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ŘÍJEN 2014

INFORMACE STAROSTY
Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří šli volit a vyjádřili tak svůj názor. Bylo tak zvoleno
zastupitelstvo, které bude v následujících čtyřech letech řídit naši obec. Jsem velmi rád za to, jak
velká volební účast u nás na obci byla. Právě díky ní má nově zvolené zastupitelstvo silný a pevný
mandát. Poděkování patří také celé volební komisi, která se skvěle zhostila svého úkolu. Dovolím
si Vás zároveň pozvat na ustavující zasedání zastupitelstva, které se bude konat 3. 11. od 17:00
hodin na sále v restauraci Pod Lipou. A novému zastupitelstvu přeji hodně pracovních úspěchů.
Dále bych Vás rád pozval na slavnostní pokládání věnců k příležitosti státního svátku, které se
uskuteční v pondělí 27. 10. od 17:00 hodin u památníku u kostela.
Letos, jako již tradičně, pořádá Eva Nirodová pod záštitou obce a Sokola dlabání dýní. Celá akce
proběhne v úterý, 28. 10. od 14:00 v tělocvičně. Všichni jste srdečně zváni.
I tento rok plánujeme výlet na vánoční trhy do Drážďan. Jeli bychom až odpoledne a měli možnost
podívat se i na večerní koncerty a další zážitky s adventem spojené. Hned, jakmile budeme znát
program, stanovíme termín a budete mít možnost se přihlásit. Na tento zájezd jsou zváni i občané Brandova, kteří na oplátku
zvou nás na vánoční trhy do Prahy, a to 13. prosince.
Mé poslední pozvání patří dvěma událostem. První z nich je rozsvěcení vánočního stromečku v parku naproti obecnímu úřadu.
Rozsvěcet budeme na první adventní den, tedy 30. 11. za doprovodu vánočních koled a svařáku. O týden později, 6. 12., se
společně potkáme na Mikulášské, která začne od 14:00 na sále v restauraci Pod Lipou.
Přeji krásné podzimní dny.
Váš starosta David Kádner

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Volební účast: 56,6 %.
Členy zastupitelstva obce se stali (v závorce za jménem je název kand. listiny a absolutní hlasy):
Jana Dvořáková (KSČM – 117),
David Kádner (Otevřená radnice – 108),
Jaroslav Dvořák (KSČM – 98),
Eva Nirodová (Otevřená radnice – 80),
Vladimíra Tondrová (Otevřená radnice – 62),
Libuše Novotná Pokorná (KSČM – 58),
Zdeněk Gänsler (STAN – 48),
úterý 28. 10. 2014 od 14 h
Michaela Seifertová (ČSSD – 42),
v restauraci Sokolovna
Ondřej Bejček (Strana svobodných občanů – 36).
 děti mají dýni zdarma
(rama)

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
se koná dne 3. 11. 2014 od 17.00 hodin
na sále kulturního domu Pod lipou
z programu: volba starosty, místostarosty,
předsedů výborů
zasedání je veřejné!





přihlášky formou sms na
č. 777347895 ve tvaru
jméno + počet
s sebou lžíci a nožík na
vyřezávání
v restauraci je možno
zakoupit občerstvení
(např. pizzu)

V říjnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Bauerová Margita (80)
Bendík Miroslav (78)
Smetana Jaroslav (76)
Bendíková Ursula (74)

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

OBCHOD POTRAVIN

Nová Ves v Horách čp. 224

BAZÁREK vše pro deti
DNE 15. 11. 2014 od 14 h v Sokolovně
se bude konat „Bazárek“ pro děti.
Oblečení, hračky, sportovní potřeby a další.

CVIČENÍ „BUĎ FIT“
cvičení pro ženy: každý čtvrtek od 18.00 h
zasedací místnost OÚ

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.

Cykloštafeta horských kol
V pátek dne 3. 10. 2014 uspořádala Základní škola a Mateřská škola,
Hora Svaté Kateřiny pod záštitou starosty Nové Vsi v Horách Davida Kádnera cykloštafetu horských kol právě na
Nové Vsi v Horách. Klání se kromě žáků Základní školy a
Mateřské školy, Hora Svaté Kateřiny zúčastnili také žáci
Sportovní soukromé základní školy s. r. o. Litvínov a
Základní školy a Mateřské školy Meziboří. Štafety se
zúčastnilo 21 dvojic, které absolvovaly na kolech trasu
dlouho 6 km. Dvojice děvčat a chlapců byly rozděleny
do 3 kategorií a jejich sportovní nasazení bylo přímo olympijské.
Nejlepší štafeta absolvovala za příznivého počasí trasu za 11 minut,
což bylo velmi obdivuhodné. Na závěr byli všichni odměněni
krásnými dárky a diplomy. Každá ze škol obdržela pohár a

jednotlivci vyhráli cyklistické potřeby, sladkosti a drobné školní
pomůcky. Poděkování za krásný závod patří především panu
starostovi Davidu Kádnerovi, hasičům z Nové Vsi
v Horách, kteří zajišťovali bezpečnost závodu, dále pak
pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou Věrou
Sehnalovou ze Základní školy a Mateřské školy, Hora
Svaté Kateřiny, který zorganizoval tento závod a také
všem pomocníkům na trati. Zároveň bychom také
chtěli poděkovat všem zúčastněným žákům a jejich
pedagogickému doprovodu. Všichni se už opět těšíme na další
ročník cykloštafety, která se již stala sportovní tradicí na Základní
škole Hora Svaté Kateřiny.

Barevný podzim
V sobotu 27. 9. jsme vyrazili na ,,Barevný podzim“ do Horního Jiřetína, tuto akci zde
pro místní děti pořádají každý rok a letos jsme se jeli pobavit i my. Nejprve jsme
obsadili atrakce na dětském hřišti a také skákací hrad, ale potom jsme se zaujetím
sledovali vystoupení skupiny Los Gatos, které se nám moc líbilo. Před vyhlašováním
vítězů,,Jiřetínského talentu“ se přihlásila naše Lenka a také předvedla své taneční
umění, které určitě zaujalo.
No a potom už jsme se jenom vesele bavili, tančili a soutěžili. Odpoledne uteklo jako
voda.
Děkujeme za pozvání Občanskému sdružení Dialog Horní Jiřetín. (děti DDHSK)
Beach přehazovaná
Dne 13. 9. 2014 jsme byli na akci v Praze Ladví na Beach přehazované, bylo to tam
hezké, i když jsme se umístili na 26 místě z celkového počtu 29 družstev. Hráli jsme pět
zápasu, přičemž jsme jeden zápas vyhráli a zbytek jsme projeli na plné čáře. To nám ale
vůbec nevadilo, jeli jsme si především zahrát. Dobře jsme se naobědvali, dali nám
výborné grilované masíčko, v pozdním odpoledni nám nabídli i guláš. Když se blížil
konec dne a vyhlášení, přijeli motorkáři: Bílí Andělé, kteří nám přivezli nějaké dárky, kdo
chtěl, mohl se i svést.(děti DDHSK)
Svatomichalské slavnosti v Litvínově
Každý rok se jezdíme podívat na Svatomichalské slavnosti do Litvínova. Vždy se těšíme na pohádky a ani tentokrát jsme
nebyli zklamáni. ,, Sněhová královna“ byla sice trošku strašidelná, ale i přesto nádherná, vždyť láska zvítězila a zlo bylo
potrestáno. Také při Princi Bajajovi jsme se vesele bavili. Ve Voigtových sadech jsme si zasoutěžili a zaskákali na skákacím hradu
a po nákupu sladkostí jsme vyrazili domů. (děti DDHSK)

Děkujeme obci Nová Ves v Horách a TJ Sokol za zapůjčení sportovního nářadí pro cvičení s dětmi
"Cvičení pro radost.“ N. Šecová

„Cvičení pro radost“
Obecní úřad Nová Ves v H.: 476 113 156,
mobil: 605 734 572 (během úředních hodin)
starosta obce: 604 588 494 (kdykoliv)
pošta: 476 116 119 14.15 – 16.45 h
MUDr. Lisický: 476 441 273 čtvrtek 15.45 – 16.45 h
MUDr. Myšáková: 602 827 762
úterý: 11.30 - 12.00 h čtvrtek: 12.00 - 13.00 h
Policie služebna Nová Ves v Horách: 607 990 380,
jinak 158
starosta dobrovolných hasičů NVH: 730 511 178

každé úterý od 17:15 – 18:15 hod.
cvičení pro děti od 4 – 10 let
na sále Horského domova

Co děti čeká:
- motivační cvičení
- cvičení s náčiním
- dechová cvičení
- pohybová a taneční hry
Měsíční poplatek činí 50,- Kč. Z tohoto
poplatku se budou hradit náklady spojené
s naším cvičením (spotřeba elektřiny, topení).
Dále budou mít děti zajištěný pitný režim.

Původní budovu pozdějšího hostince nechal v roce 1800 postavit penziovaný finanční inspicient Edmunt Walter, krátce nato přešel
dům na A. Waltera, tehdy bydlícího v Mostě. Od něho jej koupil J. Grumptmann. Ten zde, v 735 metrů vysoko položeném horském
sedle, začal provozovat obchod a hostinec „Gebirgshöhe“ (Výšina). Protože se živnost dobře rozvíjela, mohl již v roce 1896 provést
přestavbu a rozšíření stavby. Poslední přestavba tohoto domu se uskutečnila v roce 1934. V roce 1910 byla na žádost hostinského
zřízena u hostince autobusová zastávka a v roce 1938 byl do hostince přemístěn poštovní úřad. Kolem roku 1975 byl hostinec „Výšina“
zbourán. Dnešní „Výšina“ byla postavena na okraji bývalého mikulovického hřbitova v osmdesátých letech minulého století. J. Pešír
Několik členek z našeho Spolku žen se zúčastnilo prohlídky muzea hraček
v Nové vsi v Horách. Kromě starých exemplářů hraček nás paní S.
Vydrová seznámila s historií Nové Vsi v Horách..Bylo to velice poučné a
děkujeme za hezký výklad. Všem se to moc líbilo. M. Plačková

PODZIMNÍ DRAKIÁDA

Sobotní druhý ročník drakiády se
povedl. Dráčci, dráčata, draci a
drakyně opustili svoje sloje a
objevili se na obloze v hojném
počtu. Nevěřila bych, že tolik draků
ještě žije. Myslela jsem si, že jsou
jenom v pohádkách. A oni zatím, někde schováni, čekali na
svou příležitost. Jak vidíte na fotkách, létalo jim to dobře.
Ještě štěstí, že nám neodnesli žádnou princeznu. Vítr jemně
(tedy trochu víc) foukal, ale to nikomu nevadilo. Na zahřátí
byl připraven čaj, svařák a podobně. Všechny děti dostaly
odměnu za statečnost. Vůbec se nedal vybrat nejhezčí drak
nebo drak, který vyletěl nejvýš. Oni se snad ti draci domluvili a
lítali jako o závod a všichni stejně.  Děkujeme obci a TJ
Sokol, kteří se ujali organizace a všem, kdo se nebál a
drakiády se zúčastnil. My draci jsme měli velkou radost, že
jste se na nás přišli podívat a povzbudit nás. Pamatujeme si,
že nejstarší drak již druhým rokem ožil pod rukama pana Šikla, určitě to nebylo snadné. My draci totiž máme sílu. Také se objevila snaha
probudit draka starce, ale ten již přes svou velikost (měřil 180 cm) se jen tak nedal a potrápil svého buditele Václava Dvořáka a vrátil se
spokojeně zpátky do sloje, kde pokračoval v zasloužilém odpočinku.  Hihi. Slibujeme, že se za rok k Vám vrátíme a připravíme pro Vás
nějakou další taškařinu. Dráček Mráček (jd)

Kdo se nebojí dálek:
Na podzim roku 2014 bude společnost Rybářství Třeboň a.s. lovit i rybník Záblatský, a to v termínu 20. – 24. 10. 2014. Všechny srdečně zveme na
ochutnávku čerstvých rybích specialit přímo u hráze rybníka.
Jsme královská restaurace a připravujeme staročeskou kuchyni s tématem na každý měsíc. Máme též vlastní speciality které jsme vymysleli a uvedli na trh.
Vaříme také mezinárodní kuchyni, hlavně argentinské steaky. Najdete nás na adrese: Praha 2, Mánesova ul. 62, tel.: 220250072, www.ubasnikapanve
Oblíbený hrdina Robin Hood se vrací zpět na místo činu. Přesně o podzimních prázdninách, od soboty 25. do úterý 28. října 2014, se zámecký park
zámku Loučeň opět promění v nefalšované zbojnické lešení. Malí návštěvníci se budou moci znovu zapojit do hledání pokladu Lady Marion.
Poznejte osobně
Panská skála je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší (597 m) vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Známá je z
pohádky Pyšná princezna.
Skalky skřítků najdete u Karlových Varů
Tato velmi vzácná geologická lokalita, dnes chráněný přírodní výtvor, se nachází zhruba 3 km jihozápadně od obce Kyselka u Karlových Varů. Ve vrcholové
stěně kóty Schwedelberg najdete zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů po 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až 5 metrů.
Už jste viděli jaspis-ametystového naleziště, odkud císař Karel IV. čerpal materiál k obložení stěn kaple sv. Víta i na Karlštejně? Ve sklepení františkánského
kláštera v Kadani se ukrývá expozice, která mapuje nerostné bohatství z blízkého či vzdálenějšího okolí Kadaně. Jana Dvořáková
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