkyně), kteří by měli zájem
se prodeje účastnit o přihlášení. Vl. Tondrová tel. č. 736 243 525. V případě ohlasu proběhne burza
některý víkend v září. Místo bude upřesněno. Nejen oblečení na děti, ale také např. hračky, sáňky,
lyže, brusle, hokejky, míče, knihy atd.
Také starší děti, které mají pocit, že mají doma něco, o co by mohlo mít jiné dítě
zájem, a chtěly to levně prodat, jsou vítáni. Místo k prodeji je samozřejmě bezplatné.

TJ SOKOL ve spolupráci s obcí Nová Ves v H. pořádá

9. 8. 2014 od 09.00 hodin

občerstvení a odměny zajištěny

Dům čp. 180, od roku 1898 továrna na výrobu dřevěného zboží a hraček. Majitelem firmy byl až do konce I. světové války
její zakladatel Anton Walter, po něm převzal firmu jeho syn Gustav Raimund Walter. Od roku 1961 vyráběla zdejší
provozovna vybrané typy hraček a didaktické pomůcky, pod názvem DEHOR. Dnes je firma NBW – dřevovýroba,
zabývající se výrobou dřevěných předmětů, suvenýrů a hraček, poslední svého druhu na české straně Krušných hor.

J. Pešír

3. ročník Memoriálu J. Bejčka zná své vítěze
Dne 28. 6. jsme uspořádali již třetí ročník Memoriálu Jana Bejčka v nohejbale tříčlenných družstev. Přes avizovaný autobus
hráčů z Kateřiny, se nakonec dostavilo jen jedno jejich kompletní družstvo. Ostatní hráči po pátečním večerním soustředění
nenašli ráno dostatek sil a zůstali raději doma. Přesto se
sešlo devět mužstev, včetně obhájce titulu z minulého
ročníku. Po rozlosování do dvou skupin začaly líté boje.
Nikdo nikoho nešetřil. Jediný, kdo měl trošku slitování,
bylo počasí. Opravdu skvěle nás podporovalo, a proto
vše klapalo. I diváci přišli povzbudit své favority. První
dva z každé skupiny vytvořili finále, a pak teprve začal
boj o medaile. Celkem s přehledem prošlo zápasy
družstvo obhájců titulu - Hasiči z Mostu a po zásluze
zvítězilo. Zdatně jim sekundovali chlapci z Horního
Jiřetína, kteří obsadili druhou příčku. Čest pořadatelů
uhájili Sokolíci (Krůta, P. Šikl, J. Dvořák) na třetím místě.
Nepopulární
„bramborová“
zbyla
pro
Krušnohorce
(Kádner, T. Bláha,
J. Cink). Klání o
páté
pořadí
vyhrálo Rádio nad Myslivnou (Novák, Seidl, O.
Bejček/M. Šikl) a
po tuhém boji o sedmé místo zvítězili Škwoři nad
Gutrou. Startovní
pole uzavírali Hasiči z Kateřiny, kteří zřejmě
doplatili
na
tvrdou přípravu z předešlého večera.
Na závěr nutno
dodat, že turnaj se vydařil i díky bezvadně
připravenému
zázemí v restauraci v sokolovně.
Jaroslav Dvořák,
TJ Sokol Nová Ves v Horách, foto Deník Mostecka

Krušnohorské peklo
6. ročník veřejného silničního
Kr6. ročníkcyklistického závodu a
MTB vyjížďka se uskutečnil v Nové Vsi v Horách o
víkendu 14. – 15. 6. 2014.
(rama, foto: J. Pešír)

Ze života školy – červen 2014
LONDÝN 8. – 13. 6. 2014
Krásných, ale náročných 5 dní jsme strávili při pobytu v Londýně. Poznali jsme nové
kamarády z Meziboří a Litvínova, mluvili jsme anglicky, museli jsme si vyřešit problémy,
které nastaly (jako třeba zabouchnutý pokoj ). Naše dobré základy angličtiny se nám fakt
hodily, zkoušeli jsme běžné konverzační fráze v hotelu, obchodech, restauracích a ptali se
na cestu. Víme, že je nutné se cizí jazyk učit a teď jsme to poznali. Také jsme se seznámili
s historií, kulturou a památkami Londýna a Anglie. Jedním slovem – krásné! A za to patří
poděkování paní učitelce Křivánkové, Šebkové a Balážové, zdravotnici Šecové a hlavně paní
ředitelce Sehnalové, které jsme na konci pobytu, na Greenwichském poledníku poděkovali
kyticí růží za zorganizování této super akce a zajištění sponzorů.
žáci ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny
………… pár slov na konec školního roku
školní rok 2013/2014 se chýlí ke konci a já bych ráda chtěla poděkovat všem
zaměstnankyním školy a školky, které po celý školní rok pracovaly s velikou chutí a nadšením. Výsledky jejich práce jsou vidět, žáci jsou spokojení a my také.
Dále srdečně děkuji všem sponzorům a těm, kteří škole pomáhají. Není to vždy snadné, ale práce se daří.
Poděkování patří také panu Lahovskému, který ve svém volném čase vede kroužek florbalu a také panu Šišovičovi, který se nám stará o záhon před školou.
Každá pomoc je vítána.
Na závěr bych ještě shrnula úspěchy tohoto školního roku: naše škola vyhrála 1. místo v dlouhodobé soutěži RO-KA-PO, žákyně Lenka Dzurková získala 3. místo
v literární soutěži „Evropa ve škole“, která byla vyhlášena MŠMT, družstvo školní družiny získalo 1. místo ve stavění věže ze stavebnice Merkur a vyhráli jsme
velký sportovní set v hodnotě 5 tis. Kč za zapojení do hry Česko sportuje. Dále jsme získali 100% dotaci ve výši 150 tis. Kč z fondu Ústeckého kraje na
rekonstrukci sociálního zařízení pro dívky I. stupně, vyhráli grantovou soutěž „Chytré hlavy pro Sever“, díky níž jsme zakoupili interaktivní vybavení v hodnotě
210 tis. Kč. Také jsme za jeden školní rok dokázali uspořádat lyžařský výcvik na Klínovci, školu v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou a premiérou byl poznávací pobyt
v Anglii. Ačkoliv se uspořádání těchto výjezdních akcí stalo pro tuto školu již samozřejmostí, vězte, že organizace a zajištění bezpečnosti a odpovídajícího
pobytu v cenově únosných relacích není vůbec jednoduché. I přesto máme tyto akce rády a hodláme v nich i nadále pokračovat, neboť si uvědomujeme, že pro
spoustu dětí a žáků je uspořádání těchto akcí jednou z mála možností se někam podívat.
Přeji všem zaměstnankyním, žákům, dětem a přátelům školy krásné a slunečné prázdniny plné pohody a těším se na společné setkání ve školním roce
2014/2015!

DD CUP 2014: Díl třetí - MLH
Třetí díl DD CUPu 2014
v podobě běžeckého trojboje Memoriálu Lucie Hanušové je za námi. Provázel ho silný
déšť a také první zranění, které nás ve výsledkové listině posunulo do dolní poloviny.
Všechny děti ze sebe vydaly to nejlepší, nejmladší Kamil skončil ve své kategorii těsně
pod stupni vítězů. Nejhorším momentem byl doběh nejkratší trati na 60 metrů v
kategorii dívek, kdy se Maruška do cíle dostala po čtyřech. Poprvé jsme při podobné
akci museli do nemocnice a sádra na čtyři týdny hovoří za vše. Celkově jsme skončili na
21. místě z 34 zúčastněných. Dětem se moc líbil doprovodný program a celková
atmosféra akce. Na DD CuPu to prostě umí na jedničku. V celkovém hodnocení určitě
zabojujeme při beach přehazce a prevenci proti nehodám (japt).
Dražba dvou dresů pro dobrou věc
Společnost StockholmDream Production s.r.o. pořádající tuto akci z výtěžků 4 večerů
pro dobrou věc zaplatí dětem z dětského domova Hora sv. Kateřiny zájezd k moři do
Itálie na moderátorský workshop v září letošního roku. Výtěžky se skládají z tombol,
dobrovolného vstupného, ale také právě z dražby dresu Martina Ručinského a
tréninkového dresu týmu HC LEV Praha.
Dresy budou osobně předány na akci dne 18.6.2014 od 19:00 hodin v Loca baru v Praze
a my se tohoto slavnostního večera s dětmi zúčastníme. Všichni, kteří přijdou, se
mohou dále těšit v místě konání akce na setkání s hokejisty Jiřím Tlustým, Jiřím
Šlégrem, Karlem Kubátem, Jiřím Sekáčem, Vladimírem Sobotkou, ale také s Martinem
Dejdarem a členy týmu HC Olymp Praha. Akce je volně přístupná široké veřejnosti!!!

Dětský domov informuje

(japt)
Mladý záchranář
Dne 27. května 2014 jsme se zúčastnili soutěže Mladý záchranář v Mostě
na Benediktu pro sedmé třídy ZŠ. Závod měl 13 stanovišť s různými úkoly
např. první pomoc, poznávačky, práce s mapou a busolou ad. Nejvíc se
nám líbilo stanoviště, kde jsme naplňovali baňky s pomocí hadic s vodou.
Za dětský domov jsme reprezentovali já Nikola, Lukáš, Filip a Radek.
Obsadili jsem krásné šesté místo z celkem 15 družstev. (nichr)
Zábavné a poučné odpoledne se zvířátky
Ve dnech 7. 6. a 11. 6. bylo u nás v Dětském domově Hora Sv. Kateřiny
pořádně veselo. Pozvání k nám přijali senioři z Horního Jiřetína a klienti z
Domova sociálních služeb z Nové Vsi v Horách. Děti si pro ně v rámci
projektu " Bav se a pomáhej" připravily program " Zábavné a poučné odpoledne." Děti sami vyrobily pozvánku, zazpívaly, zarecitovaly a
zahrály na flétničku. Dále jim pověděly, jak se o zvířátka denně starají. Velký úspěch sklidila pohádka " O sedmy kůzlátkách" i s kostýmy, které
ušily naše šikovné tetičky. Klienti z domova sociálních služeb plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Za každý splněný úkol od nás dostali
razítko. Přiřazovali zvířátka ke správnému domečku, seřadili zvířecí rodinu, skládali puzzle a psali, čím jsou zvířátka užitečná. Dětem byl velkou
odměnou potlesk a úsměvy na tvářích.

NAPSALI JSTE NÁM….
Při červnové dovolené na Lipně došlo k
mému náhodnému setkání se spolkem žen z naší
obce. Vydaly se na ,,Stezku korunami stromů.“
Vyfotila jsem je a slíbila, že fotky nechám otisknout
v našem zpravodaji. Držím tedy slib.
Miluše Malkusová

Dovolujeme si vyjádřit poděkování obecnímu
úřadu za přínosné informace o aktuálním dění
v obci, zajímavosti z historie i současnosti, které
nám pravidelně přináší Novoveský zpravodaj. Rádi
si vždycky počteme, co je nového a těšíme se na
další vydání. rodina Jančiova

14. 6. proběhl pod taktovkou obecního úřadu DEN DĚTÍ. Nechyběly
soutěže, kolotoč, hasičská pěna, představení dravců, kouzelník,
psovodi MP. I přes chladnější počasí byla účast dětí hojná.
Děkujeme za pomoc s organizací Novoveskému spolku žen,
novoveskému SDH a T. Bláhovi.
(rama, foto jp)
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