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INFORMACE STAROSTY
Na úvod bych Vás rád informoval o velmi příjemné novince, kterou je otevření obchůdku paní Seifertové. Jedná se o
velmi příjemný obchod s potravinami. Já osobně ho mohu jen doporučit. Asi již všichni víte, že od 1. 1. 2015
budeme mít nový jízdní řád a také nového dopravce. Krajské výběrové řízení vyhrál dopravce ze Slaného s novými
nízkopodlažními autobusy značky Mercedes. Jízdní řády v tuto chvíli ještě nejsou
v konečné podobě, stále je připomínkujeme a snažíme se je dostat do podoby co
nejbližší té současné. Věřím, že se s nimi budete moci seznámit již v průběhu října.
V průběhu srpna jsme díky dotacím začali s rekonstrukcí našeho parku. Bohužel
jsme díky záplavám ve slovenském kamenolomu až do tohoto týdne čekali na
kámen na chodníky. Nyní nám už nic nebrání v dokončení prací na dominantě naší
obce, na kterou budeme moci být všichni hrdí. Moc děkuji za Vaše podněty
k tématu hlučných činností v neděli a o svátcích, budu rád i za další názory a
vyjádření, tak prosím neváhejte a pište. Velmi mě potěšil Váš zájem o zájezd do
vinného sklípku v Mikulově. Pojedeme do sklípku k panu Volaříkovi, cestou se
zastavíme na státním zámku Lednice, a proto budeme odjíždět již v 8 hodin ráno od
zastávky u hranic směrem nahoru po jednotlivých zastávkách. Prosím, neváhejte se
ještě přihlásit, protože místa pro občany Nové Vsi držíme jen do 30. 9. Budu moc
rád, když se tam potkáme v co největším počtu. Na závěr bych Vás rád pozval na
třetí ročník cyklistické štafety základních škol na Litvínovsku. Tuto akci pořádám spolu se Základní školou Hory Sv.
Kateřiny a uskuteční se 3. 10. v dopoledních hodinách. Sraz bude u Obecního úřadu a pojede se přes větrné
elektrárny až po asfaltovou cestu ke hřbitovu. Děkuji Vám za Vaši podporu a trpělivost, Váš starosta David Kádner

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH SE BLÍŽÍ
TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH

srdečně zve na tradiční

drakiádu

v sobotu 18. 10. 2014
od 14 h
na kopci u větrných elektráren
(Strážný vrch)

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do
zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstva obce Nová Ves
v Horách budou probíhat v zasedací místnosti Obecního
úřadu Nová Ves v Horách v časech 14 h – 22 h (pátek 10.
10.) a 8 h – 14 h (sobota 11. 10.). O hlasy voličů se v naší
obci uchází pět uskupení: 1. Starostové a nezávislí, 2.
Strana svobodných občanů, 3. Otevřená radnice, 4. Česká
strana sociálně demokratická, 5. Komunistická strana Čech
a Moravy. Volí se devět členů zastupitelstva, zvolení
zastupitelé na ustavujícím zasedání ze svého středu zvolí
starostu a místostarostu. Abychom Vám usnadnili
rozhodování, celé příští vydání Novoveského zpravodaje
budeme věnovat volbám. Představíme Vám jednotlivá
volební uskupení, jejich volební programy, kandidáty a
položíme pár otázek lídrům jednotlivých stran. Jelikož
volbami nového zastupitelstva končí dosavadní čtyřleté
volební období, všem současným devíti zastupitelům jsme
dali příležitost ke shrnutí jejich práce pro obec. Ti, kdo tuto
příležitost využili, nám odpověděli na následujících

stranách Zpravodaje. Čtěte na str. 3 - 6! R. Malkusová

KULTURNÍ DŮM LÍPA
V září srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Berousková Anna (83)
Devera Karel (76)
Veiková Jana (75)
Horáková Eva (73)
Schuchardtová Blažena (71)

Úterý, pátek – dorty
Úterý – chlebíčky, saláty, karbanátky
Středa a sobota – rozpékané sladké pečivo na přání dle objednávek

BAZÁREK vše pro deti
DNE 15. 11. 2014 se bude konat „Bazárek“ pro děti.
Oblečení, hračky, sportovní potřeby a další.
Místo bude upřesněno v příštím Zpravodaji. Kdo má
ještě zájem o prodejní místo, může se
přihlásit na tel.č. 736 243 525 u Vl. Tondrové.

CVIČENÍ „BUĎ FIT“
Začátek cvičení pro ženy: 9. 10. 2014 - čtvrtek
od 18.00 h - sál sportovního domu TJ Sokol,
ostatní domluvíme při prvním setkání.

kdy: 24. 10. 2014
od: 21.00 h

VSTUP ZDARMA
35. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
se koná dne 29. 9. 2014 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

OBCHOD POTRAVIN

Nová Ves v Horách čp. 224

NOVÁ VES V HORÁCH
pořádá

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty (územní plán, kostel)
4.
Kontrola usnesení
5.
Návrh na schválení kupních smluv na převod pozemků
z majetku obce Nová Ves v Horách:
pp.č. 1105/8 v kú. Nová Ves v Horách
pp.č . 1105/7 v kú. Nová Ves v Horách
pp.č. 1170/1 v kú. Nová Ves v Horách
pp.č. 1187/1 v kú. Nová Ves v Horách
pp. č. 519 a 520 v kú. Mikulovice
6.
Návrh na schválení Smlouvy o pronájmu (pachtu) části
pp.č. 1216 v kú. Nová Ves v Horách
7.
Návrh na zveřejnění záměru na pronájem (pacht) pp. č.
347/5, nebo 466/4, nebo 527 v kú. Mikulovice
8.
Návrh na zveřejnění záměru na pronájem (pacht) části
pp.č. 1216 v kú. Nová Ves v Horách
9.
Návrh na zveřejnění záměru na prodej pp.č. 1386/2 o
2
výměře 154 m v kú. Nová Ves v H.
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

1.
2.

NABÍDKA MASÁŽÍ A ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ!
Od 1. 10. můžete nově, v ordinaci lékařů,
také využít možnosti masáží
a zdravotního cvičení.
Vše pod vedením kvalifikované
zdravotní sestry.
Nabízím klasické a relaxační masáže, cvičení na
základě kineziolog. rozboru,
baňkování, cvičení s pomůckami.
Objednávat se můžete na telef. čísle
737 868 649,
nebo na e-mail. adrese –
kadnerova.k@gmail.com. Budu se těšit,
krásný den, Kádnerová Kateřina.

Sousedé z Brandova získali
Oranžovou stuhu
Obec Brandov jako jediná ze zástupců Mostecka uspěla v letošním
ročníku soutěže Vesnice roku a získala oranžovou stuhu za
spolupráci se zemědělci. Obec tak navázala na úspěchy Nové Vsi
v Horách v letech 2009 - 2011. Na oslavách, které uspořádal na
počest vítězství v sobotu 13. září pro své občany i rekreanty, jsme
se starosty Jiřího Mooze zeptali:
Pane starosto, co Vás přivedlo k účasti v soutěži? Do soutěže
„Vesnice roku 2014 Ústeckého kraje“ se obec Brandov přihlásila
teprve druhým rokem. K účasti nás v podstatě přivedla Vaše obec
Nová Ves v Horách, kde jsem se v roce 2011 zúčastnil slavnostního
předání „Zlaté stuhy“ Vaší obci, na pozvání dnes zemřelého starosty
pana Jana Bejčka. Zejména díky jeho iniciativě jsme se zařadili mezi
další soutěžící obce v roce 2013 poprvé a podařilo se nám získat
ocenění v podobě Diplomu „Za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce.“ Čím Vaše obec zaujala odbornou porotu nejvíc?
Po prohlídce naší obce zaujala letos krajskou hodnotící komisi
nejvíce spolupráce se zemědělci, kdy dlouhodobě spolupracujeme
se zemědělcem panem Jaroslavem Sýkorou, kterému jsme prodali
objekt bývalé zbrojovky pro využití v oboru jeho podnikání.
Postupně zde buduje také farmu s chovem koní a ovcí. Obec mu
také prodala místní sjezdovku, kde postupně vybudoval pěkný areál
s možností nočního lyžování a zázemím malé restaurace a dětským
hřištěm pro návštěvníky i v průběhu celého roku. Nejdůležitější je
pro nás spolupráce spočívající v každoroční zimní údržbě obecních
komunikací, které zajišťuje s pravidelností a také pomoc svou

technikou při různých opravách v obci. Druhý zemědělec pan Jiří
Sejval se taktéž aktivně zapojuje do spolupráce, a to především
převodem pozemků v jeho vlastnictví do vlastnictví obce pro
plánovanou výstavbu nových rodinných domů v souladu s Územním
plánem. Jak využijete získané finanční prostředky? Díky těmto
aktivitám ocenila hodnotící komise naší obec Brandov „Oranžovou
stuhou“ za spolupráci se zemědělským subjektem. Tímto oceněním
jsme získali 725 tisíc korun a postoupili do celostátního kola, které
bude vyhodnoceno v září v Senátu Parlamentu ČR. Za získanou
částku se zastupitelstvo obce rozhodlo uhradit všem našim
občanům a rekreantům poplatky za komunální odpad pro rok 2015.
Dále bude provedena celková rekonstrukce místní knihovny
v budově obecního úřadu a o investici zbylé částky se bude ještě
jednat v budoucím zastupitelstvu. Děkuji za odpovědi a přeji
Brandovu hodně štěstí v celostátním kole!
R. Malkusová

Měsíc je za námi  a jsou tu nové tipy kam na výlet .
Nejdříve některá „Ústecká nej...“ – Děčín je nejníže položené město v ČR, Střekov je nejromantičtější hrad kraje, Velké Žernoseky jsou nejsevernější vinice
v ČR, v Roudnici nad Labem je největší zámek v Ústeckém kraji, Hřensko a Pravčická brána je největší pískovcová brána v Evropě.
Dnes nepůjdeme daleko, zastavíme se u hory Bořeň. Bořeň je hora tajemná. Vyšplhal na ni Goethe, Humboldt, Balbín a rok co rok je následují stovky
dalších zvědavců a milovníků úchvatných skalních útvarů i dalekých rozhledů. Mnozí odborníci Bořeň považují za vůbec největší znělcové těleso v Evropě i
za nejskalnatější samostatně stojící vrch v zemi. Ostatně, Bořeň je také největší nepískovcovou lezeckou oblastí u nás. Vyplatí se Vám pohybovat tiše a být
pozorným návštěvníkem. Hnízdí tu výři (už po staletí), spatříte tu ropuchy, ještěrky, užovky, nesčetně motýlů a zvláštních pavouků. Ještě více fascinuje
zvláštní flóra. Největším klenotem je hvězdnice alpská, která roste jen tam, kde od doby ledové nikdy nebyl les. Roste jen na pěti místech u nás a na Bořni
je její výskyt nejhojnější. Toto všechno je už od roku 1977 chráněno jako národní přírodní rezervace. O dvaadvacet let později tu studenti bílinského
gymnázia zbudovali naučnou stezku, která Vás povede k vrcholu jako ten nejlepší průvodce. Město Bílina tak stojí ve stínu hory, které samo o sobě také
umí nabídnout věci pozoruhodné. Třeba kostel svatých Petra a Pavla s gotickými a renesančními prvky, sto let starou secesní radnici, lázně Kyselka
s legendární lesní kavárnou „Kafáč“, barokní zámek s významným dotekem Antonia della Porta a zbytky víceboj „husitské „ bašty z druhé poloviny 15.
století. Přeji Vám pěkný zbytek měsíce. Jana Dvořáková

Otázky pro… Davida Kádnera, starostu obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i
v nadcházejících komunálních volbách? Ano, jsem jedním ze členů zastupitelstva a poslední dva roky
mám dokonce tu čest dělat v naší obci, ve které jsem se narodil, starostu. Ve volbách 2010 jsem ale na
tuto práci žádné ambice neměl, naopak jsem na post starosty podporoval mého předchůdce Honzu
Bejčka. Byl to právě on, kdo mě podpořil v kandidatuře do vysoké politiky. Říkal, že to pro naši obec bude
přínos a já se snažím dělat vše, abych byl jejím důstojným zástupcem. A ano, do dalšího období kandiduji
tentokrát už s cílem pokračovat v započaté práci. Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Každý starosta
by mi nejspíš potvrdil, že dva roky trvá se práci starosty naučit a teprve pak člověk může začít plnit vize a
dospět k nějakým cílům. Můj mandát starosty trval jen krátce přes dva roky, ve kterých jsem se polovinu
času zabýval kostelem. Nebyl to lehký úkol, ale myslím, že jsme se ho všichni ujali s plnou zodpovědností.
Za ty dva roky jsem již ukázal, jakým směrem bych chtěl jako starosta jít. Nechci jen sedět na úřadě, chci
maximum času věnovat prezentaci naší obce a shánění dalších partnerů, kteří by pomohli k jejímu rozvoji. Pravidelně se scházím s dalšími
starosty napříč Krušnými horami, ale i odjinud. Sbírám tak zkušenosti a inspiraci do budoucna. A myslím, že to funguje i naopak. Za poslední
dva roky se podařilo opravit kostel, zrekonstruovat první část odvodnění podél silnice (od Haly po bytovky) a letos byl vyhotoven projekt na
etapu druhou. Zejména na hřišti a u rybníčka se potýkáme s podmáčeným povrchem a to by se druhou etapou mělo vyřešit. Také se nám
podařilo dokončit sportovní areál a to včetně papírové části. Započali jsme také s rekonstrukcí našeho parku v srdci obce. Také jsme zahájili
přestavbu bývalé školky, ze které by měl být volnočasový areál. Zatím vše řešíme vlastními silami, příští rok bychom na to rádi čerpali
některou z dotací. Podařilo se nám získat partnery z německé strany a to jak starosty, tak i firmy, které nám za poslední dva roky financovali
veškeré kulturní a sportovní akce a poskytli nám finanční zdroje na spoustu vybavení. Pořídili jsme tak party stan, aparaturu a také teepee,
které financoval kraj a z 30% právě naši partneři. V této práci bych rád pokračoval a zajistil pro občany větší komfort a nová pracovní místa.
Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období? Své hodnocení jsem uvedl již v předchozí odpovědi. Za tak
krátkou dobu jako jsou dva roky, se podařilo hodně věcí připravit a nastartovat a já
(pokr. na str. 4)

(pokr. ze strany 3) bych byl velmi rád za příležitost je dotáhnout do konce. Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť
vyzdvihl mezi ostatními? Rád bych vyzdvihl rekonstrukci kostela. Celé zastupitelstvo stálo před otázkou zkusit využít dotaci ve výši 3,5
milionu, nebo odmítnout a nadále se potýkat s velmi špatným stavem, který už začal ohrožovat i okolí, včetně dětí hrajících si u kostela.
Věřím, že jsme se rozhodli správně a podařilo se nám vytvořit krásnou dominantu obce. Nyní se sice potýkáme s padající omítkou, ale to
vyřešíme v rámci reklamace. Nic to nemění na tom, že bychom jako obec z vlastních prostředků takto velkou opravu nikdy nezvládli
uskutečnit. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Vždy
bude něco, co by se bývalo mohlo udělat lépe. Já jsem ale toho názoru, že se před žádným ze svých rozhodnutí neschovávám, naopak. Vždy
se mohu poučit do budoucna. Být starostou je zodpovědnost a bohužel ne všechno mohu ze své pozice ovlivnit a je potřeba s tím počítat.
Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO? Myslím si, že doba je uspěchaná a
lidé nemají času nazbyt. Nemám to nikomu za zlé, chápu malou účast na ZO, a proto vše, co se projednává, dáváme na webové stránky obce.
Lidé jsou tak informováni, i když není v jejich časových možnostech se zastupitelstva fyzicky účastnit. Spíš mě mrzí, pokud někdo celé čtyři
roky situaci nesleduje, s informacemi se neseznamuje a pak přijde na ZO s tím, že všechno je špatně a lidé nejsou informovaní. Mám opačný
názor a s klidným srdcem mohu říci, že minimálně od doby mého starostování je obecní úřad, včetně mě, otevřený všem.

V roce 1929 postavil novoveský stavitel Alois Kaltofen pro Německý tělocvičný spolek tento dům, který sloužil jako
tělocvična (Turnhalle) a turistická noclehárna. Vedle tělocvičny se nacházelo velké cvičiště a později také kuželník a malé
koupaliště. Tělocvična byla vybavena moderním sportovním náčiním. Vybavení noclehárny představovalo deset
matracových postelí a osm slamníků jako nouzová lůžka. V současné době je budova využívána jako hasičská zbrojnice,
která byla kompletně rekonstruována v roce 2011. J. Pešír

Cvrnkání kuliček
a hod na čáru
V sobotu 30. 8. 2014 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů na multifunkčním
hřišti u Sokolovny již 2. ročník ve
cvrnkání kuliček a hodu na čáru.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích (děti,
dospělí) s tím, že vítěz v každé kategorii
získal diplom a láhev šampaňského, pro
děti samozřejmě nealkoholické. Za
druhé a třetí místo získali soutěžící sladkou cenu útěchy a to
v podobě čokolády.
V hodu na čáře v kategorii dospělí bylo pořadí následující: 1. místo
Radka Malkusová, 2. místo Jaroslav Dvořák, 3. místo Václav Krůta.
V hodu na čáře v kategorii děti bylo pořadí následující: 1. místo
Jaroslav Hesoun, 2. místo Martin Relich,
3. místo Románek Malkus.
Ve cvrnkání kuliček v kategorii dospělí bylo pořadí následující: 1. místo Jaroslav Dvořák, 2. místo Václav Krůta, 3. místo Radka Malkusová.
Ve cvrnkání kuliček v kategorii děti bylo pořadí následující: 1. místo Jaroslav Hesoun, 2. místo Ondřej Rélich, 3. místo Románek Malkus.
Příští rok na shledanou.
Za SDH Nová Ves v Horách Michaela Krupičková

Otázky pro…
Michaela Vydru, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i
v nadcházejících komunálních volbách? Ano, budu se ucházet již potřetí. V roce 2006 jsem vstoupil do
ČSSD a zároveň poprvé kandidoval do Zastupitelstva obce, kam jsem byl zvolen. Stejně tak v roce 2010,
kdy jsem byl také zvolen. Nikdy jsem se za členství ve své straně nestyděl a vždy jsem kandidoval za ČSSD.
Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Mám zde ze strany maminky hluboké kořeny, chci zde žít,
vytvářet podmínky pro důstojný život našich dětí a proto mi není lhostejný osud obce. Jak hodnotíte
výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období? Myslím, že zastupitelstvo obce
pracovalo dobře, komunikace mezi zastupiteli byla na velmi slušné úrovni. Také účast na zasedáních a
pracovních jednáních byla vždy velká. Za uplynulé volební období zde v obci máme multifunkční hřiště,
škarpy podél silnice, „Opravený kostel“, prodávají se obecní pozemky, proběhla spousta kvalitních kulturních akcí. (pokr. na str. 5)

(pokr. ze strany 4) Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Především je dobře, že jsme zrušili
trochu nesmyslný zákaz prodeje obecních pozemků. V současné době se k prodeji pozemků přihlíží individuálně a prodávají se drobné
parcely, které úzce přiléhají k pozemkům našich občanů nebo vlastníků nemovitostí. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste
v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Nejsem si vědom, za svým rozhodnutím si vždy stojím. Když
se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO? Volební účast ve volbách v roce 2010 byla
nízká, bylo to necelých 54%, v sousedních obcích byla tato čísla podstatně vyšší. Zastupitelé tedy získali důvěru slabé většiny občanů, což
možná vysvětluje nízkou účast na zasedáních ZO. Doufejme tedy, že se letos tato čísla změní k lepšímu a k volebním urnám dorazí více našich
spoluobčanů.

Otázky pro… Ing. Václav Krůtu, místostarostu obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i v nadcházejících
komunálních volbách? Ano, sestavili jsme kandidátku pod záštitou hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Podařilo se
nám na naší kandidátku získat čtyři současné členy zastupitelstva, i další členové naší kandidátky jsou vesměs
kvalitní, pracovití a aktivní občané. Volební kampaň je ostatně již v plném proudu a kdo se trochu zajímá o dění
kolem sebe, naše aktivity už určitě zaregistroval. Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Chceme pokračovat
v práci sdružení nezávislých kandidátů, které dal dohromady v minulém období bývalý starosta Jan Bejček.
Naskočil jsem do komunální politiky v minulém volebním období, během kterého se stalo hodně událostí a došlo
k poměrně velké obměně obecního zastupitelstva. Řízením osudu jsem se stal místostarostou a myslím si, že mám
obci a jejím občanům pořád ještě co nabídnout. Chci se angažovat v komunální politice a nebýt jen zalezlý ve svém
domě a na svém písečku nebo mít chytré řeči v hospodě. Podařilo se mi k tomuto postoji přesvědčit i další podobně smýšlející lidi a chci jich
přesvědčit ještě víc. A nemusejí to být jen lidé z našeho hnutí. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období?
Zastupitelstvo se po smutném odchodu starosty Jana Bejčka dostalo do těžké situace, protože na takovou rychlou změnu nebyl nikdo z nás
připraven. Honza byl solitér, velký patriot, skvělý organizátor a přirozený vůdce. Volba současného starosty Davida Kádnera (a vlastně i mé
osoby do funkce místostarosty) byla tak trochu z nouze ctnost. Nenaplnilo se, bohužel, jedno z hlavních očekávání propojení „velké“ a
„komunální“ politiky a nepodařilo se do naší obce i pro dobrovolné spolky sehnat žádné významné finanční prostředky. Souvisí to ale
samozřejmě také s politickou a hospodářskou situací v celé naší zemi. Přesto si myslím, že se David se svojí novou rolí starosty zhostil
relativně se ctí, i když jsem vůči jeho práci měl v průběhu mandátu některé výhrady a připomínky. Starostou jsme se ale nikdo ani nenarodil
ani nevyučil, k tomu se musí člověk dopracovat pilnou, poctivou a mravenčí prací. Každopádně Davidovi moc děkuji, neměl to vůbec
jednoduché a nemyslím tím jenom to starostování. Pro příští volební období bychom to ale chtěli dělat jinak, protože si myslíme, že obec jako
Nová Ves v Horách potřebuje starostu, který se bude moci této náročné funkci věnovat na sto procent. Uvidíme ale, jak dopadnou volby a jak
rozhodnou naši voliči. Zajíci se počítají až po honu a NIKDY neříkej NIKDY …Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť
vyzdvihl mezi ostatními? Jednoznačně multifunkční hřiště ve sportovním areálu u Sokolovny. Měli jsme obrovské štěstí na zhotovitelskou
firmu, byli to opravdu profíci a lidé na svém místě. A byli jsme na to také připraveni, protože jsme využili projektovou dokumentaci, kterou
nechal zhotovit ještě Honza Bejček. Museli jsme v poměrně krátké době smysluplně a účelně utratit milión korun za výhru v soutěži Vesnice
roku Ústeckého kraje 2011. Hřiště se opravdu povedlo, je hojně využíváno a to jak v létě, tak i v zimě. Mám z toho obrovskou radost a měl by
jí určitě i Honza …Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět?
Asi očekáváte, že řeknu kostel svatého Michaela archanděla. Já si ale naopak myslím, že se nám podařilo zachránit historickou kulturní
památku, dominantu obce, kterou zde i za cenu osobních obětí postavili naši předchůdci v 16. století. A mně by byla hanba, kdyby za mého
účinkování v zastupitelstvu, když ta možnost částečně byla, jsme pro záchranu kostela něco neudělali. Je opravena střecha (což je základ
každé stavby), krovy, nová báň a z větší části i vnější omítky. Část omítky bohužel opadává a bohužel zrovna na místech, kde to je nejvíce
vidět. Je to poměrně složitá problematika, a to jak technologicky (do kostela dlouhá desetiletí zatékalo a během jednoho dvou let nelze zdivo
vysušit), tak i smluvně z pohledu dotací. Snažím se to těm, kdo se zajímají a chtějí naslouchat vysvětlovat, bohužel se z toho nyní stalo
předvolební téma. S tím jsme ale museli tak trochu počítat. Druhou věcí je přístup zhotovitelské firmy i stavebního dozoru k této záležitosti;
v současné době řešíme se zhotovitelem reklamaci a obecně nejsme s jejich postupem, činností a kvalitou odvedené práce spokojeni. Je to na
delší povídání, já osobně bych byl v dané záležitosti mnohem razantnější. Tenhle oříšek asi, bohužel, zůstane k rozlousknutí novému
zastupitelstvu. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO? Na minulém
zastupitelstvu bylo naopak plénum téměř zaplněné a objevily se tam i některé obličeje, které jsem za celé čtyři roky na zastupku neviděl. Asi
by mělo být permanentně před komunálními volbami . Ale vážně. Zasedání obecního zastupitelstva je schůze, kde se projednávají suchá
fakta. A Vy znáte někoho, kdo chodí rád na schůze? Obecně se většinou dostaví na zasedání ten, jehož se osobně nějaký bod týká, anebo ten,
kdo má potřebu a snahu řešit nějaký problém. Je naším úkolem pro příští zastupitelstvo (dostaneme-li od občanů tu šanci), abychom do
obecních záležitostí zapojili co nejvíce lidí, kteří o tuto problematiku mají zájem. Myslím si, že v poslední době se tento zájem zvedá a
uvidíme, jak to bude dál, až bude po volbách a tyhle všechny věci zase poběží svým zaběhlým rytmem.

Otázky pro… Václava Dvořáka, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i v nadcházejících komunálních volbách? Jsem
současným členem zastupitelstva obce. I v dalším volebním období se budu ucházet o hlasy voličů na kandidátce KSČM. Co Vás vedlo
k takovémuto rozhodnutí? Jsem přesvědčen, že mám občanům co nabídnout. Především bych se po zkušenostech v uplynulém období
zaměřil na zlepšení sousedských vztahů, abychom se dostali na úroveň, kdy se sousedi nestydí sednout si spolu k jednomu stolu a to třeba i
v hospodě. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období? Na otázku jak hodnotím výsledky práce
zastupitelů v tomto období, tak musím říci, že ne vše se podařilo tak, jak by mělo, část problematických rozhodnutí jsme podědili po minulém
zastupitelstvu, mám na mysli opravu kostela, kdy jsme byly v takové časové tísni, že jsme museli rozhodnout tak, jak bychom asi normálně
nerozhodovali. Z druhé strany jsme po předešlých zastupitelstvech měli dostatek finančních prostředků, takže jsme si mohli dovolit
investovat do oprav a úprav majetku obce, vybavení nářadím pro VPP apod. Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť
vyzdvihl mezi ostatními? Ke čtvrté otázce mohu říci, že nic tak světoborného jsme neudělali a za námi zůstala řada věcí, které jsme nestihli
udělat, mám na mysli územní plán, který už schvalujeme osm let, kontejnerové stání, na které sháníme firmu, aniž bychom provedli nabídku a
provedli výběrové řízeni, jsem přesvědčen, že bychom tuto stavbu zvládli se svými lidmi a ušetřili na nákladech. Existuje nějaká záležitost,
pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Je jedna taková věc a to oprava kostela , ale
k tomu jsem se již vyjádřil. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO?
Domnívám se, že je to o tom, o čem jsem hovořil úvodem, a to jsou sousedské vztahy, většinu občanů nic nezajímá co je dál, jak deset
centimetrů od jejich prahu. Pak se musíme zeptat sebe, zda máme těm občanům co nabídnout k jednání.

Otázky pro… Jaroslava Hesouna, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i
v nadcházejících komunálních volbách? Ano, jsem současným zastupitelem obce a ucházím se o hlasy
novoveských voličů za sdružení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí?
Pokud dostanu důvěru od voličů, chtěli bychom s naším sdružením a ostatními zvolenými zastupiteli obce
pracovat na rozvoji a zkrášlení naší obce. Naší snahou bude do obecních záležitostí zapojit co nejvíce
občanů, kteří o tuto problematiku projeví zájem. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené
v tomto volebním období? Jako v každé obci se něco podařilo a něco méně. Proto kandiduji, abych
mohl naší obci pomoci v projektech, které se nestihly dokončit a rozvíjet nové, které budou ve prospěch
obce a jejích občanů. Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi
ostatními? Jako úspěšný projekt hodnotím multifunkční hřiště u sokolovny. Jsem rád, že jsem byl
ustanoven správcem tohoto hřiště a můžu svým osobním příspěvkem pomoci při zdárném využití tohoto
zařízení v každém ročním období. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a
poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Asi očekáváte, že řeknu, že jsem byl proti opravě
kostela. Proti opravě samotné jsem nic neměl, nicméně už od začátku jsem byl proti firmě, která práce vykonávala. Neměl jsem o nich nijak
dobré reference. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO? Malá
informovanost a nezájem občanů o dění v této obci, což můžu potvrdit i jako starosta hasičů. Při pořádání jakékoliv akce byla malá účast
místních občanů a větší zájem byl vždy ze strany přespolních. Je to škoda a musíme se pokusit s tím něco udělat.

Otázky pro… Miroslava Šikla, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i v nadcházejících komunálních volbách? Ano.
Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Chtěl bych pomoci uskupení, za které kandiduji, k lepší komunikaci s občany a k zprůhlednění
financování obce. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období? Nic moc. Je jedna akce, projekt, oblast, či
věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Dětský den. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté
byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Ne. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují
veřejných jednání ZO? Občané nemají zájem o dění v obci, kde by se mohli vyjádřit k projednávaným problémům. Myslím, že motivací by
mohlo být podrobnější rozvedení programu zastupitelstva uváděného ve Zpravodaji (např. při pronájmu nebo prodeji parcely neuvádět jen
číslo parcely či pozemku, ale také, kde se nachází. Čísla občanům, kterých se problém, netýká , nic neříkají). Aby většina projednávaných věcí
nezůstávala na zastupitelstvu, a tím by se předešlo pozdější kritice (viz pódium naproti OÚ).

Otázky pro… Ing. Jana Valentu, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i
v nadcházejících komunálních volbách? Dlouho jsem svoji kandidaturu zvažoval, vzhledem ke svému
časovému vytížení a i k tomu, že na obci netrávím již tolik času. Nicméně Novou Ves beru a vždycky budu
brát za svůj domov, a jelikož mi není její osud lhostejný, bylo moje rozhodování jednoduché – tedy ano,
budu. Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Jak jsem zmiňoval výše, patriotizmus, nelhostejnost a také
obava, kdo se do zastupitelstva dostane. Jsem rád, že jsem se rozhodl kandidovat, obzvláště poté, co jsem
viděl některá jména na kandidátních listinách. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené
v tomto volebním období? Touto odpovědí bych chtěl poděkovat všem kolegům ze zastupitelstva, neboť
i přes to, že jsme byli z různých stran a měli různé představy, vždy jsme vystupovali jako tým, jehož cílem
je prospěch obce. Myslím, že jsme odvedli spoustu práce, navázali na činnost předchozího zastupitelstva
a dotáhli některé projekty z předchozích let. I my však zanecháváme některé projekty rozpracované pro
příští zastupitelstvo. Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními?
Částečně se nám podařilo zlepšit kulturně společenský život v obci, ať už vybudováním sportovního areálu (což je i výsledek práce
předchozích zastupitelstev) nebo opravou kostela. Díky časovému omezení, stran získané dotace se tato akce ne úplně povedla, nicméně se
nám podařilo zachránit historickou dominantu naší obce, která už dále nebude chátrat a ohrožovat kolemjdoucí. Pakliže budu i v příštím
zastupitelstvu, budu považovat dokončení opravy za svou osobní prioritu. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval
a poté byste raději svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Momentálně si nevybavuji žádnou situaci, u které bych v průběhu času přehodnotil
stanovisko a chtěl bych hlasovat jinak. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání
ZO? Je pravda, že je jen pár lidí, kteří chodí pravidelně, a že většina lidí přijde pouze tehdy, kdy se jedná o jejich věc. Nicméně doporučuji
všem, aby se zasedání zastupitelstva zúčastňovali. Mohou tak kontrolovat práci zastupitelů a sdělit jim svůj názor a připomínky k dané věci.

Otázky pro… Josefa Pešíra, člena zastupitelstva obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů i v nadcházejících komunálních volbách?
V následujících komunálních volbách se o hlasy voličů nebudu již ucházet. Co Vás vedlo k takovémuto rozhodnutí? Jedno volební období bylo
pro mne jako zkušenost pro práci v ZO dostačující. Jak hodnotíte výsledky práce zastupitelů dosažené v tomto volebním období? Osobně
jsem s prací končícího ZO spokojen. Je jedna akce, projekt, oblast, či věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Jednoznačně
získání titulu „Vesnice roku 2011 Ústeckého kraje“. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději
svůj souhlas (nesouhlas) vzal zpět? Nevzpomínám si, že bych někdy hlasoval proti svému přesvědčení. Když se zamyslíte, co myslíte, že
občany vede k tomu, že se zřídkakdy zúčastňují veřejných jednání ZO? Pravděpodobně většina občanů asi nemá čas, anebo je záležitost
obce nezajímají.

Lampiónový průvod se vydařil

Další, již pravidelná akce, která se v tomto měsíci uskutečnila, a kterou pořádali dobrovolní hasiči za přispění obce, byl již třetí
ročník lampiónového průvodu. Opět se potvrdilo, že tato akce je u lidí velice oblíbená, neboť i přes nepřízeň počasí se průvodu
zúčastnilo několik desítek lidí. Celé tempo průvodu udávala dechová kapela ze ZUŠ Litvínov, pod jejímž vedením průvod vyrazil
od obecního úřadu, prošel uličkou lásky a dorazil do areálu multifunkčního hřiště.
Kapela dodávala celé akci příjemnou atmosféru a myslím si, že se nám všem i veseleji vykračovalo a nezastavilo nás ani těch pár
kapek, které na nás spadly. Příště snad jen vyjdeme o něco později, tak aby lampióny lépe vynikly. Na závěr akce kapela zahrála
ještě pár skladeb, v jejich průběhu jsme si vypustili létající lampióny, které vynesly naše přání vysoko k oblakům. Po skončení
byla pro děti připravena na sále TJ Sokol i menší diskotéka.
Za pořadatele mohu říct, že náš vaše účast velice těší a motivuje k pořádání dalších akcí, na kterých je jistě brzy potkáme.
Za SDH Nová Ves v Horách, Ing. Jan Valenta

DĚTSKÝ DOMOV INFORMUJE

Aktuální mistr světa K-1 Petr
Vondráček podpořil děti z dětského
domova
Každý den několik hodin tvrdého tréninku, litry potu a také z
tohoto důvodu málo času na zábavu, kamarády a dovolenou.
Přesto si Petr Vondráček (37), aktuální světový šampion K-1
WAKO PRO, našel volný čas, aby podpořil svou přítomností
děti z dětského domova Hory sv. Kateřiny. V pražském klubu
Solidní Jistota se uskutečnil čtvrtý a zároveň finální večer pro
dobrou věc, který společnost StockholmDream Production
s.r.o. pořádala za účelem podpory dětského domova Hory
Sv. Kateřiny. Po dotazu moderátora večera Richarda Sachera,
směrovanému Petru Vondráčkovi, týkajícího se jeho
dosavadní kariéry, se všem přítomným dostalo velmi
překvapivé odpovědi, kterou jistě od bojovníka nikdo
nečekal. „Nejsme zde kvůli mně! Jsme zde kvůli mnohem
důležitější věci, a tou je podpora přítomných dětí z dětského
domova. Jistě budou neskutečně šťastné, až budou moci
příští měsíc odjet k moři do Itálie. Proto neváhejte a zakupte
si tombolu, kterou děti podpoříme,“ vybídl Vondráček
přítomné hosty. „Jsem neskutečně šťastná, že v současné
těžké finanční situaci se do naší akce zapojilo tolik osobností,
sportovců a všech těch, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili
dobrou věc. Bez vás všech by děti z Kateřiny zůstaly opět jen
v prostředí Hory Sv. Kateřiny,“ poděkovala všem zpěvačka
Lucy Junk. V průběhu večera své umění předvedli také
zpěváci Vojta Šenkýř s Kristýnou Šebíkovou, ale také
například silák Jakub Balgoroth Kocourek, který ke své silácké
show „zneužil“ rovněž Petra Vondráčka, jenž se jej měl
pokusit společně s třemi dalšími muži na lanech přetrhnout.
To se jim však naštěstí nepodařilo. „Takový trénink jsem zažil

poprvé,“ dodal vysmátý mistr světa po pokusu přetrhnout
Kocourka. Tím však účinkování Petra Vondráčka večerem
neskončilo. S blížícím se koncem akce se ujal společně s
herečkou Barborou Mottlovou losování tomboly. „Je
neskutečné, jak se hvězdy jako hokejisti NHL, či dnes zde
přítomný mistr světa dokáží chovat k dětem. Hlavně díky nim
již za necelý měsíc několik dětí odjede na 100 % k moři,“
dodala Lucy Junk.

Ukončení prázdnin na Máchově
jezeře
První zářijový týden jsme vyrazili na Máchovo jezero do
Starých Splavů. První dva dny nám moc nepřálo počasí. Tak
jsme chodili na různé procházky a větší děti na túry s paní
ředitelkou. Po procházce jsme vyrazili do bazénu a pak jsme
byli tak unavený, že jsme neměli ani pomyšlení na další
aktivity.
Třetí den se počasí umoudřilo, tak jsme shodili pláštěnky a
gumáky a vyrazili na pláž. Hráli jsme přehazovanou, malé
děti si užívaly krásných prolézaček a tety trošky tepla a
sluníčka. Čtvrtý den jsme vyrazili lodí do Doks, kde jsme
navštívili muzeum čtyřlístku, dali jsme si zmrzlinu a nakoupili
si nějaké dobroty. Někteří z nás jeli zpět vlakem, ale my jsme
se toho nebáli, kluci vzali malé děti na ramena a šlo se pěšky
procházkou. Další den jsme trávili na pláži, velké děti se
koupaly a malé stavěly u břehu hrady z písku a cachtaly se.
Poslední večer přišlo loučení s Izou, která nás opouští, teta
Zdenka nám koupila dorty a tety nám připravily diskotéku.
Cesta zpět byla dobrodružná, jelikož vlak měl zpoždění a
navazující vlak na nás nepočkal. Naštěstí bylo hezké počasí a
měli jsme z hotelu připravené velké a lahodné svačiny. Celý
pobyt byl moc hezký a těšíme se na příští rok.

INZERCE

RELAXAČNÍ MASÁŽE a CVIČENÍ

Částečná masáž zad

20´………..120,-

Částečná masáž šíje

15´……......100,-

Masáž zad a šíje

30´………..200,-

Masáž dolních končetin

35´………..250,-

Masáž horních končetin

30´………..200,-

Celková masáž dle přání

90´………..420,-

Indická antistresová masáž
hlavy a šíje

30´………..200,-

Individuální cvičení

30´…………150,60´…………250,-

Baňkování

20´………….100,40´………….230,KLASICKÁ REKONDIČNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽ

Je to masáž, která využívá uspořádaný soubor hmatů k odstranění únavy, relaxaci a posílení regenerace
organizmu. Napomáhá: k upevňování tělesného i duševního zdraví, k posilování imunity, k osvěžení po
psychické i fyzické zátěži, obnovuje schopnost organismu nastartovat samoozdravovací procesy, uvolňuje
pocity napětí, úzkosti, deprese, zmírnit bolesti hlavy a migrény,- odstraňovat ztuhlost a bolest svalů, při
nespavosti a obtížích s trávením, osvěžovat a tonizovat kůži, zesilovat krevní oběh, stimulovat lymfatický
systém, který odvádí škodlivé látky z těla. Nelze provádět: při horečnatých stavech, infekčních
onemocněních, 2 roky po onkologickém onemocnění.
Objednávky na telefonním čísle: 737 868 649
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