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Informace starosty

ERVEN 2013
Rád bych začal informací o změně značení začátku a
konce
2013 obce. Po dohodě s dopravním inspektorátem
byla značka upozorňující na začátek obce přesunuta
na silnici mezi Horním Jiřetínem a Novou Vsí. Věnujte
prosím této novince pozornost a přizpůsobte jí svou
jízdu, ať Vás zbytečně nečekají pokuty za rychlou jízdu
v obci. A teď malé ohlédnutí za proběhnutými akcemi.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli nápomocni při
stavění májky a pálení čarodějnic. Myslím, že se akce
vydařila a všichni jsme si ji užili – zejména děti, které si
táborák užívali až do pozdního
večera.
Jsem velmi rád, že i letos jsme
v hojném počtu uctili oběti 2.
světové války. Na tato výročí
se nezapomíná a já jsem rád,
že jsem mohl ve Vaší
společnosti položit květiny na
památník a symbolicky tak
oslavit 70 let od ukončení
války. Další krásnou akcí bylo
otevření
nové
expozice
fotografií z katastru naší obce
k příležitosti Dne Muzeí.
Pokud jste ještě neměli možnost si snímky prohlédnout,
čekat na Vás budou každý den a to až do 1. srpna.
Zároveň velmi děkuji našim hasičům, kteří budou již
třetí víkend čistit naší vodní nádrž u hranic. Bude tak
zde připravená čistá voda pro ty, kdo by se chtěli v létě
(na vlastní odpovědnost) zchladit. Tuto sobotu nás
čekají hned dvě akce. Jednou z nich je již tradiční
nohejbalový turnaj – Memorial Honzy Bejčka. Ten
proběhne na víceúčelovém hřišti a budeme moc rádi,
pokud i ti, kdo hrát nebudou, dorazí a akci podpoří.
Hned od 16:00 pak naváže naopak zcela nová akce –
Novoveské čaje pod širým nebem. Setkání se bude
konat v parku naproti obecnímu úřadu, k poslechu
bude hrát cimbálovka a o přestávkách nám odpoledne
zpříjemní pohodová hudba DJ Toma. K zakoupení bude
také občerstvení – víno, pivo, nealko, něco sladkého ke
kávě a dobroty z grilu. Občerstvení budou připravovat

dobrovolní hasiči, za což jim velmi děkuji. Doufám, že se
nad čajem sejdeme v hojném počtu a napříč všemi
generacemi a užijeme si krásné a pohodové odpoledne.
EZEN 2013
I letos nás čeká adrenalinová akce v podobě
Grim
Mountain 2015 – downhill skateboardingu, a to od 29.
do 31. května. Právě 31. května proběhne také kácení
májky, na které Vás zvou naši hasiči. Myslím, že nudit
se nebudou děti, ani dospělí. Spolek žen vyrazí 2.
června do Prahy – do Sněmovny a Senátu s dopolední
procházkou po Praze. Autobus bude vyjíždět od
Obecního úřadu v 8:00
ráno, pokud by měl
zájem ještě někdo jiný
(mimo spolek žen), ať
se prosím nahlásí na
obecním
úřadě.
Dětský
den
letos
proběhne ve dvou
termínech – zejména
z toho důvodu, že velká
část
dětí
bude
v prvním termínu se
školou v Chorvatsku.
Dětský den pořádaný
hasiči pod záštitou obce proběhne 6. června od 13:30
do 18:00. Hned druhý den poté, 7. června, následuje již
klasická pohádková Lesná, na kterouž jste též srdečně
zváni. Druhý dětský den proběhne 12. 6. a bude
propojen s Nocí muzeí pořádanou obcí. Zde bude
program nejen pro děti, ale i dospělé - v našem muzeu
od 22:00 do 00:01. Kavárna BUNO nám v rámci
dětského dne zařídí občerstvení a následné přespání.
Věřím, že si dětský den i noční program v muzeu
užijeme – jak děti, tak i my, dospělí. Letošní ročník
Mikulovických her se uskuteční 20. června
v Mikulovicích u Pardubic. Odjezd bude zařízen v 7:00
ráno od ústavu a směrem nahoru po zastávkách.
Zájemce prosím o přihlášky, jelikož budeme limitováni
počtem míst v autobusu. Přednost budou mít zájemci o
aktivní účast ve třech disciplínách, jimiž jsou hasičský
závod, turnaj v malé kopané a v pinčesu. (pokr. na str. 2)

Informace starosty
(dokončení ze str. 1) Nicméně pro dobrý výsledek potřebujeme i podporu z hlediště, takže neváhejte a zarezervujte si svoje
místo v autobusu včas. Pro děti bude připravený doprovodný program. Na konci června, konkrétně 27. 6., pojedeme s dětmi
nejen z naší obce na akci Vítání léta na vojenském letišti v Kbelích. Program bude pro děti připraven od 10:00 do 15:00.
V rámci akce bude možné prohlédnout si všechny druhy letadel a vrtulníků a to i zevnitř. V případě, že vyjde počasí, se nám
možná podaří zajistit vyhlídkový let nad Prahou vrtulníkem. Děti předškolního věku s sebou mohou mít doprovod, který ale
musí být dopředu nahlášen. Poté nás čeká již tradiční ukončení školního roku se starostou a s ním i odměny za vyznamenání či
zlepšení výsledků od pololetního vysvědčení. Datum ještě upřesníme, až bude definitivně jasné, kdy budou školy končit svou
výuku. Zakončil bych informacemi o finančních prostředcích, které se nám podařilo jako obci získat – jednak jsou to peníze na
dokončení druhé etapy našeho parku, celkem 187 tisíc a také dotace na fitness prvky, které umístíme taktéž do parku. Věřím, že
se nám podaří park dokončit a slavnostně otevřít na
tradičních novoveských slavnostech. Zároveň se nám
Ordinační hodiny - hory LÉTO 2015 : časy
podařilo získat 56 tisíc na traktůrek, který jsme již zvládli
příjezdu dětské lékařky se nemění!!!!
pořídit. Ten nám pomůže při sekání obou našich hřišť,
ČERVEN : 1.6., 3.6., 8.6., 15.6., 17.6., 22.6., 29.6.
plochy podél silnice a také se zimní údržbou ledové plochy
ČERVENEC: 8.7., 13.7., 20.7., 27.7.
předním kartáčem. Na úplný závěr ještě jedna informace. I
letos jsme se jako obec přihlásili do soutěže Vesnice roku
SRPEN : 3.-14.8.15 řádná dovolená lékařky, zástup
2015. Komise k nám zavítá 19. června v 8:00 ráno a já bych
v ordinaci Meziboří MUDr. Nyklová - viz. ordinační
Vás tímto chtěl srdečně pozvat, abyste se této akce zúčastnili
hodiny na 7.-8.2015., 17.8., 24.8., 31.8. !
a zahájili s námi tento den snídaní v 8:00 v parku.
Děkuji Vám za Vaši přízeň.
za pochopení velmi děkuji.
Váš starosta
David Kádner

Dr. Kutnerová Eva

OČKOVÁNÍ PSŮ
V květnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto jubilantům:

Jaroslav BERKA (84)
Zdeňka DEVEROVÁ (76)
Helena PROCHÁZKOVÁ (74)

v úterý 26. 5. 2015 od 16 do 16.45 h u školy
zajišťuje MVDr. Kernal, cena: 150/260,- Kč

OÚ Nová Ves v Horách nabízí rozvoz obědů.
Cena 55,- Kč (polévka + hl. jídlo).

Objednávky na tel.: 730 511 177.

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
OÚ oznamuje, že v budově OÚ bude v období 18 5. – 29 5. 2015 ve dnech pondělí až čtvrtek vyložen k nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k. ú. Nová Ves v Horách.
Dne 20. 5. 2015 bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

Ráda bych informovala všechny ženy, které by měly zájem se přidat. Každou
středu od 18.00 hod. bude probíhat na sále v Sokolovně cvičení pro ženy a
to tzv. „kruhový trénink“ pod vedením trenéra Lukáše. Věřím, že ženy jistě
přivítají změnu a zkušeného trenéra. Při případném zájmu je ale třeba se
přihlásit každý týden, nejpozději v úterý, a to na: www.facebooku.cz cvičení HsK. Na těchto stránkách je také možné zhlédnutí videa o jaký
trénink se jedná. Další informace ohledně vstupného či přihlašování vám
ráda podám telefonicky, a to na č. 736 243 525. (večer). Těšíme se na vás
Vlaďka Tondrová

CVIČENÍ PRO ŽENY

Pomníky a památná místa v Mníšku
Nejstarší pomník v Mníšku se nachází u silnice vedoucí na Klíny a Křižatky v centru osady. Pomník připomíná rekonstrukci historické
komunikace, která se uskutečnila v letech 1841-1844 a zároveň návštěvu arcivévody Štěpána, který se zúčastnil slavnostního zprovoznění
nové silnice 23. srpna 1844. Ve své době sloužila tato silnice k důležitému spojení mezi Čechami a Saskem. Vlastní pomník má podobu
obelisku a byl postaven v roce 1845. Nápis na podstavci je psán německy a dnes je již těžko čitelný (volný překlad nápisu: „Pomník je
postaven na památku přítomnosti Jeho císařské Výsosti arcivévody Štěpána, pod jehož nejvyšším vedením jako správce českého královsví
byla dokončena tato silnice“). Dalším pomníkem v Mníšku býval válečný pomník připomínající Prusko-Rakouskou bitvu u Hradce Králové v r.
1866 (obdobný pomník byl postaven v Nové Vsi v Horách na „Výšině“, ale například i v Brandově). Tento pomník se nacházel při vstupu na
mníšecký hřbitov a byl věnován památce Oswalda Böhma z Mníšku, který padl v červenci roku 1866 v již zmíněné bitvě. Vysvěcení pomníku
se uskutečnilo 15. května 1898. Při likvidaci mníšeckého hřbitova v šedesátých letech minulého století byl zničen i tento pomník. Třetím
pomníkem, jehož torzo lze
ještě dnes vidět, je válečný
pomník obětí I. světové
války v letech 1914-1918.
Byl věnován památce 21
padlých
mníšeckých
vojáků, jejichž jména byla
vyryta na pamětní desce.
Odhalen byl 9. srpna 1925.
Po roce 1945 byla pamětní
deska rozbita a pomník
značně
poškozen.
Pomník obětem 1.
V bezprostřední blízkosti
Silniční pomník z r.
od pomníku se nacházel
Kříž u Mníšku
svět. války
hřbitov a kostel, který byl
1845
v r.
1964
zbořen.
Posledním
památným
místem v Mníšku je kříž, který stojí cca 1 km od osady směrem k Nové Vsi v Horách při bývalé mníšecké cestě (dnes cyklostezka). Tento
dubový kříž, v dřívějších dobách nazývaný pro svou barvu „Rote Kreuz“ (Červený kříž) vytvořil Rudolf Wenz, a byl zde vztyčen 26. dubna 1913
na památku obětí morových epidemií v letech1613 a 1680, které zde byly pohřbeny. Při první morové epidemii zemřelo 163 mníšeckých
obyvatel, naživu zůstalo pouze 59 lidí. Na památku obětí moru se konalo na svátek Sv. Rozálie (15.7.) (patronky proti moru) červencové
děkovné procesí z Mníšku do Nové vsi. Procesí zastavovalo v místě, kde byly pohřbeny oběti morové epidemie a stojí zmiňovaný kříž.
J.
Pešír

PROGRAM
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 1. června 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
Dražba spoluvlastnického podílu ideální ½ nemovitých věcí – objekt čp. 18 RD postavený na st. p. č. 117/1
2
2
2
o výměře 506 m , p.p.č. 27 o výměře 68 m zahrada, p.č. 28/2 o výměře 1016 m ostatní plocha, vše v kú.
Nová Ves v Horách
Diskuse
Závěr

Pranostiky na červnové počasí
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto
potom přicházívá.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen louky kosí, Medard (8.6.)vodu nosí.
O svatém Barnabáši (11.6.),bouřky často straší.
Na svatého Aloise (21.6), poseč louky, neboj se.
Na svatého Jana (24.6) otvírá se létu brána.
Petr a Pavel (29.6) chodí s nůší, koření a houby
suší.
(j.p.)

Dne 8. a 9. 5. 2015
se
uskutečnila
příprava
mladých
hannoverských,
bavorských barvářů
a jejich vůdců pro
oficiální předběžné
zkoušky formou výcvikového dne. Psí rasy mezi sebou
soutěžily v hledání umělé stopy zvěře a v různých
dalších disciplínách poslušnosti. Z technických důvodů
se
nemohlo
pokračovat
v dalším
ročníku
Krušnohorského derby, které se pořádalo každým
rokem. Tímto bychom chtěli především poděkovat obci
Nová Ves v Horách za finanční podporu, bez které by se
tento výcvik nemohl uskutečnit, dále pak Lesům Jezeří,
a. s., kteří zapůjčili jejich část honitby a také všem, kteří
se podíleli na přípravách a uskutečnění tohoto výcviku.
S pozdravem organizátoři akce - J. Prušovic

Pálení čarodějnic
Jako každý rok se konalo pálení čarodějnic a s tím ruku v ruce probíhá
stavění máje. Začátek průvodu čarodějnic nám propršel, ale zdatné a
otužilé čarodějnice si nacvičily start na koštěti během mezi kapkami deště
hned na startovní čáře v parku u OÚ. Povedenou a zrádnou čarodějnici
odsouzenou k upálení vyrobily děti z kroužku „ Dobré nálady“ pod
vedením pana starosty, které si daly záležet a vyrobily čarodějnici ve
skutečné velikosti. Průvodem k ohni ji nesl zdatný mnich. V cíli na
dětském hřišti zajistil spolek žen zajímavé soutěže nejen pro čarodějnice,
ale i pro ostatní účastníky akce. Vedle už se zdobila májka, kterou přivezli
a připravili hasiči. Děti
pomohly vázat fábory
a pak za hlasitého
fandění byla májka
postavena. Kdo měl
chuť, mohl si opéct
špekáček a večer si
každý vybral zábavu
podle gusta. Mohl
zůstat u táboráku
nebo si jít poslechnou
country kapelu na sál
v sokolovně. Jana Dvořáková

I v letošním roce se zúčastníme
soutěže Vesnice roku
Letos jsme naši obec opět přihlásili do soutěže vesnice roku. Hodnotí
se nejen vzhled a čistota obce, ale také společenský život v obci,
činnost s dětmi, udržování místních tradic, spolková činnost, aktivita
občanů, podpora podnikání, péče o památkové objekty, nová
zástavba, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní
prvky a zeleň, péče o krajinu a mnoho dalších aktivit souvisejících
s každodenním životem občanů. Hodnotící komise navštíví naši obec
19. června 2015. Držme si palce, ať komise od nás odjíždí s hřejivým
pocitem, že je o obec dobře postaráno nejen ze strany občanů, ale i
obce. Sama soutěž je velice náročná. Každá přihlášená obec má svůj
půvab a přednosti a je těžké někdy vybrat tu nejlepší.
Jana Dvořáková

Prodej rod. domku čp. 8 v kú Nová
Ves v Horách. Informace na tel.:
604158974 – OÚ, kde jsou uloženy
klíče od domu, nebo mob. vlastníka
774 088 433. Cena 650 tisíc. Kč.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – duben/květen 2015
Opět se naše škola zapojila do projektu „Chytré hlavy“, který vyhlašuje Vršanská uhelná, a.s.
Tentokrát nebylo úkolem pouze sepsání projektu, ale i soutěžní okruhy, které jsme již řádně
splnili. Všichni jsme odpověděli na vědomostní kvíz, vymysleli slogan charakterizující těžební
společnost a zapojili se i do kreativní části. Úkolem této oblasti bylo jakýmkoli způsobem
ztvárnit uhlí. Žáci nakreslili krásné výkresy, pořídit fotografie pomohli rodiče a rodinní
příslušníci zaměstnanců školy. Poslední dva úkoly jsme vystavili na nástěnce, aby si každý
zdařilou práci mohl nejen prohlédnout, ale i s paní učitelkami si o těžbě uhlí pohovořit a
dozvědět se mnoho zajímavých věcí. Ve středu 22. 4. 2015 navštívilo 26 žáků ze školní
družiny Městskou knihovnu v Litvínově. Dozvěděli se, jakým systémem jsou knížky označeny a řazeny, podle jakých symbolů lze
vyhledat jednotlivé knižní žánry. Poté si prohlédli další část knihovny, ve které se nacházejí dětské časopisy. Nakonec se
přesunuli do herny, kde si vyzkoušeli různé hry např. Člověče, nezlob se, stolní fotbal, interaktivní hry Nintendo wii a Xbox 360
a spoustu dalších aktivit. Tato část se žákům líbila nejvíce. Knihovna je moderně vybavena, nabízí spoustu zajímavých prvků,
činností, akcí a služeb pro děti i dospělé.
N. Šecová (redakčně zkráceno)

Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií
v Novoveském muzeu
Jelikož si Novoveské muzeum (otevřené pro veřejnost již patnáctým rokem) podle našeho názoru zaslouží více pozornosti,
rozhodli jsme se připojit k celostátní akci s názvem Den muzeí.
Tato akce probíhá 18. května a při této příležitosti jsme
připravili výstavu fotografií na téma Novoveská zastavení.
Stejného dne proběhla vernisáž výstavy za účasti starosty obce
i veřejnosti a autorů fotografií, kterými jsou členové Fotoklubu
11.11 z Litvínova. Fotografie zachycují velmi zajímavé pohledy
na různá místa v obci. Vystavené fotografie si můžete
prohlédnout každý den od 8 do 15 h, o víkendu od 10 do 16 h.
V týdnu od 18. do 24. května je vstup do muzea zdarma.
Zmiňovaná výstava bude k vidění do konce července, v rámci
Letních slavností připravujeme instalaci novou, konkrétně se
bude jednat o dobové pohlednice Nové Vsi a okolí. Zároveň vás
zveme do muzea k prohlídce nové expozice věnované zdejšímu
kostelu sv. Michaela archanděla.
R. Malkusová

Dětský domov informuje
Mistři ve florbale 2015
Jako tradičně jsme se zúčastnili celostátního florbalového turnaje dětských domovů, který pořádá DD Ústí nad Labem Střekov. Po postupu z
kvalifikačních bojů jsme ve finálovém klání změřili síly s těmi nejlepšími a po tuhých bojích jsme dokázali na palubovce tělocvičny PF UJEP
vybojovat zlatou medaili. Postupový klíč z kvalifikace byl jasný, do finále se dostali vždy čtyři nejlepší týmy. Povedlo se nám bez obtíží vyhrát
skupinu a šli jsme přímo do semifinále. Tam jsme již šetřili síly na druhý den a skončili čtvrtí. Odměnou pro nás bylo i vyhlášení nejlepšího
střelce turnaje - stal jsem jím náš Richard, který nastřílel přes dvacet branek. Hlavní finálový turnaj jsme doslova ovládli. Kluci neztratili jediný
zápas a jejich spanilá jízda gradovala ve finále, kde jsme rozdrtili Dlažkovice v poměru 7:1. Skvělá týmová práce a bojovnost na hřišti nám
přinesla ovoce v podobě zlatých medailí. Za posledních pět let jsme na pódiu nechyběli ani jednou, z toho jsme turnaj třikrát vyhráli.
Děkujeme organizátorům za skvěle připravený turnaj a příští rok se porveme o další medaili.
(redakce DD HSK)
DD CUP díl druhý: MHL 2015
Tradičně jsme se na konci dubna vydali na další díl DD CUPu - běžeckým trojbojem s názvem Memoriál Lucie Hanušové. I letos se závodilo
na v areálu Zámeckého parku v Dolních Počernicích na třech tratích: sprint na 60 metrů, střední trať na 200 nebo 400 metrů a vytrvalostní
trať 400 nebo 850 metrů (podle věku). Kromě závodu byl připraven i bohatý doprovodný program, hlavně díky Policii ČR KŘP hl. města Prahy.
Viděli jsme práci preventistů, policejní psovody, jízdní policii, pyrotechniky, vyzkoušeli jsme si laserovou střelnici a mnohé další. České dráhy
pak připravili skákací hrad, soutěže a maskota Elfíka – díky nim jezdíme na DD Cupy už léta zdarma. Na pódiu pak předvedl svůj um kouzelník
a český mistr v mikromagii Štěpán Šmíd, zpěvák Lumír Štrobl, děti potěšil i zpěvák Walda Gangu Vladimír Nerušil a mnozí další. Večer se park
rozsvítil díky ohnivé show v podání Tribo Fuego. Samotné závody pak byly velmi dramatické. Povedlo se nám dostat mezi deset nejlepších a
to je z třicetičtyř zúčastněných dětských domovů skvělý výsledek. Celkové sedmé místo podtrhl bronzovou medailí mezi nejmladšími chlapci
Kamil F. a korunoval vítězstvím v kategorii nejstarších chlapců Radek B. Na prvním místě se umístil dětský domov z Horního Slavkova. Druhé
místo letos vybojovaly Dlažkovice a bronz si odvezl tým z dětského domova v Krompachu. Nyní již vzhůru k dílu třetímu – fotbalový turnaj
bude letos velmi obtížný, budeme na hřišti i s pár děvčaty. Snad se nám povede dát alespoň nějaký gól.
(redakce DD HSK)
3. díl Dětského domov CUPU- Fotbal
Dne 14. 5. 2015 jsme se vydali do Teplic, kde jsme hráli fotbal. Celkem nás tam bylo 7dětských domovů- DD MÍSTO, DD DLAŽKOVICE, DD ÚSTÍ
SEV. TERASA, MAŠŤOV, TUCHLOV, MI, VYSOKÁ PEC. V tabulce jsme se umístili na 2/ze tří členné skupiny. Celý dopoledne jsme měli zataženo,
ale naštěstí nepršelo. Nakonec jsme skončili na 4.místě – (3.m.- Mašťov, 2.m.- Dlažkovice, a na prvním se umístil DD Místo/
(nichr)
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