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INFORMACE STAROSTY

Krásné adventní dny přátelé! Rád bych dnes začal informací o novém jízdním řádu, který bude platit od 1. 1. 2015, kdy se u nás změní
dopravce a s ním i autobusy. Všichni víte o společném boji nás starostů za tu nejlepší verzi nových jízdních řádů. Ani již několikátá
varianta nám nepřipadá ideální, a proto jsem byl připraven jít s připomínkami nás všech na krajské zastupitelstvo, využít poslanecké
právo a zařadit tak nový bod – jízdní řády Litvínov – Brandov. Chtěl bych poděkovat za výraznou podporu Svazku obcí v regionu Krušných
hor, který se za nás spolu s panem předsedou Petrem Červenkou postavil. Velmi si toho vážím. Připomínek z řad občanů bylo bohužel
minimálně. Týden před jednáním krajského zastupitelstva mě oslovil radní Ústeckého kraje pan Komínek a požádal mě o jednání ještě
před zastupitelstvem. Na jednání jsme jeli spolu se starostou Brandova a byla nám zde slíbena pomoc se změnou jízdních řádů tak, aby více vyhovovaly.
Konkrétně třeba u odpoledních spojů nebudou děti mrznout před školou, bude možnost se normálně dopravit do práce a z práce a večerní autobus okolo čtvrt
na sedm bude jezdit až z Chemopetrolu. Tato vstřícná změna bude možná až od 1. 3. 2015, jelikož předchozí jízdní řád již před měsícem schválila rada kraje a
dala pokyn dopravcům ke spuštění licence. Další schůzka je naplánovaná na poslední týden v lednu, kde budeme mimo jiné i hodnotit nového dopravce, proto
budu velmi rád za podněty a připomínky z řad občanů. Další pozitivní krok směrem od kraje je ten, že pokud se v dubnu podaří otevřít hraniční přechod v
Brandově, budou všechny spoje končit až v Olbernhau. To nám otevře další možnosti, včetně stále výhodnějších nákupů v Německu. Tím, že kraj sám vyvolal
jednání a pokusil se o dohodu, není zatím žádný důvod mu nevěřit. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit situaci, co se podařilo a co ne, a hlavně ukázat, že se
v žádném případě nevzdáváme a bojujeme dál. Další, mnohem příjemnější zprávou je, že od 1. 2. 2015 máme zajištěný tříměsíční kurz němčiny, na němž většinu
nákladů ponese obec. Dne 29. 11. jsme poprvé rozsvěcovali živý stromek v našem novém parku, který jsme touto akcí i pokřtili. Jsem rád, že jsme se sešli v tak
velkém počtu a moc za to děkuji. Na akci se podílel Ústav sociální péče se svými výrobky a také paní Nirodová,
která pro děti připravila vánoční tradice a mnoho jiného. Týden na to se uskutečnila tradiční Mikulášská, jen
Ohlédnutí
v trochu jiném stylu a já věřím, že se dětem akce líbila. Chtěl bych proto poděkovat Michaele Krupičkové,
Navštívila jsem „Adventní neděli firmy
Honzovi Valentovi, Danovi a Karlovi Novotných a Tomášovi Bláhovi, kteří se na celé akci aktivně podíleli.
NBW s.r.o. Nová Ves v Horách“ a zjistila ,
Zvláštní poděkování patří paní Marcele Rubešové za perníkové Mikuláše, které u dětí zaznamenali velký ohlas.
že nejen co Čech , ale i co „horalka,“ to
Poděkování patří také Spolku žen za přípravu balíčků pro děti. Velký úspěch měl i čtvrtý ročník akce Celé Česko
šikovné, zlaté české ručičky. Jsem ráda, že
zpívá koledy, které jsme se letos poprvé účastnili i my, jako obec. Ke stromečku si přišlo zazpívat celkem 42
se v naší obci udržují tradice našich
lidí, což považuji za velký úspěch a také za moc příjemně strávené předvánoční chvilky. Již tuto sobotu nás
předků, že se dědí řemeslo z rodičů na
čeká výlet do Drážďan, letos již potřetí. Odjezd je ve 14:00 a užijeme si tak i večerní program, který Drážďany
děti. Takové štěstí nemá každá obec.
nabízí. Odjezd zpět z Drážďan bude ve 22:00. Ještě máme pár míst volných, a proto v případě zájmu volejte na
Nabídka výrobků byla rozmanitá a bylo
tel. číslo 604588494. Těšit se na Vás budu také na Půlnoční nepůlnoční, na Štědrý den od 22:00 před kostelem
na příjemném setkání plné pohody, dobré nálady a svařáčku. Poslední den v roce, 31. 12., jedeme s kroužkem
těžké si vybrat. Odnášela jsem si od
na Babiny nad Litoměřicemi. Bude tam v bývalém vojenském prostoru připraven Silvestrovský program.
každého něco a hlavně jsem se cítila
Mimo jiné svezení v offroadech, jízda ve vojenském BVP, soutěže a zakončení vypouštěním lampionů štěstí
spokojená a bohatší o vzpomínku na
spolu s ohňostrojem. Odjezd od Sokolovny bude v 9 hodin, proto prosím o přihlášky dětí na tel. čísle
příjemně strávené dopoledne. Přeji všem
604588494, abych mohl zajistit dostatek vozidel. Poslední informací, která Vás určitě zajímá je bruslení na
pohodové vánoce, v novém roce hodně
víceúčelovém hřišti. Pokud bude mrznout, bude i letos umožněno bruslení, tentokrát dokonce po celé ploše
dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce
hřiště. Tak snad nám bude počasí přát.
a pevné zdraví.
Jana Dvořáková
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku a
to nejen za mě, ale za celý obecní úřad, který tady je a vždy bude pro Vás.
Váš starosta David Kádner
Vážení čtenáři Novoveského zpravodaje, rok se opět
sešel s rokem a my budeme společně s Vámi otevírat již
osmý ročník našeho občasníku. Těší nás, že zájem o něj
stále roste. I v nadcházejícím roce Vám budeme přinášet
informace o aktuálním dění v naší obci, přineseme
aktuality z jednání zastupitelstva obce, rozhovory,
představíme jednotlivé členy samosprávy, budeme
avizovat kulturní, společenské i sportovní akce,
zachováme společenskou kroniku, budeme informovat o
činnostech spolků, nově připravujeme pranostiky pro
daný měsíc. Milí čtenáři, jménem redakce Vám přeji
spokojeně prožité vánoční svátky, v novém roce hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti. Věřím, že nám i nadále
zachováte svou přízeň.
R. Malkusová, šéfredaktorka

KURZ NĚMECKÉ KONVERZACE PRO DOSPĚLÉ – na str. 5!

OZNÁMENÍ
V prosinci srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu oslavenkyni:

Marii PLAČKOVÉ (71)

Obecní úřad Nová Ves v Horách bude
od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015 uzavřen.

Změna ordinační doby MUDr. Lisického
Od 1. 1. 2015 bude ordinovat každou středu
od 17.15 – 18.15 h

Stručný přehled informací z 2. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
1. prosince 2014 se uskutečnilo druhé zasedání zastupitelstva, které schválilo několik důležitých bodů. Nejprve byli zastupitelé i přítomní občané seznámení
s informacemi starosty, který sdělil, že proběhnou každoroční inventarizace a byly jmenovány 3 inventarizační komise. Dále byli nominováni a schváleni
členové Školské rady ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, a to David Kádner a Zděnek Gänsler. Vzhledem k volbám nebylo možné sestavit rozpočet na rok 2015 a tak
bude obec hospodařit s tzv. provizoriem, které platí do doby, než bude připraven a schválen. Jeho přípravu má na starosti nově zvolený Finanční výbor, do
něhož usedlo 5 členů místo plánovaných tří. Stejná změna proběhla u zvoleného Kulturního výboru, kde se plánovalo s 5 členy a nakonec jich je sedm. V obou
případech došlo k navýšení z důvodu zájmu občanů o tyto činnosti a v případě kulturního výboru byli nominováni zástupci spolků, což je pro obec určitě
přínosné. Standardní počet tří členů se zachoval ve výboru kontrolním. Níže je uveden jmenný výčet.
Kontrolní výbor: Jaroslav Dvořák – předseda, Václav Dvořák, Zdeněk Gänsler
Finanční výbor: Vladimíra Tondrová – předsedkyně, Lenka Brandnerová, Alena Malkusová, Petr Niroda, Michal Ondrejek
Kulturní výbor: Eva Nirodová – předsedkyně, Kamila Bártlová, Tomáš Bláha, Libuše Novotná Pokorná, Michaela Seifertová, Miroslav Šikl. Petr Šikl
Dalším bodem jednání bylo rozhodnuto o neschválení umístění přemístitelného bezobslužného výdejního automatu na pohonná paliva v prostoru bývalé
celnice, kdy tento bod projednávalo zastupitelstvo v minulém období a také jej neschválilo. Důvodem je, že by se jednalo již o třetí tankovací místo na Mníšku a
také tom že obec má s prostorem a budovou celnice záměry do budoucna. Několik bodů jednání byly žádosti o prodej pozemkových parcel, kdy se o těchto
žádostech bude jednat až po zaměření geometrickými plány a v případě pozemku č. 524/2 v Mikulovicích je nutné objasnění plynového vedení. Také bylo
schváleno Dodatkem č. 1 k Dohodě rozdělení honebních pozemků mezi obcí Nová Ves v Horách mezi Lesy Jezeří, které mají honitby na pozemcích
v katastrálním území Mikulovic a Lesné a společnost Royal Pine s.r.o. má honitby na katastru Nové vsi v Horách. Obě společnosti obci nabídly zvýšení nájmu
z původních 50,-Kč/1 ha na 100,-Kč/1ha a trvalou spolupráci s obcí např. při pořádání kulturních a společenských akcích.
Z dalších bodů pouze ve stručnosti:
ZO vzalo na vědomí projektovou dokumentaci odvodnění místní komunikace od odbočky ke hřbitovu po hlavní komunikaci až k rybníčku, kdy je řešeno i jímání
podzemí vody.
ZO uložilo vedení obce vyhotovení posudku o poškození smrku na pozemku č. 1367/64 v k. ú. Nová Ves v Horách.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi obcí Nová Ves v Horách a městem
Litvínov a také Výkon sociálně právní ochrany dětí.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

OBEC BRANDOV
Vážení novoveští sousedé,
nejdříve bych chtěl poděkovat za oslovení, že můžeme přispět i za obec Brandov do Vašeho zpravodaje.
Mohu říci, že i v tomto roce naše obce mezi sebou dobře spolupracovaly. Vážím si nejen spolupráce mezi dobrovolnými
hasiči, kteří jsou v každé obci důležitou složkou vzhledem k naší odloučené poloze při řešení požárů a jiných krizových
situacích, ale také informovanosti o kulturních akcích v našich obcích a jsme rádi, že se horští občané mohou takto
v průběhu celého roku společně setkávat. Co cítíme se starostou Vaší obce jako zásadní je soulad v postupech při řešení
otázek udržitelnosti naší společné Mateřské a Základní školy v Hoře Svaté Kateřině a věřím, že i nadále uděláme společně vše
proto, aby mohly děti z našich obcí navštěvovat tuto školu i v budoucnu. Jak jistě víte, společně jsme řešili i otázky úprav
nového jízdního řádu od 1. 1. 2015. Na několika jednáních se zástupci Krajského úřadu se nám podařilo částečně upravit
několik linek, ale stále nám nebylo plně vyhověno k návrhům na udržení rozsahu všech stávajících spojů. Vnímáme to jako
špatné rozhodnutí odboru dopravy Ústeckého kraje a i dál budeme jednat o jejich nápravě.
Naše obec Brandov byla v letošním roce úspěšná v soutěži „Vesnice roku Ústeckého kraje“ a získala vysoké ocenění v podobě „Oranžové stuhy“. Jsme rádi, že
v našich horských obcích s mnohem těžšími podmínkami než ve městech žijí takoví obyvatelé, díky kterým dokážeme i my získávat tato ocenění. Letošní rok byl
také důležitým rokem komunálních voleb a jsem rád, že ve vedení Vaší obce Nové Vsi v Horách zůstal starostou David Kádner, podpořen místostarostkou
Janou Dvořákovou a věřím, že naše dobrá spolupráce bude i v dalších letech pokračovat.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití adventního času, krásné Vánoce a mnoho štěstí v celém roce 2015.
Jiří Mooz, starosta obce Brandov
S blížícím se koncem letošního roku bychom Vás rádi seznámili s činností Hasičské jednotky Nové Vsi v Horách. Nejprve stručný seznam našich výjezdů za rok
2014.
26. 1. 2014 požár domu Hora Svaté Kateřiny
JEDNOTKA SDH
15. 2. 2014 požár vypínače v Ústavu sociálních služeb Nová Ves v Horách
11. 3. 2014 dopravní nehoda (u čp. 97)
14. 3. 2014 požár louky ve starém kopci
8. 5. 2014 požár na Brandově společně s Němci
9. 5. 2014 požár stromu Nová Ves
25. 5. 2014 cvičeni plněni vaku pod vrtulníkem
7. 6. 2014 cvičení požár v USP
26. 10. 2014 planý poplach signalizace EPS HSvK plynovod
Tento rok jsme zasahovali u více výjezdů než v letech minulých. Při každém z těchto výjezdů jednotka prokázala svoji akceschopnost v řešení těchto situací.
Především bych chtěl vyzdvihnout námětové cvičení naší jednotky v Ústavu sociální péče zde na obci, kterého se zúčastnily 4 jednotky včetně profesionální
jednotky PÚ Litvínov. Toto cvičení ohodnotila ředitelka požárního útvaru jako velmi zdařilé. Díky dobrému chodu naší jednotky dostáváme od kraje věcné dary
(zásahové obleky atd.).
Sbor dobrovolných hasičů se i letos štědře podílel na organizaci kulturních akcí nejen v naší obci. Pro příklad se zúčastnil těchto akcí: DD Nová Ves, DD Lesná,
DD Český Jiřetín, Pomoc při závodech offroad Babiny Litoměřice, závody do vrchu Jiřetín - Brandov, taneční večery, nohejbalový turnaj, pomoc při tradičním
dětském táboře, Hasičský ples, stavění a kácení máje, obecní slavnosti. (pokračování na tr. 3).

(Dokončení ze str. 2). Rád bych také poděkoval naši obci za výbornou spolupráci při udržení chodu jednotky a budeme rádi, když ve stejné podobě budeme
spolupracovat i v roce příštím. V roce 2015 budeme žádat o dotaci na nákup nového zásahového vozidla. Od kraje již máme přislíbeno šest nových zásahových
a jednu přenosnou zásahovou stříkačku. Toto slíbené lepší vybavení by mělo vést k větší profesionalizaci naší jednotky. Na závěr bych Vás chtěl co
nejsrdečněji pozvat na náš hasičský ples, který se uskuteční 14. února 2015.
Za celý hasičský sbor bych Vám rád popřál klidné a příjemné prožité Vánočních svátků a co nejlepší vstup do nového roku. Petr Šikl, velitel jednotky

Napsali jste nám….
Dobrý den,
chtěla bych jménem svých vnoučat poděkovat panu
starostovi, pí. Dvořákové i všem ostatním, kteří uspořádali
Mikulášskou diskotéku, soutěže a nadílku pro děti. Akce byla
velmi vydařená a děti si to pěkně užily. Ještě jednou velké
díky.
S pozdravem rodina Rubešova, Mikulovice 105

SPOLEK ŽEN

NABÍDKA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Firma Fine Dream, s.r.o., nabízí pracovní příležitost v oboru
lesnictví, v pěstební činnosti (výsadba lesních dřevin,
ochrana kultur, stavba oplocenek aj.).
Podmínkou nabídky je platný „Živnostenský list“, nebo
může být nabídka práce uzavřena „Dohodou o pracovní
činnosti“.
Další podmínkou je vlastní doprava.
U vážných zájemců se předpokládá samostatnost a
zodpovědnost tyto činnosti vykonávat.
Výhodou této nabídky je možnost dlouhodobé spolupráce
a solventnost naší firmy.
V případě zájmu nebo případných otázek se obraťte na Ing.
Vítězslava Frouze, tel. 724281144

V
tomto
roce se členky
našeho spolku zúčastnily 17
akcí. Absolvovaly jsme různé výlety , pěší tůry , návštěvy hradů a
zámků, divadelní představení a výstavy. I přes velký věkový průměr se
naše členky zúčastňují všech akcí . Jako první v tomto roce 20. 2. jsme
shlédly divadelní představení v Citadele. Komedie s Petrem Nárožným
a Simonou Stašovou se všem moc líbila.
Zábavný program se Zdeňkem Izerem 25.3. též v Citadele, se nám
také líbil. Velikonoční soutěže v naší obci se zúčastnily 3 členky
našeho spolku.(19.4.) Získaly první místo .Z odměny ,kterou obdržely
Pracovník přepážky pošta Nová Ves v Horách
jsme financovaly občerstvení pro naše členky v místní cukrárně. Dne 30.4
.jsme podnikly výlet na Komáří Vížku.(Krupka). Lanovou dráhou jsme
Prac. úvazek: 17,1 h/týden
vyjely nahoru, odkud byl krásný výhled do okolí. Pak jsme se trochu
(pracovní doba 13,55 – 17,20 h)
prošly (6 km).Bylo hezké počasí. Několik členek našeho spolku se 14. 6.
Bližší informace: tel.: 603 869 722 p. Rouč
aktivně zúčastnilo oslav MDD.
Taneční zábavy pro důchodce v Mostě 4. 5. se také několik členek spolku i
se svými partnery zúčastnilo. Tato akce byla pořádána OÚ . Někomu se to
líbilo, někomu ne. Hezký byl výlet do Prahy a Hradu Karlštejna, 21.5. Pluly jsme po Vltavě na parníku s výkladem průvodkyně. Po plavbě na Vltavě
jsme odjely na Karlštejn . Moc se to všem líbilo. Dvoudenní výlet 19. -20. 6. na Šumavu se nám vydařil. Absolvovaly jsme „Stezku v korunách stromů“, z
rozhledny byl nádherný pohled do okolí na krásy Šumavy. Bylo krásné počasí. Druhý den jsme odjely do Českého Krumlova, kde jsme si prohlédly
Zámek a zámecké zahrady. Za přispění OÚ se konalo 8. 8. opékání buřtů u Rybníčku . Natáčela zde také regionální televize Ústí n.Labem propagační video
k výročí 450 let Nové Vsi v Horách. Dne 18 .9. navštívilo několik členek našeho spolku
Katakomby a věž v Jirkově. Výlet se moc líbil. Prohlédly jsme si muzeum starých hraček a nové
výrobky 9.10. v Nové Vsi v Horách, u p. S. Vydrové. Jej í výklad o historii Nové Vsi byl velice
zajímavý. I přes nepřízeň počasí (pršelo), několik našich členek absolvovalo túru Brandov –
SRN – Olrbenhau. V Německu jsme navštívily malé muzeum a v restauraci na hranicích jsme
se dobře najedly. Náš spolek dne 29. 10 uspořádal v naší klubovně „ bleší trh“.Do našeho
fondu nám tak přibylo 1000,- Kč . Z této částky jsme věnovaly 400,- Kč na granule do psího
útulku v Litvínově. Balíčky , které naše členky nosí jubilantům v naší obci jsou velice dobře
připravovány .Danou Seifertovou, která zde otevřela nový obchod. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem členkám, které se aktivně podílí na činnosti našeho spolku. Za Spolek žen M.
Plačková, předsedkyně

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Dovolujeme si touto cestou
zhodnotit rok 2014 a také
ZŠ A MŠ HORA SVATÉ KATEŘINY
vzájemnou spolupráci s obcí Nová
Ves v Horách. Ačkoliv je školní rok teprve v necelé půlce, stala se již spousta významných událostí. Podařilo se nám získat několik významných projektů, z nichž
jako jeden z neúspěšnějších hodnotíme výhru v grantu Vršanské uhelné a.s. – „Chytré hlavy pro Sever“. Zde jsme z finanční podpory 190.000,- kompletně
vybavili školní družinu novým nábytkem a velkým interaktivním panelem, z něhož jsou žáci nadšení. V září jsme již podruhé odměnili nejaktivnější žáky
v celoškolní soutěži výletem, tentokrát do akvaparku v Marienbergu. Vstupné 16 nejúspěšnějším žákům uhradil opět pan starosta David Kádner, za což mu
ještě jednou děkujeme. Posléze se uskutečnil již třetí ročník cykloštafety na horských kolech pro školy Litvínovska. Tato úspěšná a oblíbená akce se konala
taktéž pod záštitou starosty Nové Vsi v Horách a ze závodu se pomalu, ale jistě, stává moc hezká tradice. V roce 2015 očekáváme jisté změny, zejména
v otázce školství na horách. Již minulá zastupitelstva nakousla možnost zřízení školského obvodu, a ta současná v jednáních pokračují. Také do školy bude
pořízen kamerový systém, který zvýší bezpečnost žáků. Věříme, že veškeré budoucí změny budou jen k lepšímu. Těšíme se z takto úzké spolupráce s Vaší obcí a
doufáme, že bude i nadále pokračovat, a to i se „staronovým„ složením po volbách. Ještě jednou bychom chtěli Davidovi Kádnerovi poděkovat za vše, co pro
školu dělá, neboť kdykoliv se na něj obrátíme s žádostí o pomoc, je vždy neprodleně zajištěna. Na závěr nám dovolte popřát Vám všem krásné prožití závěru
roku, veselé a štědré Vánoce a v roce 2015 spoustu pohody, zdraví a spokojenosti. Zaměstnanci, žáci a dětí Základní školy a Mateřské školy, Hora Svaté
Kateřiny.
Vážení novoveští čtenáři, členové sdružení,
OS PRO OBNOVU KULT. PAMÁTEK
opět se rok s rokem sešel a přišla doba zhodnotit činnost Občanského sdružení pro obnovu
kulturních památek v Nové Vsi v Horách. V tuto chvíli je nutná sebereflexe, kdy zjistíme, že sdružení opět nic neudělalo a pravděpodobně
ani v budoucnu neudělá. Kostel byl rekonstruován s pomocí dotace, kterou získala obec a tato věc byla prioritou našeho sdružení, jež
se částečně splnila. Další památky zejména ty drobné se pokusí obec postupnými kroky opravit. Naskýtají se v tuto chvíli dvě otázky.
První - zda má činnost sdružení pokračovat a druhá - zda by měla smysl. Na obě si já osobně odpovídám záporně. K tomu se přiřazuje i
třetí, která je spojena se změnou v zákoně o občanském sdružení, která se nyní řídí novým Občanským zákoníkem, kdy se sdružení
mají přetvořit na spolky a má vůbec smysl se předělávat? Ráda bych v březnu či dubnu svolala jednání, kde si vše ujasníme společně
s obcí. Na tomto místě mi dovolte, abych Vám popřála v novém roce hlavně zdraví, štěstí a lásku, kterou si jistě všichni zasloužíme.
Libuše Novotná Pokorná, předsedkyně sdružení

Bohužel se nám na začátku roku odstěhovala naše druhá cvičitelka Vlasta Stehlíková, která se ze
začátku snažila dojíždět a nadále ženy předcvičovat i přesto, že v zimě není cesta nahoru a dolů
CVIČENÍ PRO ŽENY BUĎ FIT
zdaleka jednoduchá. Myslím, že tímto mohu za všechny ženy, které s Vlastinou kdy cvičily (a to i
v minulých letech), jí poděkovat a říci, že nám všem chybí. Po dvouměsíční prázdninové přestávce jsme se s ženami opět začaly scházet na hodinku strávenou
cvičením. Bohužel z časových důvodů jsem musela cvičení omezit jen na hodinku, jednou za 14 dnů a snažila se někoho sehnat, kdo by mi s předcvičováním
pomohl i přesto, že se nás momentálně schází jen hrstka. Stejně jako poslední dva roky se ženy nyní přesunuly přes zimu do zasedací místnosti OÚ, kde máme
teplo, útulno a prostory nám zatím stále stačí. V průběhu minulého měsíce se k nám přidala Eva Lukášová, která se zapojila jako předcvičovatelka, čemuž jsme
moc rády. Ženy mají opět trochu obměnu a do cvičení se dostal „nový vítr.“ Ráda proto oznamuji - pro ženy, které by si s námi chtěly přijít zacvičit, že se po
Vánočních prázdninách budeme opět scházet každý: Čtvrtek od 18.00 v zasedací místnosti OÚ. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY : od 25. 12. 2014. Cvičení začne dne 8.
1. 2015. Všem ženám, které s námi byly kdy cvičit, přeji šťastné a pohodové Vánoce!
Vlaďka Tondrová

Staročeské vánoce
Vánoce patří v českých zemích k největším a nejoblíbenějším svátkům
celého roku. Do církevního kalendáře byly Vánoce, jako svátky narození
Spasitele Ježíše Krista zařazeny v Římě až roku 336 našeho letopočtu.
Předvánoční adventní období bývalo v dřívějších dobách časem postním,
nekonaly se taneční zábavy a dokonce se nepořádaly ani svatby. Každé ráno,
ještě za tmy, chodili všichni lidé do kostela na ranní mši. Poslední dobou se
v Čechách ustálil zvyk, který pochází z Německa, a to zdobení adventního
věnce. Živé adventní věnce zhotovené ze zelených větviček jehličnanů
symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil
Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnce pak vyjadřoval
jednotu společenství lidí a Boha. Čtyři svíčky
představují čtyři adventní neděle (Železná,
Bronzová, Stříbrná a Zlatá). Adventní období
končí západem slunce na Štědrý den.
Vyvrcholením vánočních příprav, kdy už bylo
upečeno všechno cukroví, se stalo pro každou
hospodyní upečení vánočky. Udělat dobrou
vánočku, která je pěkná i na pohled, není vůbec
snadné. Při přípravě těsta, pletení a pečení se
udržovaly různé zvyky. Hospodyně měla
zadělávat těsto v bílé zástěře, s šátkem na hlavě
a nesměla při práci mluvit. Někde se do vánočky
zapékal peníz, který měl tomu, kdo ho našel, přinášet štěstí, zdraví a
bohatství po celý následující rok. Na Štědrý den se do večeře zachovával
přísný půst a dětem, které se postily, se slibovalo, že večer uvidí zlaté
prasátko. Na štědrovečerní tabuli pak muselo být tolik jídla, aby se všichni
nasytili a ještě zbylo. Věřilo se, že tak bude hojnost i v příštím roce. Na stůl
patřila hrachová nebo čočková polévka, nákyp s houbami zvaný hubník nebo
černý houbový kuba z krupek, sladkosti s mákem, oplatky s medem a
kořeněná sladká omáčka ze sušeného ovoce, které se říkalo muzika, ta se
jedla s vánočkou. Kapr v Čechách nebýval tradičním vánočním jídlem, ryby
se začaly jíst na Štědrý den až v minulém století. V té době se pak stalo
zvykem dávat každému pod talíř se štědrovečerní večeří kapří šupinu, která
má přinést dostatek peněz po celý příští rok. Hospodyně prostírala jeden
talíř navíc, kdyby přišla nenadálá návštěva. Stolovníků musel být sudý počet,
lichý počet by přinesl smůlu. Když už všichni usedli ke stolu, nesmělo se od

slavnostní večeře vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo
vstane, do roka zemře. Trocha od každého jídla ze štědrovečerní večeře se
dávala dobytku a drůbeži, kladla se ke kořenům stromů do zahrady a sypala
se do studně, aby se všemu v příštím roce dařilo. Po večeři se šly děti
podívat, jestli na ně Ježíšek se svými andělíčky nezapomněl a přinesl jim
nějaké dárky. Ty se dávaly k domácím jesličkám, teprve o mnoho let později
přišel do Čech zvyk zdobit vánoční stromek. Ozdoby na takovém
venkovském stromku byly ze slámy, z perníku nebo upečené ze zvláštního
těsta (mouka, voda a ocet). K vánočním
ozdobám patřilo i ovoce, zvláště jablka
ozdobená špejlemi, na kterých bylo
napícháno sušené ovoce, oříšky a pozlacené
ořechové skořápky. Později se přidávaly
háčkované a paličkované ozdoby, malé svíčky
a červené mašličky. Po štědrovečerní večeři,
když si děti rozbalily dárky, sesedli se všichni
kolem stolu a začalo se vyprávět a
vzpomínat, co se v končícím roce podařilo a
co ne. Všichni společně zpívali koledy, které
zvěstují, že se narodil Ježíšek. Byla to i chvíle
pro různá štědrovečerní čarování a obřady.
Lilo se roztavené olovo do studené vody a
podle tvaru se každému předpovídala budoucnost. Rozkrojené jablíčko zase
povědělo, jestli budou všichni v příštím roce zdrávi. Ve velké míse se po
vodě pouštěly skořápky oříšků s malými svíčkami jako lodičky. Ty věštily, kdo
se dostane do světa, podle toho jak daleko skořápka doplula od kraje. Dívky
házely ve světnici střevíc přes hlavu a té, které špička směřovala ke dveřím,
se říkalo, že se příští rok vdá. Říkalo se také, že se na Štědrý večer
neprovdané dívce zjeví její nastávající ve vodní hladině. Hospodář se pak
vyšel podívat ven, jak se bude příští rok dařit. Štědrovečerní pranostiky
říkají: „Ráno jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá“ a „Na Štědrý
den večer hvězdičky, vajíčka ponesou slepičky“ nebo „Padá-li na Boží
narození sníh, mnoho obilí bude na polích“. Štědrý večer skončil návštěvou
kostela a vánoční půlnoční mší.
J. Pešír

do 22.12. 10 – 18 h Vánoční trhy na 1. Náměstí v Mostě
31. 12. Náměstí Míru Litvínov – rozloučení se starým
rokem

20. 12. v 17 h Průvod s lucernami k Ježíškovi – Radniční
nám. Seiffen
21. 12. Adventní prohlídka Zámku Červený Hrádek

21. 12. 13 – 16 h Adventní neděle na Lesné (zdobení
perníčků, Betlémské světlo, svícny z jablek,
vánoční stromeček ze
stuhy, řetěz na stromeček)

Mikulášská nadílka v Docela velkém divadle
I letos jsme byli pozváni do divadla v Litvínově na Mikulášskou nadílku.
Zde
Dětský domov HSK informuje
jsme obdrželi finanční dar od Severní energetické a.s., který využijeme
pro děti
na ozdravné a kulturní pobyty a pak již následovala krásná a veselá pohádka plná písniček ,,Brouk Pytlík“. A po pohádce již na děti čekal
Mikuláš se svojí družinou, po zazpívání písničky / trochu se pletly slova/, byly děti odměněny balíčkem sladkostí.Za pěkné odpoledne
děkujeme Severní energetické a.s.a hercům z Docela velkého divadla v Litvínově.
(redakce DDHSK)
Mikuláš v HSK
Dne 5. 12. jsme se zúčastnili „ Mikulášské „ v Hoře Svaté Kateřiny. Všechny děti si dlouho připravovaly masky. Měli jsme tu hodně čertů, ale
objevil se i anděl. Na úvod zaznělo pár písní, na které děti mohly tancovat. V půlce programu přišel čert, anděl a Mikuláš. Andílci rozdali
balíčky, ale jen za písničku. Nakonec i ti nejzlobivější děti dostali odměnu. Dětem se akce moc líbila. A teď už se všichni moc těšíme na ty
nejhezčí svátky v roce - Vánoce.
(redakce DDHSK)
Vyhlášení DD CUPU
Dne 23. 11. 2014 jsme byli pozváni do divadla Broadway na muzikál KLEOPATRA a zároveň na vyhlášení DD Cupu. V muzikálu hráli známí herci
jako: Daniel Hůlka- Cézar; Kamila Nývltová- Kleopatra; Josef Vojtek-Marcus Antonius a další. Když muzikální představení skončilo, bylo na
řadě vyhlášení. Umístili jsme se na 26 místě, ale i za toto místo jsme dostali spoustu hezkých cen. Muzikální představení se nám velice líbilo a
již se velice těšíme na další ročník
(Nichr).
Adventní koncert hvězd
Dne 30.11 jsme jeli my děti z dětského domova Hora Svaté Kateřiny do Žatce na adventní koncert. Zde vystupovali známi zpěváci např. Adam
Mišík, Verona, Five Angels, Samer Isa atd. zpěváci byly vážně skvělí a koncert se nám moc líbil. Celý den jsme si moc užili a děkujeme 
(MaŠa)

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
Obec Nová Ves v Horách pořádá kurz konverzační němčiny pro dospělé.
Termín: únor – duben 2015 (s možností pokračování)
Každou středu od 16.00 do 17.30 h na OÚ
Lektor: dr. Svačinová Marie
Cena kurzu: 300,- Kč (zbytek dotován obcí)
Přihlášky a další info na OÚ (R. Malkusová) do 15. 1. 2015.

Žáci kateřinské školy si založili dvě vlastní firmy
V rámci projektu Minipodniky financovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy navštívil
starosta obce David Kádner Základní školu Hora Svaté Kateřiny. Jak školní minipodniky fungují,
představily samotné děti. Ředitelka minipodniku Laura Štefančíková představila firmu, kterou se
spolužáky založila: „Naší firmě jsme dali název Drobné dárky. Já jsem ředitelka a máme 17 pracovníků.
Prošli jsme ekonomickým proškolením, abychom věděli, jak taková firma vůbec funguje. Zaměřujeme se
na ruční výrobu jako je patchwork, těšíme se na malování na hedvábí, vyrábíme keramiku a dekorační
vazby,“ dodala žákyně sedmé třídy, která by v dospělosti chtěla pracovat jako bytová designérka. Lauřina
kolegyně Pavlína Čondlová (ze třetí třídy), která právě šila na elektrickém šicím stroji, stejně jako její
spolupracovníci Šimon a Sam Koláčkovi, uvedla, že už vyrobila svícen, zvonky, hrníčky, kočku a ptáčky.
Paní učitelka Radka Fleišerová, která dětem pomáhá, zavedla dále starostu Kádnera do keramické dílny.
Tam jsme zastihli zástupce tiskové mluvčí a IT pracovníka Matěje Hlinku při glazování keramických výrobků. „V rámci firmy Drobné dárky jsme
už podnikli čtyři obchodní jednání se starosty obcí, kde jsme úspěšně nabízeli naše výrobky. Nyní se potýkáme s problémem, poněvadž došlo
ke zpoždění dodávky hedvábí, ale snad tento problém brzy vyřešíme,“ dodal Matěj. Paní učitelka ještě děti doplnila, že děti už své výrobky
úspěšně prezentovaly na akci školy Adventní vystoupení. Další propagaci firma zajišťuje prostřednictvím Facebooku a nyní díky Novoveskému
zpravodaji. Zájemci o výrobky je budou moci shlédnout na závěrečné velké výstavě. Další minipodnik založený v základní škole nese název
Školáček. Jedná se o redakci školního časopisu, který představíme v dalším vydání Zpravodaje.
R. Malkusová

Pranostiky na lednové počasí
V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden studený, duben zelený.
Teplý leden, k nouzi krok jeden.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Čím leden jasnější, tím mrazivější.
Na svatého Vincence (22.1) seď doma u pece. (j.p.)

Matěj Hlinka představuje Drobné dárky
starostovi D. Kádnerovi

ZVEME VÁS DO NOVÉ RESTAURACE NA MNÍŠKU

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1
2

o rozloze 68 m v rodinném domě v Einsiedelu
(SRN), 500 m od hraničního přechodu Mníšek.
Včetně zahrady, možnost využití garáže po
domluvě.
Nájemné 5500,- Kč/měsíc.

Tel.: 777 564 500,
e-mail: BBB.verunka@seznam.cz. Možnost
trvalého přihlášení v SRN.

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

OBCHOD POTRAVIN

Spoluprací majitele restaurace a nadšených designérek působících
pod názvem Návrhy zahrad Most vznikla stylová restaurace
s názvem V Půli cesty (Halfway) v obci Mníšek na českoněmeckých hranicích. Tato trendy restaurace/lounge/bar Vám svou
atmosférou připomene klidné posezení v zahradě. Kromě
kulinářského zážitku se Vám naskýtá možnost prohlédnout si
výstavu fotografií i možnost zakoupit si zajímavý dekorativní prvek.
Rádi s vámi oslavíme Vaše narozeniny, firemní jubileum, či
jakýkoliv důležitý moment ve Vašem životě. Celková kapacita
restaurace je 70 osob.

Provozní doba:
pondělí – čtvrtek: 10:00 – 20:00 hod.
pátek – sobota: 10:00 – 22:00 hod
neděle: 10:00 – 20:00 hod

Rozsvícený vánoční strom
v parku naproti OÚ

Foto J. Pešír

Nová Ves v Horách čp. 224
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.

Obecní úřad Nová Ves v H.: 476 113 156,
mobil: 605 734 572 (během úředních hodin)
starosta obce: 604 588 494 (kdykoliv)
místostarostka: 730 511 178
pošta: 476 116 119 14.15 – 16.45 h
MUDr. Lisický: 476 441 273 středa 17.15 – 18.15 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
IZS 112 Hasiči 150 RZS 155
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