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ČERVEN 2015

Informace starosty
Rád bych tentokrát začal poděkováním všem účastníkům letošních Mikulovických her, které se konaly minulou sobotu
v Mikulovicích u Pardubic. Obzvlášť bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do turnaje v pinčesu, do hasičských
závodů a fotbalového turnaje. I přes to, že s námi nejeli naši fotbalisté, jsme zvládli dát dohromady družstvo složené z amatérů
a žen a s turnajem jsme se statečně poprali. Příští rok budeme pořadatelskou obcí my a já věřím, že si tu ten putovní pohár
ponecháme. V pátek, 19. 6. jsme v obci přivítali jedenáctičlennou komisi soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje. Měli jsme dvě
hodiny na to porotu zaujmout. Na zahájení dorazilo 90 školáků a skoro 40 dospělých, podpořit nás přišel i starosta obce
Brandov, porotě jsme ukázali knihovnu, park i muzeum, ve kterém manželé Kloučkovi ukázali práci s kolovrátkem. Porotci
navštívili také naší hračkárnu a muzeum hraček. Velkým zážitkem byl pro porotu určitě hasičský poplach na Výšině, kde u
hořícího auta zasahovala hasičská jednotka Nové Vsi a Hory Sv.
Kateřiny. Všem, kdo se na akci podíleli a pomáhali nám s ní, bych
rád poděkoval – zásluhou všech zúčastněných jsme získali diplom
za meziobecní spolupráci a 25 000 korun. V pátek, 26. 6. budu jako
již tradičně odměňovat naše školáky – a to buď ty s vyznamenáním
anebo ty, kdo si od pololetí zlepšili známky. Na obecní úřad zvu od
15:00 h ale všechny děti, jelikož i pro ostatní mám připravené malé
překvapení. V sobotu, 27. 6. pojedeme s dětmi z Nové Vsi, Hory Sv.
Kateřiny a Brandova na vojenské letiště v pražských Kbelích. Pokud
vyjde počasí, čeká nás mimo jiného i vyhlídkový let vrtulníkem.
Doufám, že dětem takto zpříjemníme začátek prázdnin. Poslední
informace se týká rozvozu obědů, který začne fungovat 1.
července. Jídlo budeme rozvážet z restaurace Pod Lipou, cena
hlavního jídla se bude pohybovat kolem 60,- s možností
doobjednat si polévku. Podrobnosti budou doručeny do schránek
v podobě letáků příští týden.
Krásné letní dny plné zaslouženého odpočinku Vám přeje Váš starosta David Kádner.

Stručný přehled informací ze 7. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Sedmé zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách proběhlo v rychlém tempu. Jednání bylo hlavně o konání automobilových závodů a
koupi domu č. p. 18 s přilehlou zahradou stojící naproti obecnímu úřadu. Dům je prodáván v dražbě, kdy vyvolávací cena je 182 tis. Kč., a
zastupitelstvo schválilo dražbu s maximální částkou 250 tis. Kč. Druhou polovinu částky by uhradil stát. Určitě si mnozí pokládáte otázku Co
s tím? Několik variant se nabízí a to dům volnočasových aktivit či zázemí spolků. V tuto chvíli je to nabídka, na kterou obec reaguje, a určitě
Vás spravíme o jejím dalším vývoji. Druhým významným bodem zastupitelstva byly automobilové závody a to Rally Krušné hory, které byly
schváleny s datem konání 19. 9. 2015. Více vášní vyvolaly závody Triola cup, které v minulosti nebyly bezproblémové a to zejména
z organizačního hlediska. Po vyjádření zastupitelů i občanů jejich pořádání nebylo schváleno. Na konec tohoto stručného přehledu jedna
pozitivní zpráva, která se týká schválení žádosti o dotaci na svoz bioodpadu. V nejbližší době se můžeme těšit na posílení vozového parku
obce o nákladní vozidlo na svoz bioodpadu, velkokapacitní kontejnery, drtič větví a kompostéry pro obyvatele Nové Vsi v Horách.
Pokud máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem, budeme se na Vás těšit na dalším jednání, které se
uskuteční 29. června od 17.00 hod. Podrobnější informace o programu naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

TISKOVÁ OPRAVA
Při příležitosti návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku bylo pro tyto účely vydáno zvláštní vydání Novoveského
zpravodaje distribuované v rámci snídaně s občany v parku naproti OÚ. Na druhé straně tohoto vydání byl uveden článek
týkající se historie obce Nová Ves v Horách, kdy jsem jako autora omylem a nesprávně uvedla pana Josefa Pešíra. Autorem
textu je Martin Tomášek, autor obecního znaku a vlajky za použití pramenu Pamětní kniha Jaroslava Hadáčka.
Tímto se panu Pešírovi upřímně omlouvám. R. Malkusová

V červnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu jubilantovi:

Pavel VEIK (76)

V červenci uplyne 1 rok, co jsme se rozloučili s
panem VÁCLAVEM FOREJTEM, dlouholetým
hráčem stolního tenisu a velkým fandou kopané.
Na každém tréninku a zápolení si na Vás, pane
Forejte, vzpomeneme jako na vynikajícího hráče a
ještě lepšího kamaráda, který nezkazil žádnou
legraci.
Za TJ Sokol Nová Ves v Horách a oddíl stolního
tenisu Jana Dvořáková

Cvičení pro ženy pokračuje i během prázdnin, tzn. každou středu od 18.00
hod., na sále v Sokolovně - 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
PROGRAM
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 29. června 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
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Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 1386/2 v kú Nová Ves v Horách, ostatní plocha o výměře 154m2
(Starý kopec) .
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č.1122/2 v kú Nová Ves v Horách, trvalý travní porost o výměře
115m2 (Starý kopec)
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 1187/1 v kú Nová Ves v Horách, trvalý travní porost o výměře
268m2 (Starý kopec)
Schválení přijetí dotace v rámci Programu obnova venkova Ústeckého kraje na projekt „Úprava parku“
(III.etapa) včetně zajištění spolufinancování
Závody do vrchu – Evropský pohár Triola Cup 2015
Představení projektu Pošta Partner
Rozpočtová změna – návrh na schválení rozpočtového opatření č.2
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce Nová Ves v Horách za rok 2014
Návrh na schválení Účetní závěrky obce Nová Ves v Horách za rok 2014
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Jak jsme třídili odpad v roce 2014
V roce 2014 jsme díky Vám, občanům, odevzdali 8,492 tun tříděného odpad a získali tak od společnosti EKO-KOM, a.s. 30 tisíc
Kč zpět do obecní kasy. Tříděním odpadu jsme jako obec přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv. 13.960 tun. Úspora energie: 329 548 MJ. Generální ředitel Fa EKOKOM, a.s. nám udělil Osvědčení o úspoře emisí. Poděkování za získání Osvědčení patří Vám všem . Děkujeme Vám.
Zastupitelé obce děkují všem občanům, kteří po celý rok udržují, vysekávají a vysazují květiny i před plotem svého domu a tím
udržují i pozemky obce. (Pokud mluvím o občanech, samozřejmě myslím tím i majitele rekreačních chalup). Moc nám
pomáháte.
Jana Dvořáková

Dětský den v Nové Vsi v Horách
Pořádání dětského dne v naší obci má již dlouholetou tradici, a proto ani letos nesměla tato akce chybět. Z organizačních
důvodů byl letošní den dětí naplánován na 6. června. Letos ho opět pořádali místní dobrovolní hasiči společně s obcí a
organizační pomocí spolku žen. Jak se ukázalo, termín byl zvolen dobře, neboť jsme měli po celou dobu akce krásné počasí (což
se dříve ne vždy povedlo). Den začal neoficiálně již ráno, kdy byl v provozu kolotoč nejen pro děti. Oficiální zahájení proběhlo až
po obědě, kdy následně odstartovaly neodmyslitelné soutěže, které měl na starosti spolek žen. Jednu soutěž si připravili i
hasiči, kde si děti mohli odzkoušet něco málo z hasičiny. Po přepočítání kartiček na soutěže a rozdání cen, jsme se dopočítali
k počtu 80 soutěžících dětí. Na sobotní odpoledne jsme měli i řadu zpestření pro děti a dospělé. Krom již zmiňovaného
kolotoče, bylo možné zkusit si střelbu ze vzduchovek a hasičkou dráhu. V předem daném čase pak probíhalo klaunské
přestavení pro ty menší a následně ukázka dravců spolku Pentea. Na konec pak naši hasiči připravili horu pěny. Na závěr bych
chtěl poděkovat našim moderátorkám Natálce Hrubé a Marušce Kádnerové, které nás celým odpolednem provázely, a také
sponzorům lesy Royal Pine a Lesy Jezeří. Těm z vás, kteří se nemohli zúčastnit, bych chtěl nabídnout další akci, která se bude
konat 25. července a to na hry vašeho mládí: cvrnkání kuliček a čára.
Za SDH Nová Ves v Horách, starosta
Jan Valenta

Pranostiky na červencové počasí
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.
Když prší na svatého Prokopa (4.7.),promokne
každá kopa.
Po svatém Janu Husi (6.7.),šelma sedlák, který
srpy nebrousí.
Prší-li na Sedm bratří (10.7.),sedm neděl střecha
neuschne.
Svatá Markéta (13.7.),vodí žence do žita.
O svatém Kamilu (18.7.),slunce má největší sílu.
Kolik mračen na Jakuba (25.7.),tolik v zimě
sněhu.
Svatá Anna (26.7.), chladna z rána.
(j.p.)

Kam se vydat o
prázdninách?
ZOO Liberec nabídne pro zpestření
letní sezóny návštěvníkům unikátní
možnost výpravy do hluboké historie
naší planety. Na ploše 600m2 představí
ve svém areálu český unikát - kolekci
dvou desítek modelů impozantních
zvířat doby ledové. Termín konání
výstavy je od 10. 6. 2015 do 31. 10.
2015. Soubor dokonale provedených
modelů je zřejmě nejen českým
unikátem - podobně velká kolekce se
zatím neobjevila nikde ve světě. Orlické
hory a Podorlicko se řadí mezi jednu z
nejatraktivnějších cyklodestinací v
rámci České republiky. Zde si přijde
na své opravdu každý. Po rovinatých
cestách údolím řek mohou bezpečně
jezdit i malé děti, zatímco náruživý
cyklisté vybírají z horských a dálkových
tras. Do výchozích míst vás pohodlně přepraví cyklobusy, a inspirací i zábavou rodinných cyklovýletů vám mohou být nové
geolokační hry. K tomu ovšem potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android a hravého ducha. Přírodní dětský
areál Šťastná země vznikl v roce 2004 a během své existence získal množství stálých návštěvníků. Nabízí originální programy
podpořené množstvím doprovodných aktivit, ale také dřevěný hrad, trpasličí vesničku, houpačky, prolézačky či pískové
rýžoviště, oblíbené vzduchové trampolíny a prožitkový Geopark. Otevřeno denně. www.stastnazeme.cz Šťastnou zem najdete
v Radvánovicích u Turnova. 11. 7. 2015 se koná potlach na zámku Vrbičany v okrese Litoměřice - trampská a country muzika.
V zámeckém parku budou pro děti i dospělé připraveny trampské soutěže. Večer posezení u táboráku. Možnost stanování na
okraji zámeckého parku. Vstup dobrovolný. www.zamekvrbicany.cz
Jana Dvořáková

Naplánovaného výletu do Fr. a Mar. Lázní

20. 5.
2015 se zúčastnilo 15 členek Spolku žen a z obce pouze 1 osoba, pan
Jahoda z Nové Vsi v Horách. Mrzí nás nezájem občanů o tyto akce.
Navštívili jsme Fr. Lázně, napili se vody z léčivých pramenů a prohlédli
si město. Také jsme se podívali do Soos rezervace, kde jsou bublající
minerální prameny a pitný Císařský pramen, který jme ochutnali.
V rozkvetlých Mar. Lázních jsme na kolonádě ochutnali též léčivou
vodu. Mimo plán byla zastávka v Chebu, kde jsme si prohlédli
historické budovy a Špalíček.
Všem se výlet líbil.
Ještě bych chtěla pochválit organizátory odpoledního čaje dne 23. 5.
2015. Bylo to velmi hezké.
Za Spolek žen M. Plačková

KONTEJNER
Bude v roce 2015 přístupný v těchto dnech v době
8.00 - 12.00 hodin
25. 7. 2015
29. 8. 2015
26. 9. 2015
31. 10. 2015
28. 11. 2015
19. 12. 2015
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů za účelem uložení směsného
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např.
stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!!

Napsali jste nám…
Roky bežia, spomienky zostávajú
V živote človeka sú tzv.životné etapy,ktoré má zakódované a v priebehu životnej púti ich dopĺňa,rozširuje,ukladá do pamäti
tak,ako ich v priebehu životnej púti prežil a jako zanechali v ňom tzv. stopy žitia.
U mužov sú to prevažne spomienky na roky strávené vo vojenskej službe.Tak je to aj v mojom prípade.Po rokoch som
navštívil,aj s mojími kolegami,Vašu obec,aby som si oživil v pamäti spomienky na 2.rotu Pohraničnej stráže Mníšek.
Boli sme prijatí na OÚ s predstaviteľmi obce,kde sme im odovzdali pozdravy od nášho starostu Ing.Petra Mikulu z Trenčianskej
Turnej,ktoré boli od Vášho starostu opätované.
Po priateľskom posedení prezreli sme si obec,pamiatky a za doprovodu p.J.Pešíra sme navštívili blízke okolie,v Nemecku
MŠ,hračkárske centrum a potom v družnej debate na Mníšku sme si zaspomínali na časy minulé.
13. a 14. máj 2015 boli pre našu návštevu vo Vašej obci,opätovne dni mladosti.
Ďakujem pánu starostovi D.Kádnerovi,vicestarostke J.Dvořákovej,p,J.Pešírovi,R.Malkusovej, pracovníčkam OÚ, za milé
prijatie,ktoré dúfam,že nebolo posledné.
S pozdravom
Jozef Podmanický
redaktor Turnianskych novín

Osobní dopis rodičům školy
Konkurz na ředitele školy – opět další z frašek a divadlo vedení našeho města.
Jmenuji se Hana Brunnerová a jsem členka školské rady, která byla zvolena rodiči a hlavně obyvatelka a rodačka Hory Svaté
Kateřiny. Jsem silně rozhořčena nad nynějším vedením Města Hora Svaté Kateřiny.
Dění po konkurzu na ředitele školy mě přesvědčilo, že toto město nechce nikoho, kdo by jako ředitel myslel především sám a
vedl školu dle vlastních představ dle nejlepšího vědomí a svědomí. Po odstoupení pana Mgr. Hacha, který měl mé velké
sympatie, ač ho osobně neznám, ale po zjištění referencí mě tento člověk nadchl a věřila jsem v jeho jmenování. Tak nám
z užšího výběru zůstala Ing. Křivánková (2. místo v konkurzu) a Mgr. Nováková (3. místo v konkurzu). Jaký je mezi nimi rozdíl?
Pro někoho, na první pohled, žádný. Obě dvě jsou výborné kantorky, ale proč se starosta našeho města rozhodl pro paní Mgr.
Novákovou, když na každém setkání oplýval chválou nad prací školy (viz poslední diskuse „SOUSEDŮ“ ve škole spolu s panem
Mgr. Koláčkem) a jeho nynějším vedením, kterého byla paní Ing. Křivánková nedílnou součástí a která se svým úsilím podílela
na zvelebování a úspěších školy, ale jednu vadu má. Má svůj vlastní názor a málo kdo ji ovlivní (to je má vlastní zkušenost) a to
je asi dle našeho vedení města velká chyba, jak to tak vypadá z mého pohledu rodiče a občana.
Proč se tedy vedení města spolu se stranou „SOUSEDÉ“ rozhodlo pro paní Mgr. Novákovou? Můj osobní názor je, že oni
potřebují pouze loutku a člověka, který bude sympatizovat s jejich názory. Dále mě zaráží, že město Hora Svaté Kateřiny
nepotřebuje peníze a oželí cca 250 000,- Kč ročně, které by získalo na školu od obcí Brandov a Nová Ves v Horách v rámci
zřízení školského obvodu, ale tento obvod má určité podmínky a to naše vedení města porušilo, takže tyto peníze dostávat
nebude. Proč pan starosta Lukáš Pakosta při tomto důležitém jednání obešel starosty sousedních obcí? Jen konstatoval, že on
takto rozhodl a s nimi se bavit nebude. Tím se domnívám, že porušil smlouvu o zřízení školského obvodu, kterou podepsal a je
v ní, že rozhodovat při jmenování ředitele školy budou všichni tři starostové rovnými hlasy. Že mu jde tedy o získání nových
žáků právě z těchto obcí (nebo že by opět jedna s dalších lží)?!
Nekorektně se ale zachoval i k nám rodičům, občanům obcí a města.
Na závěr mi dovolte otázky: Jak dlouho toto budeme trpět? A je za tím opravdu jen on sám?
Jsou to pouze mé osobní názory, ale myslím, že to stojí k zamyšlení.
Hana Brunnerová

Akce zájezd do Prahy - Parlamentu a Senátu pořádaný OÚ Nová Ves v Horách se zúčastnilo dne 2. 6. 2015 15 členek
Spolku žen.
Z obce 3 osoby. Pan starosta David Kádner nás přijal v Poslanecké sněmovně a nabídl nám malé pohoštění. Po hodinové besedě
nás odvedl do Senátu, kde jsme vyslechli přednášku senátora a předsedy Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduarda Kavaly.
V dopoledních hodinách jsme si prohlédli části staré Prahy. Tímto děkuji p. Kádnerovi, všem se tento zájezd libil. Škoda, že se
nezúčastnilo z obce více občanů.
Za Spolek žen M.Plačková

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – květen/červen 2015
Dne 17. května navštívilo několik žákyň spolu s paní učitelkou Turkeovou terezínskou tryznu, která se koná každoročně 3.
neděli v květnu. Koná se na památku obětem Terezína, ale také se vzpomíná na všechny ostatní hrůzy, které se děly za 2.
světové války. Nejprve na Národním hřbitově vyslechli řeč předsedy ÚV ČSBS pana Jaroslava Vodičky, která všechny dojala.
Dále také hlavní projev pana prezidenta Miloše Zemana, židovskou modlitbu v podání vrchního pražského a zemského rabína
Karola Sidona. Poté si prohlédli Muzeum ghetta a následně se vydali do Malé pevnosti. Nakonec položili květinu na uctění
památky všech obětí koncentračních táborů. Záměrně si vybrali nepojmenovaný hrob č. 303, protože na jeho jméno už si nikdo
nevzpomene!
Školní družina a minipodnik Drobné dárky s.r.o. se zúčastnili v pátek 22. 5. 2015 akce „Dar dobrého srdce“ pro klienty Domova
sociálních služeb v Meziboří. Před necelým měsícem se nám do rukou dostala nabídka akce „Dar dobrého srdce“, která nás
zaujala, neváhali jsme a rozhodli se také zapojit. Jediným a i největším problémem, bylo vybrat si cílovou skupinu, které
bychom věnovali námi vyrobené dárečky. Nakonec zvítězila cílová skupina seniorů. V našem minipodniku Drobné dárky, jsme
pro babičky a dědečky ušili z látek dekorační sovičky, srdíčka, pantoflíčky, pouzdra na drobnosti a vyrobili z keramiky srdíčka.
Výroba dárečků nás moc bavila. A abychom nepředávali jen dárečky, rozhodli jsme se, že babičky a dědečky rozveselíme a
potěšíme i tanečkem na písničku „Buchet je spousta“ z pohádky Kouzla králů. Babičkám a dědečkům se naše dárečky a
vystoupení moc líbily, vykouzlili jsme na jejich tvářích úsměvy, možná v dušičkách i vzpomínky na jejich dětství… Naším cílem
bylo jim udělat radost a to se nám určitě podařilo. Určitě bychom nechtěli radost dělat jen jednou za rok, a pokud to jen půjde,
určitě se za nimi ještě podíváme. Říká se, že není nic krásnějšího než rozzářená dětská očička, ale určitě si troufáme říct, že není
i nad úsměv našich babiček a dědečků, kterým vděčíme za
to, že jsme na světě.
Malé ohlédnutí za ozdravným pobytem v Chorvatsku, kam
jsme odjeli dne 31. května a vrátili se 9. června. Cesta tam i
zpět proběhla v klídku a pohodě, cesta tam byla zpestřena
plavbou trajektem. Ubytování kousek od pláže a krásných
zákoutí, moře jako vždy překrásné, čisté, průzračné, viděli
jsme mořské ježky, hvězdice, mušle, kraby a někteří měli
štěstí a viděli skákat delfíny. Hledání „kešky“ v zákoutích
skalního města, spousta památek, na stromech rostly
pomeranče, citróny, voněla levandule a bobkový list.
Nechyběly soutěže, hry, hledání pokladů, jako vždy se
osvědčilo, že umíme pracovat ve skupině a je jedno, zda se
jedná o dítě z MŠ společně s žákem z 9. třídy. Nechyběla
výborná kuchyně, děkujeme paní Smolové a Šecové za
skvělé jídlo. Paní učitelkám, které se o nás staraly p. uč.
Balážové, p. uč. Křivánkové, p. uč. Brunnerové, p. uč.
Zdeňkové a v neposlední řadě paní ředitelce Sehnalové.
Moc děkujeme.
Ve čtvrtek 11. června se žáci z obou našich minipodniků zúčastnili závěrečného veletrhu v Mostě. Dorazili jsme do budovy SVČ,
kde jsme měli již (díky paní učitelkám) připravený stánek, určený na prezentaci jejich minipodniků. Na začátku měla probíhat
prezentace, která však z technických důvodů nemohla proběhnout. Na řadu tedy přišla vystoupení. Vystoupily zde také žákyně
z našeho tanečního kroužku a žáci z nižšího stupně a zhlédli jsme další povedená vystoupení ostatních škol. Dalším bodem byla
obchodní jednání, díky kterým jsme „obchodovali“. Poté jsme se šli občerstvit, avšak moc jídla na nás už nezbylo. Na závěr jsme
ještě „vystoupili“ do kamery a představili tak alespoň někomu náš minipodnik. Akce se nám nezdála zdařilá, a proto se nám
moc nelíbila.
Anna Svobodová, 9. tř.
Již po čtvrté se naše škola přihlásila do grantu „Chytré hlavy pro sever“. Letos jsme získali již po třetí peníze pro náš projekt.
Jenom pro připomenutí, v minulých letech jsme získali 3 interaktivní tabule, v loňském roce na podzim jsme otevřeli novou
školní družinu. Letos jsme se rozhodli, že zkusíme štěstí a přihlásili jsme se s projektem „modernizace školní dílny“. Jsme moc
šťastni, že nám tento projekt vyšel, děkujeme Vršanské uhelné, a.s., že tyto granty vyhlašuje a paní uč. Křivánkové za
zpracování tohoto projektu. Těšíme se na další spolupráci, nyní již máme v hlavě spoustu nápadů.
Chtěli bychom poděkovat firmě „PRUEBA s.r.o.“, která nám v současné době zatepluje školu za sponzorský dar v podobě
stahovacích schodů na půdu. Moc děkujeme.
Nikola Šecová

Zeptali jsme se starosty:
Pane starosto, v uplynulém měsíci se konaly první novoveské čaje v parku naproti obecnímu úřadu.
K tanci a poslechu hrála cimbálovka a sklidila úspěch. Uvažujete tedy o tom, že se čaje budou konat
pravidelně?
Jsem moc rád, že měla tato akce úspěch a byl bych velmi rád, kdyby se konala pravidelně několikrát ročně,
pokaždé trošku jinak - abychom se mohli pokaždé těšit na něco nového. A co se týká cimbálovky, na tu se
můžeme těšit již 1. srpna na Novoveských slavnostech, na kterých bude vystupovat od 21 hodin.

Dětský domov informuje
Dětský den na Nové vsi
Dne 6. června jsme se vydali oslavit Den dětí na Novou Ves. My větší jeli s tetou Martinou na kolech a mladší děti jely
autobusem. Tam si pro nás připravili program - soutěže pro děti, vystoupení klaunů a ukázku dravých ptáku, malování na
obličej a výrobu srdíček mramorovou technikou. Víc jsme bohužel nestihli, protože jsme jeli domů, stejně jako malé děti
autobusem. Cesta zpátky už byla výborná, protože byla z kopce.
/Steba,Jife/
Dovolená v Chorvatsku
Letos jsme se opět několik dětí vydalo na
ozdravný pobyt do Chorvatska přímo do
Baška Polje na jedenáct dní. Do Chorvatska
jeli s námi tyto dětské domovy - Tisá, Ústí
nad Labem Severní Terasa a střídal nás tam
dětský domov z Litoměřic. Pro některé z nás
to bylo vůbec první setkání s mořem, takže
jsme se moc těšili.
Cesta tam byla pro některé děti i
vychovatele dlouhá, ale co by člověk kvůli
dovolené nevydržel. Přijeli jsme brzy ráno a
hned jsme šli na pláž a vybírali jsme si místo,
kam budeme každý den chodit. A taky jsme
vybrali, hned vedle mola, kde se daly skákat
i šipky. Druhý den už jsme měli o jídlo
postaráno v hlavním hotelu – švédské stoly
po celou dobu pobytu. Také každý den jsme
chodili do nedalekého města Baška Voda na
vynikající zmrzlinu - různé příchutě a ten
cukrář byl velmi srandovní. Pořád nám to
protáčel, stavěl zvířata, a mnoho dalších
věcí. Navštívili jsme i dvě středověká města
Topiči a Bast - obě byla velice hezká, ale zato ta cesta byla náročnější, pořád do kopce a dolu z kopce už to šlo líp.
Celkově jsme si pobyt náramně užili a moc děkujeme všem, kteří se zasloužili za to, že jsme mohli jet. Teď už jen pár dní ve
škole a hurááá prázdniny.
Návštěva Jakuba Petružálka, pana Štefana a Ťapiny z útulku Litvínov
Dne 25. 5. 2015 nás přijel navštívit Litvínovský hokejista JAKUB PETRUŽÁLEK a přivezl s sebou Masarykův Pohár, který hokejisté
HC VERVA Litvínov vyhráli 23. 4. 2015 v Třinci v extralize ledního hokeje. Přijela se za námi podívat i jedna fenka (Ťapina) z
Litvínovského útulky i s vedoucím panem Štefanem. Něco jsme se i dozvěděli. Třeba - Proč nejel na soustředění se svým týmem
do TURECKA; co si myslí o Litvínově a jeho titulu ad. Také jsme se všichni co chtěli, vyfotili s pohárem (velcí ho zvedali nad hlavu
nebo alespoň po pas, a malý u něj stáli nebo zvedali ve dvou). Udělal nám několik podpisů na ruce či papíry, nebo na trička.
Kubu jsme pozvali na zahradní slavnost, kterou máme v žluto-černých barvách a za pejsky se do Litvínova vypravíme a oni
přijedou i za námi.

Střelby MS Jezeří – 2015
Myslivecké sdružení Jezeří tradičně, po dobu šestnácti let, zahájilo loveckou sezonu střelbou na asfaltové terče na lovecké
chatě v Nové Vsi v Horách. Na 2. ročníku “MEMORIÁLU EMILA
BRANDNERA“ se přihlásilo rekordních 65 střelců. O slavnostní
zahájení při nástupu se postaral trubač Ivo Partl, poté pronesl
proslov předseda sdružení Milan Šulc. Vedoucí střeleb Luboš
Větříček seznámil zúčastněné s pravidly a samotným průběhem
střelecké soutěže. Správce střelnice Aleš Brandner předal slovo
rozhodčím Josefu Větříčkovi a Čenkovi Melcrovi, kteří upozornili
střílející na bezpečnost při manipulaci se zbraní. Střílelo se celkem
čtrnáct terčů. Putovní pohár s diplomem si letos za první místo
převzal host Karel Pýcha s nástřelem všech možných 14 terčů.
Z druhého místa se radoval Jiří Rous od Jičína s nástřelem 12 terčů .
Třetí místo připadlo dle pravidel Antonínu Matelovi z Moravy, též
z nástřelem 12 terčů. Za střelce z Nové Vsi v Horách se v letošním
ročníku nejlépe umístil Jiří Skrčený na osmém místě, s nástřelem
10 terčů.
(Pokračování na str. 8)

Memoriál Jana Bejčka
Dne 23. 5. se konal v pořadí již třetí ročník memoriálu Honzy Bejčka
v nohejbalu. Počasí bylo skvělé už od rána a slibovalo prima sportovní zážitky.
Po úvodních nezdarech s natažením sítě (padly dokonce i návrhy, že napneme
mezi stojany provázek), se nám nakonec zadařilo. Pak už nic nebránilo
zahájení turnaje. Celá plejáda přihlášených sportovců se sešla na ploše hřiště a
všem čtyřem mužstvům, třem domácím a hostům popřál starosta hodně
sportovních úspěchů. A pak už to začalo. Od začátku nasadilo mužstvo
„Sokolovna“ dosti tvrdý kurs a směřovalo k celkovému vítězství. Nutno
podotknout, že mělo velmi silnou
oporu na tribunách. Pro diváky byly
připraveny lavičky a všichni tři
důchodci se tam pohodlně vešli. Na
druhou stranu ovšem z divácké
obce padaly ty nejodbornější rady,
jak se měl ten balón správně
kopnout. To se jim to pak hrálo. Není divu, že obsadili celkově první místo. Zdatně jim šlapali na
paty „Krušnohorci“, kteří až v posledním zápasu uhájili druhou příčku. Protože měli ve svých
řadách dívku, ostatní družstva k nim byla tolerantnější. Proto také od nich „Zálesáci“ v posledním
kole dostali na frak a skončili třetí. Závěr tabulky obsadila „Létající střela“. Na jejich výkonu bylo
znát, že měli mezi sebou nejmladšího účastníka, na jehož hlavu létaly od spoluhráčů časté slovní
pohlavky. Nesoustředěné mužstvo pak obsadilo „bramborovou“ pozici, čtvrté místo. Celý turnaj
vyvrcholil podávaným občerstvením v restauraci a závěrečným ceremoniálem. Jako ceny byly pivní
sety, odstupňované podle pořadí. Spokojenost soutěžících byla na místě, protože ceny byly již
vychlazené. Sportovní klání se neslo v přátelském duchu a dobré náladě. Na závěr jenom důležitou
zprávičku. Díky mužstvu „Sokolovna“, zůstal putovní pohár doma.
Jaroslav Dvořák

Mikulovické hry 2015
20. 6. 2015 reprezentovali sportovní nadšenci naši obec na dalším ročníku "Sportovních Mikulovických her" v
Mikulovicích u Pardubic, jak se ukázalo, v naší obci žijí občané, kterým není žádný sport cizí a ani oni netušili jakých
výsledků mohou na sportovním poli dosáhnout. Kopanou zachránily ženy. Netrénovaly, bez přípravy, a přesto jejich
výsledky byly vynikající. Ve stolním tenisu jsme přivezli i zlato. Zde nás reprezentoval Václav Seidl, Miroslav Dubenecký a
Jaroslav Novák. Více o sportovním klání v Mikulovicích u Pardubic v informacích starosty.
Jana Dvořáková

Krušnohorské peklo
14. června se uskutečnil další ročník tradičního,
cyklistického závodu Krušnohorské peklo. Slavnostní
start proběhl v naší obci na Výšině. Pro více jak stovku
závodníků v několika kategoriích čekaly tři stejné, 29 km
dlouhé okruhy na trase N. Ves v Horách – Mníšek – Klíny
– Litvínov – H. Jiřetín – N. Ves v Horách.
Text a foto J. Pešír

Střelby MS Jezeří – 2015
(dokončení ze str. 7) Závěrečné zatroubení fanfáry ukončilo vydařený den po střelbách
a také zahájení lovecké sezony. Za MS Jezeří děkuji všem členům, kteří se o průběh celé
akce starali, kuchařům Antonínu a Daliborovi Šlégrovi a také občanům Nové Vsi
v Horách za návštěvu a účast na střelbách.
Větříček Luboš – vedoucí střeleb (+foto)
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