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INFORMACE STAROSTY

Rád
bych2013
tentokrát začal informace starosty poděkováním za
ERVEN
Vaši účast na obecním plese. Doufám, že jste si všichni večer
užili
a přidávám hned další pozvání. Jedná se o tradiční
2013
maškarní bál, který jako již každoročně pořádají dobrovolní
hasiči ve spolupráci s obecním úřadem. Akce proběhne
v sobotu, 18. dubna od 17:00 pro děti a později naváže bálem
pro dospělé. Tématem je letos retro a vrátíme se tak
společně do 70. a 80. let. Již teď se na naše další plesové
setkání těším. Jedna z akcí pro děti nás ale čeká již tento
pátek, bude to tradiční Noc s Andersenem. Sraz v 17:00 na
sále v restauraci Pod lípou, spacák a polštářek prosím
s sebou. Jídlo a pití bude zajištěno a s dětmi se budeme bavit
až do osmé hodiny ranní. Jelikož nebudeme po celou dobu
uvnitř, prosím vybavte na to děti vhodným oblečením. Děti
můžete přihlašovat formou SMS na telefonní číslo Evy
Nirodové (777 347 895), anebo moje (604 588 494), oba se

již na děti velmi těšíme! Má poslední
pozvánka
se
týká
Velikonoc
v Novoveském muzeu, kde společně
otevřeme novou expozici, budeme
soutěžit o nejkrásnější velikonoční
EZEN 2013
vajíčko a nově také o nejlepší pečený
výrobek na téma Velikonoc. Tuto akci pořádá spolek žen a já
jim za to velmi děkuji! A teď přejdeme od pozvánek
k informacím o dění v obci. Jelikož se bude letos opravovat
hlavní silnice v obci, prosím všechny, kdo měli v plánu
jakékoliv překopy silnice, aby tuto skutečnost nahlásili na
obecní úřad tak, abychom mohli tyto činnosti společně
zkoordinovat. Po položení nového asfaltu již žádné takovéto
práce nebudou možné. Děkuji za pochopení. Od dubna
v obecní ordinaci ordinuje nový dětský lékař, což s sebou
přinese malé změny v ordinačních hodinách. Věnujte tomu
prosím pozornost, o změnách Vás budeme průběžně
informovat pomocí SMS brány. V minulém týdnu prošel
obecní úřad kontrolou hospodaření ze strany krajského úřadu
a také kontrolou ze strany Úřadu práce. Obě kontroly
proběhly v pořádku a nenašly se žádné závady. I letos se nám
podařilo získat peníze na veřejně prospěšné práce, celkem
pro 9 lidí. Jedná se o celkovou částku 1 428 000,- Kč, což jsou
peníze, které pro všech 9 lidí zajistí práci na celý rok. Jsem
velmi rád, že touto cestou můžeme nabídnout práci lidem,
které bychom si jinak jako obec nemohli dovolit zaměstnat.
Práce bychom však měli i pro více lidí  Bohužel nemůžeme
zaměstnat pouze lidi z naší obce, a proto máme i dva
pracovníky z Hory Sv. Kateřiny. Věřím, že i Vy budete s jejich
prací spokojeni. Přeji všem krásné a slunečné jarní dny a
pohodově strávené Velikonoce!
Váš starosta David Kádner

Spolek žen pořádá dne 20. 5. 2015
výlet do Františkových
a Mariánských lázní.
Odjezd od OÚ v 7.00 hod.
Druhý výlet se bude konat 18. 6. 2015

na Ještěd.
Odjezd od OÚ v 7.00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit
na Obecním úřadě do 30. 4. 2015. Doprava je
zdarma.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO TVOŘIVÉ
V březnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto jubilantům:

Hana GÄNSLEROVÁ (71)
Jiří KŮŽEL (70)
Ema BERKOVÁ (80)
František CINK (71)
Ilsa TURKOVÁ (89)

Setkání "tvořilek" proběhne 11. 4. na
téma háčkovaná květina. Podrobnosti
budou dány na vědomí
formou SMS před konáním akce.
OÚ Nová Ves v Horách nabízí rozvoz obědů.
Cena 55,- Kč (polévka + hl. jídlo).

Objednávky na tel.: 730 511 177.

Vážení pacienti, v rámci urychlení chodu ordinace, pokud chcete pouze předepsat chronicky užívané léky, zadejte prosím
požadavek s vaším jménem, datem narození a názvem léků s gramáží (počet balení, které chcete napsat ) a požadavek dejte
minimálně dva dny předem na obecní úřad, který mi toto pošle e-mailem. Já tak mohu přijet do ordinace s již vytištěnými
recepty. Zabráníme tak zbytečným čekáním na tištění receptů v ordinaci a můžu se tak věnovat nemocným pacientům.
Velmi děkuji za pochopení a jistě tak zkvalitníme náš vzájemný kontakt. Další variantou je zavolat do ordinace v ordinační
hodiny na tel. č. 414120285 nebo 476769067 a požadavek nadiktovat přímo zdravotní sestře. Věřím, že dojde ke společné
spokojenosti a urychlení chodu ordinace.
MUDr. Lisický Pavel

MUDr. KUTNEROVÁ – praktický lékař pro děti a dorost
ORDINAČNÍ HODINY PLATNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ :
Nová Ves v Horách
Pondělí 12.30 – 13.00 h

Středa 12.30 – 13.0 h 1x za 14 dní

Mobil pro akutní případy mimo ordinační hodiny : 602 666 426
WEB : WWW.kutnerova.cz (zde aktuální změny v ordinacích a po registraci pacientů v registr. systému i možnost rychlé
informace o změnách v ordinačních hodinách přímo na mobil pacientů !!!)
email: ces@centrum.cz
IČP: 57 193 001

Stručný přehled informací ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Druhé zastupitelstvo roku 2015 se sešlo 2. března a jednání
proběhlo ve svižném tempu a zhruba za hodinu se všichni
odebrali do svých domovů. Na programu bylo pouhých 10
bodů, přičemž tradiční bod - Informace starosty seznámil
s platností nových jizdních řádů od 1. března 2015, kde došlo
k drobným posunům spojů zejména s ohledem na školáky.
Další informací jsou nové tabulky s omezení tonáže na
silničních můstkách, ale jejich osazení neznemožňuje průjezd
cisteren s pohonnými palivy a nákladních vozů s transportem
dřeva. Poslední informací starosty je změna dětské lékařky, o
čemž byli všichni občané seznámeni v již minulé, čísle
zpravodaje.
Další body jednání už byly schvalovány v rychlém sledu. Stále
se přenášejí usnesení bývalého zastupitelstva, a to:
dokončení územního plánu, kontejnerové stání Mníšek, park
OÚ, pozemky u nádrže. Bylo předloženo rozpočtové opatření
1/2015, kde byl ropočet obce navýšen o příspěvek na výkon
státní správy poskytovaný krajem a obce hospodaří

s celkovou rozpočtovou částkou 6 405 700,- Kč. Žádost o
prodej pozemku 600/1 v kú Nová Ves v Horách byla
žadatelem panem Ondrou Bejčkem stažena z důvodu
vypracování podrobnějšího projektu na realizaci záměru.
Schválena byla žádost o připojení se k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet. Předposledním projednávaným bodem bylo
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Nová Ves v Horách. Diskuze jako poslední bod jednání
se nesla v duchu prolomení limitů, kdy se zapojil pan Pakosta
a pan starosta, který navrhl širší diskusi občanů s ministrem
na toto téma. Dále p. Bejček navrhl prodloužení běžkařské
stopy.
Budeme se na Vás a Vaše podměty těšit na dalším jednání,
které se uskuteční 30. března od 17.00 hod. Podrobnější
informace o programu naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Napsali jste nám….
Poděkování
Dobrý den, chtěla bych poděkovat prostřednictvím novoveského časopisu starostovi obce panu Kádnerovi a ostatním lidem,
kteří se podíleli na přípravě obecního plesu, který se konal dne 7. 3. 2015. Letos jsem s manželem nevynechala ani jeden ples,
na všech jsem se výborně bavila, ale ten poslední ples byl ze všech nejlepší a nejhezčí. Živá hudba se dle mého názoru moc
nevydařila, ale vše nám napravil Dj Tom, proto bych všem ještě jednou chtěla poděkovat za pěkný večer a skvělou zábavu.
Děkují manželé Veselých.

PROGRAM
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 30. března 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Kontrola usnesení
Změna nařízení vlády č.37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Žádost o vydání usnesení od Ing. Arch. Otcovské – zpracovatelka ÚP z Městského úřadu Litvínov , že: ZO trvá na zapracování
VTE do Územního plánu, / vymezení ploch vhodných k výstavbě VTE / - nejedná se o žádné nové VTE, byly schváleny předešlými
ZO/.
7. Žádost o prodloužení pozemní komunikace 600/6 – získání přístupové cesty na pozemek č. 632/1, pozemek ze nachází za
požární zbrojnicí v kú Nová Ves v Horách
8. Žádost o prodloužení pozemní komunikace 600/6 – získání přístupové cesty na pozemek č. 607/1, pozemek se nachází za
požární zbrojnicí v kú Nová Ves v Horách
9. Žádost o prodej poz. p.č. 204/6 o vým. 43m2 v kú Mikulovice , ostatní plocha u če 33
10. Veřejný silniční cyklistický závod „Krušnohorské peklo“ /7. ročník/ - 14.6.2015
11. Inventarizační zpráva za rok 2014 včetně návrhu na odpis nepotřebného a opotřebovaného majetku
12. Žádost o povolení stavby - změna z rekreačního domu na rodinný dům v kú Mníšek na p.p.č. 9/1(směr Křižatky za če 77)
13. Žádost o dotaci ( nový zákon o bioodpadech) pod názvem „Svážíme bioodpad z obce Nová Ves v Horách“
14. Závěrečný audit hospodaření obce za rok 2014
15. Rozpočtový výhled na rok 2015 -2017
16. Došlá pošta
17. Diskuse
18. Závěr

Poděkování
Jsem ráda, že mohu prostřednictvím Zpravodaje vyjádřit poděkování našemu Obecnímu úřadu za starost a pomoc, kterou nám seniorům
bez problému poskytují. V zimě nám zaměstnanci OÚ pomáhají vyházet sníh z cestiček, v létě posekat okolo domu trávu a každý den nám
přiváží obědy až do bytu z Ústavu sociální péče, který se nabídl a vaří i tzv. přes ulici. Je to velká pomoc zejména nemocným seniorům. Moc
děkuji, neboť ne všude na obcích se starají a pečují o důchodce tak vzorně jako u nás. Když o tom povídám svým vrstevníkům, kteří přijedou
ke mně na návštěvu, tak zjišťuji, že někteří nevěřícně kroutí hlavou, že se s takovou péčí a zájmem nesetkali a určitě tiše závidí.
Ještě bych moc ráda poděkovala manželům Brandnerovým, Heleně a Jirkovi, kteří mi hodně pomáhají. Vozí mě k doktorovi, pro léky,
nakupují, kdykoliv zavolám, ochotně přijedou a zařídí vše potřebné.
A teď co se mi nelíbí. Nelíbí se mi, že majitelé psů nechávají své psy volně pobíhat, psy nemají na vodítku a tak ohrožují chodce, děti i
cyklisty. Ve svém volném často koukám z okna a vidím, jak je tento nešvar rozšířen. Kromě toho se všude válí psí exkrementy. Nedávno jsem
viděla většího světlého psa samozřejmě na volno, se kterým šel majitel a pes se „vyvenčil“ přímo před vrátka sousedů. Je to nemilé, když
nemáte psa, otevřete vrátka a šup už do toho šlapete a to nemluvím o sekání trávy, kdy Vás „výkaly ohodí“.
Krupičková Drahuše
Souhlasím a přidávám se k paní Krupičkové, že ne všichni pejskaři se chovají ke svému okolí ohleduplně a uklízí to nadělení po svých
pejscích a používání vodítek považují za zbytečnost, protože jejich pejsek přece nekouše.
Jana Dvořáková

Ministr Mládek navštívil naši obec
Ve středu 18. března navštívil naši obec ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek. Protože se v průběhu června očekává
rozhodnutí vlády o prolomení či neprolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji, ministr
v doprovodu svého náměstka Karla
Novotného a dalších úředníků
navštívil postupně dotčené obce
Horu Svaté Kateřiny, Novou Ves
v Horách, Horní Jiřetín, Most a dále
se setkal s těžaři. V Nové Vsi
v Horách se ministr setkal se
starostou D. Kádnerem a starostou
Brandova J. Moozem. Zde došlo k
diskuzi nad územním plánem,
ministr se zajímal o vhodné lokality
pro výstavbu rodinných domků.
Ministr poté přijal pozvání starosty
do Novoveského muzea, kde shlédl
celou expozici a v informačním centru hovořil se starostou o turistickém ruchu, zajímal
se zejména o možnosti pro cykloturistiku. Vybaven mapami Krušných hor a výrobky
místní společnosti NBW odjel na další jednání.
R. Malkusová, foto J. Pešír

Pranostiky na dubnové počasí
Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Duben svrchu hřeje, od spodu mrazí.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Na svatého Lva papeže (11. 4.), travičky se už nařeže.
Je-li na svatého Jiří (24. 4.) krásně, bude po něm ošklivo.
Na svatého Marka (25. 4.) deštivo – sedm týdnů blátivo.
(j.p.)

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1
o rozloze 68 m2 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.

Nová Ves v Horách očima ženy, které tu prožila většinu svého života
Naše obec patřila za První republiky a 2. světové války k pěkně
upraveným krušnohorským obcím. Po válce se změnilo obyvatelstvo
a obec se stala typickou pohraniční obcí, kde se lidé střídali a s nimi
i ráz obce. Přesto vzpomínám na všechny starosty padesátých až
devadesátých let s úctou. Snažili se podle daných možností o
modernizaci vesnice, ať to bylo zlepšení elektrifikace, místní
vodovod a kanalizace či plynovod a jiné. Nezanedbali ani kulturní a
sportovní dění pro lidi. Postupně se usídlilo více občanů natrvalo a
začalo se i racionálně uvažovat. Nejvíce ke kráse naší vesnice
přispěla druhá polovina devadesátých let a první desetiletí našeho
století. Nové fasády domů, úpravy zahrad a květinové výzdoby, ale i
volných prostranství v obci bylo využito pro děti, sportovce, zábavu
a odpočinek. V tomto rozjímání se mi dostává do rukou článek
Ondřeje Bejčka v místním zpravodaji. Také vzpomínám na výraznou
osobnost Jana Bejčka, starostu a především člověka, který miloval
naší vesnici, staral se o vše staré i nové, věděl o všem, co se v obci
dělo. Staral se o obnovu už zašlých památek, usiloval o hezkou
obec, ať v horní či dolní části. Pečoval nejen o svůj dům, zahradu a
pozemky, ale zároveň ctil i majetek druhých. Ráda se projdu po vsi a
dívám se na pěkné domy a zahrady a vážím si těchto lidí. Ale trochu

mě mrzí, že při úpravě svého okolí se vyvážejí těžkou technikou
velké kameny a balvany na soukromé pozemky jen několik metrů
od jejich příbytku. Ničí se louky i kamenné hráze, které předkové
pracně odstraňovali, aby Krušnohoří dali louky a pole. Vždyť nejde o
moje, z cizího nekrvácí!
V naší obci máme pěknou komunikaci, která slouží jak osobní,
autobusové, ale i nákladní dopravě. Dopravují se pohonné látky, ale
i dřevo v obou směrech. Bohužel neslouží komunikace některým
podnikatelům, motorkářům, traktoristům. Zkrátili si cestu na
hranice také přes soukromé pozemky. Tabule s nápisy o
soukromém pozemku a zákazu vstupu nezměnily jejich chování
v zimě. To není přece důsledek negramotnosti, ale postoj
bezohlednosti. To by se za starostování Jana Bejčka nestalo.
Žijeme přece v demokratické společnosti, jejíž zákony ctí a chrání
soukromé vlastnictví. Domnívám se, že by některým spoluobčanům
neuškodilo, kdyby si z trestního práva přečetli paragrafy o ochraně
a poškození soukromého majetku, zamysleli se a přispěli svým
chováním také k úpravě obce v blízkém okolí.
Ema Berková

Kam na výlet ?
V Havrani na Mostecku byl otevřen jumpark. Jedná se o areál pro trénování adrenalinových sportů, především
akrobatického lyžování a snowboardingu. Vybudována byla také skimboardová dráha pro jízdu na surfovém prkně po
pár centimetrech vody.
Ve skanzenu Zubrnice se chystají velikonoce.
Velikonoční jarmark připravuje i město Most na 1. náměstí od 1.4.-5.4.2015. Na každý den jsou připraveny zajímavé
kulturní akce.
2
Dětské rodinné centrum JUNGLE ARÉNA v Mostě, ul. J. Průchy, nabízí na ploše 3.000m pod jednou střechou spoustu
atrakcí pro děti jako Air Hockei a Fotbálek, dopravní hřiště nabízí koloběžky a šlapadla, je zde bobová dráha, elektrická
autíčka, střelecká aréna, fotbalové či basketbalové hřiště, skluzavky, skákací hrad, lezecká stěna apod. Pro děti do tří let
je zde prostor s kuličkami, klouzačkou, houpačkou, kolotočem a vy můžete děti sledovat přímo od stolu kavárny. Je
možnost si zde objednat oslavu narozenin nebo firemní večírek na tel. 733181919. Občerstvení nabízí útulná kavárnička.
Jana Dvořáková

Dne 10. 3. 2015 podnikly 4 členky
našeho spolku pěší túru. Z Nové Vsi přes
Německo, na Mníšek a zpět.
Trasa měřila 13 km. Pochodu se také
zúčastnila naše nejstarší členka
pí.Ludmila Haufová.
Za Spolek žen M. Plačková.

ŠP – KOMINICTVÍ
Tel.: 774 303 062,
720 640 460
www.sp-kominictvi.cz

Představujeme zastupitele
Eva Nirodová je členkou zastupitelstva obce a předsedkyní kulturního výboru, dále předsedkyní
osadního výboru pro místní část Mníšek. Je jí 37 let, pracuje jako dělnice v dřevovýrobě. V obci žije
sedm let, má dvě děti. Jejími koníčky jsou ruční práce, četba a zvířata.
Úspěšně jste se při posledních volbách do zastupitelstva obce ucházela o hlasy voličů a zasedla jste do zastupitelského
týmu, který se oproti předchozímu výrazně omladil a dokonce převládá ženský element nad mužským. Co na tento stav
říkáte? Samozřejmě jako žena se cítím velice potěšena poměrem ženského elementu v novém zastupitelstvu. Pravdou je, že
ženy mají na spousty věcí jiný náhled než muži a pokud se nám to povede skloubit dohromady je to určitě veliké plus. Totéž
platí o omlazení, z mého pohledu určitě není na škodu :-) Jaké jsou Vaše priority, které byste z titulu zástupce místní
samosprávy chtěla realizovat? Mojí prioritou, kterou dlouhodobě hlásám je, že bych ráda začlenila potřeby naší místní části
Mníšek do řešení zastupitelstvem. Dle mého názoru je jen dobře, že v nynějším zastupitelstvu se prolnuly tři části Nové Vsi v
Horách a každý ze zastupitelů může říci co trápí „jeho“ část obce. Samozřejmě mne také zajímá dění přímo v obci a chci být
ku pomoci při řešení místních problémů, ale také při realizaci nových projektů. Stala jste se rovněž předsedkyní
sedmičlenného kulturního výboru. V čem zde spatřujete svou roli? Roli předsedkyně kulturního výboru beru velice vážně a
vážím si jí. Chtěla bych rozhodně fungovat jako jakýsi koordinátor místních akcí, aby vše klapalo a všichni jsme si navzájem co
nejvíce pomohli. Proto jsem také za členy výboru zvolila zejména zastupitele jednotlivých místních spolků, abychom propojili
všechny pořádané akce již v prvopočátcích. Na ustavujícím zasedání jste hlasovala pro poněkud méně tradiční způsob
vedení obce(myšleno neuvolněný starosta a uvolněná místostarostka). Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
K tomuto rozhodnutí mne vedlo vědomí, že je zde na obci potřeba člověk, který bude na úřadě pro lidi kdykoliv k dispozici,
přičemž si velice dobře uvědomuji, že toto není dost dobře skloubitelné s funkcí poslance našeho pana starosty. Řekla bych, že
toto rozhodnutí bylo uvážené a nejlepší za dané situace.
(rama)

Vladimíra Tondrová. Zastupitelka obce Nová Ves v Horách, zároveň předsedkyně finančního výboru
obce. Pracuje jako učitelka na základní škole, studuje Filozofickou Fakultu (Germanistiku-Literaturu a
Historii). Je členkou Sokola, kde předcvičuje ženy. Je jí 42 let a má 2 děti, které se zde narodily, v obci
žije 11. rokem. Jejím koníčkem je horská turistika, na kterou momentálně není moc času. Úspěšně jste se
při posledních volbách do zastupitelstva obce ucházela o hlasy voličů a zasedla jste do zastupitelského týmu, který se
oproti předchozímu výrazně omladil a dokonce převládá ženský element nad mužským. Co na tento stav říkáte? Nejprve
bych ráda touto oficiální cestou poděkovala všem, kdo mi dali svůj hlas. V zastupitelstvu zůstali 4 zkušení zastupitelé a 5 je
nás nových. Možná, že právě průměrný věk přinese „vítr do plachet“ správným směrem. V tom, že je zde více žen než mužů,
nevidím žádné téma. Jaké jsou Vaše priority, které byste z titulu zástupce místní samosprávy chtěla realizovat? Do
zastupitelstva jsem vstupovala s cílem podpořit starostu v jeho vizích. Jedním bodem z toho byla vzrůstající kriminalita v obci,
která by se dala zastavit prosazením vize kamerového systému v obci. Dalším bodem je pak sportovní hala, která funguje
v obci již mnoho let a nejeden občan zde cvičíval již jako dítě. Byla bych ráda, abychom ji předali také další generaci v takovém
stavu, abychom se nemuseli stydět. Stala jste se rovněž předsedkyní finančního výboru. V čem zde spatřujete svou roli?
Musím zde podotknout, že jsem si o tuto funkci sama neřekla, ale byla do ni navržena. Jelikož jsem po dobu 10 let vedla
vlastní podnik ve Švýcarsku, nejsou mi finance zcela cizí a výzvu jsem přijala. Zajisté- není to úplně stejné a zatím se
rozkoukávám. A jakou spatřuji svou roli? Finanční výbor není samostatná složka, jak si někteří občané možná myslí. Je to jen
článek Zastupitelstva a jako takový sám o ničem nerozhoduje. Podklady, které jsou fin. výboru předloženy jsou podrobněji
prozkoumány a následně doporučeny nebo nedoporučeny zastupitelům ke schválení. Záleží jen na zastupitelích, jestli bude

(pokr. ze strany 5) schváleno to, či ono - či ne. Ne vždy jsme zajedno… ale tak to má být. Na ustavujícím zasedání jste hlasovala
pro poněkud méně tradiční způsob vedení obce (myšleno neuvolněný starosta a uvolněná místostarostka). Co Vás k tomuto
rozhodnutí vedlo? Vedly mě k tomu hlasy voličů. Jelikož občané volili tak, že výsledek byl velmi těsný (myslím o 4 hlasy)
prvních dvou kandidátů, připadalo mi řešení neuvolněného starosty a uvolněného místostarosty jako optimální, aby byli
spokojeni všichni. Musím zde ještě podotknout, že odměna starosty i místostarosty je dána zákonem, a také její výši stanovuje
zákon. Oba na to ni mají své plné právo jako státní zaměstnanci.
(rama)

Ze života školy
V pátek 13. 3. 2015 se konal již VII. ples žáků naší školy. Jak řekly moderátorky plesu
Domča a Natálka, ples je opravdu již tradicí a setkává se s velkým zájmem ze strany
rodičů, starostů, žáků a ostatních hostů. Je to krásná akce, někteří se možná zalekli
data 13. a ještě pátek, ale toho jsme se my vůbec nebáli. Dekorování žáků bylo
obohaceno dárkem od Vršanské uhelné a. s., který absolventům předala paní Liběna
Novotná. Nechyběla bohatá tombola, dvě pěkná vystoupení a hlavně – a to je velmi
důležité – dobrá nálada. Moc dobře se bavili opravdu všichni. Děkujeme za organizaci
plesu paní ředitelce Sehnalové, paní učitelce Křivánkové, paní učitelce Kozákové a
slečně Šecové. Velké poděkování patří také DJ Tomovi. Těšíme se na VIII. ročník.
V úterý 17. února navštívili žáci zajímavé divadelní představení v Mostě, které se, jak bývá zvykem, nehrálo na klasické
divadelní scéně, ale pod jevištní točnou. Autor ukazuje drogy a jejich vliv na utváření lidské osobnosti z trochu jiného úhlu, než
na jaký jsme zvyklí. Hra byla velmi zajímavá a poutavá, místy velmi napínavá. Po skončení následovala ještě beseda s
odborníkem z K-centra, který nám odpověděl na všechny naše dotazy. Dozvěděli se jednak spoustu informací, zároveň také
prevenci, následky, důsledky používání drog.
Jako každý rok se na naší škole opět konalo školní kolo biologické
olympiády. Školního kola se zúčastnilo 16 žáků z druhého stupně.
Tématem letošní olympiády byly dřeviny. Vznik života stromu od jeho
klíčení semen až po jeho zánik. Nejúspěšnější žáci budou naši školu
reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v dubnu.
Dne 19. února 2015 jsme byli pozváni do ZŠ Janov ohledně představení a
jednání minipodniků, které zde na základní škole provozují. Na začátku
nás čekalo milé přivítání a představení 4 minipodniků ZŠ Janov. Prvním z
nich byl Šperuk, s. r. o., který se zabývá produkcí různých náhrdelníků či
ozdob na krk. Druhým minipodnikem byl INTEDECO, s. r. o., který se
zabývá výrobou šperků pro ozdobu v domácnostech. Dalším minipodnikem byl T4U – Trička pro všechny. Ten se zabývá
potiskem triček různými metodami. Posledním minipodnikem byla Janovská redakce Koumes, která vydává časopis. V rámci
obchodního jednání náš minipodnik Drobné dárky uzavřel 3 výměnné obchody s místními podniky. V rámci návštěvy jsme si
mohli vyzkoušet jednotlivé činnosti těchto podniků. Velmi se nám jednání líbilo, rádi jsme si vyzkoušeli nové věci a těšíme se na
další spolupráci.
Dne 20. 2. naší školu navštívila dentální hygienistka a ukázala jim, jak vypadá zdravý zub, jak nemocný, jak se správně o zuby
starat a co je zdravé a co není zdravé pro naše zoubky. Žáci 3., 4., a 5. ročníku se pod vedením dentální hygienistky naučili
správnou techniku čištění zubů.

Dětský domov informuje
DDCup – Stolní tenis
Dne 14. 3. 2015 jsme se vydali na DDCup ve stolním tenisu. Naše sestava byla
opravdu dobrá a taky podle toho jsme dopadli - dosáhli jsme na 11 místa z 34. Naše
děti, předvedly výborné výkony a některé zápasy byly velice napínavé, když prohrály
tak jen o několik málo bodů. Nikdo z nás nevěřil v tak dobrý výsledek. Hra probíhala
tak, že nejdříve hrál starší kluk, starší dívka, každý z mladší dvojice, poté čtyřhra
dokud jedno z družstev nezískalo 4 body, což znamená výhru. Celý ten den byl super
až na cestu zpět, celou dobu pršelo. Všichni jsme si to tam užily a moc se těšíme na
další díl DDCupu
(FiPo).
Jarní úklid v HSK
V neděli v dopoledních hodinách jsme přišli pomoci s jarním úklidem v obci Hora Svaté Kateřiny. Počasí teda vůbec jarně
nevypadalo, sněžilo, zima byla, ale my jsme se tomu postavili čelem.
Někdo ořezával stromy a keře, jiní nakládali dřevo na vozík. My jsme dřevo třídili na hromady podle velikosti. Klestí jsme pak
lámali na menší kusy. Byli jsme rádi, že můžeme alespoň trochu pomoci. Příště zase rádi přijdeme.
(redakce DD)
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

