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Vážení
ERVENpřátelé!
2013 Poslední dny a týdny roku 2015 jsme se Vám snažili zpříjemnit řadou předvánočních,
vánočních i povánočních akcí. Jsem moc rád, že se nás na každé z těchto akcí sešlo tolik, je to pro mne
nejen
2013odměna, ale i potvrzení toho, že máme takové akce pořádat i v novém roce. I letos nás čeká plno
krásných akcí, mimo jiné obecní ples 5. března nebo dětský den 5. června. Také nás letos čekají
Mikulovické hry u nás v obci, které se budou konat 25. června. Tradiční obecní slavnosti nás pak čekají
EZEN 2013
30. července a tím určitě neskončíme. Nebudeme ale pokračovat jen v zábavě, také zvelebování obce je
naším jednoznačným cílem i do tohoto roku. Budeme pokračovat s rekonstrukcí ordinace praktického
lékaře pro děti i dospělé, připravovat projekty pro získání dotací například na kanalizaci, vodovody či
rekonstrukci bývalé školy. Zároveň přivítáme všechny Vaše návrhy a náměty pro zlepšení života v obci.
Práce nás čeká více než dost, věřím ale, že ji spolu s Vámi a celým zastupitelstvem zvládneme a najdeme
si čas také na nacházení si cesty k sobě navzájem a k pomoci jeden druhému. Byl bych velmi rád, pokud by se nám tu i nadále
krásně žilo v poklidu a přátelské atmosféře. K tomu nám všem přeji hodně zdraví a životního optimismu. Věřím, že to ostatní
k nám přijde samo. Krásné zimní dny Vám přeje Váš starosta
David Kádner

KAŽDOU NEDĚLI
v Sokolovně
od 10 h
Věk ani úroveň umění hry
nerozhoduje. Rakety jsou
k dispozici k zapůjčení.
Vše zdarma.

Zve Vás Oddíl badmintonu
TJ Sokol Nová Ves v Horách.

OBEC BRANDOV
Vážení občané Nové Vsi v Horách,
nejprve bych chtěl poděkovat vedení Vaší obce, že mohu opět po
roce napsat pár vět do tohoto vydání zpravodaje. Rok 2015 bych zhodnotil jako rok, ve kterém jsme
se Vaším panem starostou Davidem Kádnerem snažili pokračovat ve spolupráci v našich společných
zájmech a záměrech pro zlepšení života a služeb v našich horských obcích. Oba chceme, aby se všem
obyvatelům a rekreantům žilo v našich odloučených obcích od měst pohodově a pokud možno i
s maximálními možnými službami, kulturním, sportovním a společenským vyžitím.
Jsem rád, že se v roce 2015 podařilo pro naše obce získat jednotlivé dotační tituly a další finanční
prostředky na jejich základě se mohou obce rozvíjet a vylepšovat. Naším společným zájmem je
především vyhovující dopravní obslužnost, lékařská služba v obcích, spolupráce našich dobrovolných hasičů, policie a škola.
Společně jsme vstoupili do přeshraničního projektu s městem Olbernhau „Hasiči bez hranic“ pro dovybavení dobrovolných
hasičů Nové Vsi v Horách, Brandova a Hory Svaté Kateřiny. Za velmi důležité pokládám, že se nám společně podařilo před
koncem roku uzavřít dohodu o pokračování MUDr. Pavla Lisického v ordinacích praktického lékaře na horách, jehož odbornost
je na velmi dobré úrovni. Na podzim 2015 byla podepsána dohoda „O mezinárodní záchranné zdravotnické službě se SRN,“ na
jejímž základě budou moci sanitky využívat nově otevřeného hraničního přechodu v Brandově pro příjem pacientů do
nemocnice v Olbernhau, což pro naše obce urychlí dojezdové časy především k těžším případům.
Věřím, že i v letošním roce budeme s vedením Vaší obce spolupracovat při řešení našich společných zájmů a také se společně
setkávat na jednotlivých akcích v našich obcích.
Přeji Vám mnoho pevného zdraví a pohody v celém roce 2016.
Jiří Mooz, starosta obce Brandov
Ráda bych touto cestou zhodnotila uplynulé období roku 2015. Vzhledem k tomu, že
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
jsem do funkce ředitelky školy nastoupila 1. 7. 2015, mohu druhé pololetí školního
roku 2014/2015 (do 30. 6. 2015) hodnotit pouze z informací školní kroniky. Ve škole
proběhly velmi zdařilé aktivity. Mezi ty nejúspěšnější patří:
- projekt Sněhuláci pro Afriku (vybráno 6.118,-Kč, sněhuláky stavěli žáci, zaměstnanci školy, ale i starostové obcí, částka byla
věnována na koupi jízdních kol)
- projekt Sedmikráska - zaměřený na zdravý životní styl – (sportovní víkendový pobyt pro žáky na Klínech)
- projekt Chytré hlavy pro Sever – Vršanská uhelná a.s. – získání peněžního daru 200.000,- na vybavení školní dílny
- projekt Minipodniky na základních školách – projekt na podporu rozvoje
podnikavosti a podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků – školní
časopis a výroba drobných dárků (spolupráce dalších škol)
- projekt RO-KA-PO pomáhá přispět k rozvoji kariérového poradenství na
základních školách a vhodně zvolit své budoucí povolání
Žáci absolvovali poznávací zájezd do Drážďan, prodali své výrobky na jarmarku
v Brandově, navštívili Jezeří, tryznu v Terezíně. Proběhl závod na běžkách,
recitační soutěž, turnaj v přetahované a vybíjené, maškarní rej a spoustu
dalších zajímavých aktivit. Na sklonku školního roku žáci byli na zahraničním
ozdravném pobytu v Chorvatsku. Součástí plánu aktivit školního roku jsou i
pravidelné projektové dny. Ačkoli máme za sebou od začátku nového školního
roku teprve čtyři měsíce práce, stihli jsme již i celou spoustu aktivit v závěru
uplynulého roku 2015, tedy v 1. pololetí 2015/2016. Jedná se především o dva
projekty, které vyhlásilo MŠMT – Atraktivnější výuka, Moderní škola. Výzva č.
56 byla zaměřená na zkvalitnění čtenářské gramotnosti a získání dotace na vybavení školní knihovny, výjezd pedagogů a žáků
na zahraniční pobyt (Anglie) – zdokonalení jazykových schopností, výzva č. 57 – byla zaměřená na rozvoj technických
dovedností a získání dotace na vybavení školní dílny, rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu. Realizuje se i
vybavení školní dílny z projektu Chytré hlavy pro sever, který by měl být úspěšně dokončen v lednu 2016. Mateřská škola
obnovila projekt – Tandem – Od malička, ve spolupráci s MŠ v německé Nové Vsi. I nadále probíhá započatý projekt RO-KAPO. Děti MŠ a žáci ZŠ byli v říjnu ve škole v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou. Z aktivit bych nerada opomněla spaní ve škole,
návštěvu planetária v Mostě, besedy k drogové prevenci, tvořivé dílny, dýňobraní, sportovní aktivity s reprezentací školy,
návštěvu na Lesné – vánoční tradice a zvyky, Čertovský nohejbal a mnoho dalších.
Na jaře 2015 byl zřízen školský obvod, který však ukončil svou činnost ještě v létě minulého roku, a to i přesto, že se o něj
dlouho usilovalo. Doufám, že v budoucnu bude opět vůle místních politiků a že dojde k jeho opětovnému zřízení. Školu a školku
navštěvují i žáci a děti z Nové Vsi v Horách a podpora, pomoc a spolupráce právě s Vaší obcí je pro naši školu velmi důležitá a
neodmyslitelná.
Ráda bych také touto cestou poděkovala starostovi obce, panu Davidu Kádnerovi, za dosavadní spolupráci a případnou pomoc.
Těším se v novém roce na další spolupráci a věřím, že vzájemné vztahy s novým vedením školy budou i nadále přínosné,
vstřícné a přátelské.
Přeji příjemný a pohodový rok 2016.
Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy

SPOLEK ŽEN

Pravidelně pořádáme 2x do měsíce schůzky, kde si popovídáme, zhodnotíme akce, které
proběhly a naplánujeme další program. Dále předáváme balíčky od OÚ k narozeninám
jubilantům nad 70 let. V uplynulém roce jsme pořádaly tyto akce: V březnu jsme v Karlínském divadle shlédly muzikál AIDA.
Bylo to velice hezké představení v hlavní roli s Lucií Bílou. Dne 10.3.2015 se 4 ženy vydaly na pěší túru z Nové Vsi
přes německou stranu na Mníšek a zpět.Trasa měřila 15 km . Absolvovala jí i nejstarší členka našeho spolku ( 91 let),pí.
Haufová . V dubnu se několik našich žen zúčastnilo velikonoční soutěže, získaly jsme 2. místo a certifikát na 500,-Kč. V
měsíci květnu jsme pořádaly výlet do Mariánských lázní , Františkových lázní ,Chebu a také jsme navštívily přírodní
rezervaci - bahenní sopky. Tento výlet byl velice hezký. Bohužel ,přestože byla zvána k účasti veřejnost , nebyl o zájezd
zájem - zúčastnil se pouze jeden zájemce z naší obce. Na pozvání našeho starosty D. Kádnera jsme 2.6.2015 navštívily
Senát PČR v Praze. Po prohlídce interieru nás pozval do své kanceláře na besedu a nabídl nám občerstvení. Poté jsme
se vydaly poznávat památky Prahy . Na Kampě jsme se potkaly s pí . Medou Mládkovou, mecenáškou a sběratelkou
umění a majitelkou Sovových mlýnů.Také jsme si s ní hezky popovídaly a vyfotografovaly. Na tuto akci byla zajištěna
doprava OÚ. Dne 16.6. se uskutečnil výlet na Ještěd a do Botanické zahrady v Liberci. I přes nepřízeň počasí (
pršelo),to byl hezký výlet. Několik našich žen se zúčastnilo akce "pálení čarodějnic" 30.4. Připravily jsme několik
atrakcí pro děti .Myslím, že se jim to líbilo. Také na dětském dnu 6.6. se naše ženy aktivně podílely a připravily opět
několik atrakcí. Před prázdninami k ukončení školního roku se několik
našich žen zúčastnilo ve spolupráci s OÚ opékání buřtů pro děti . Velmi
hezký a zajímavý byl třídenní výlet ( vlakem) do Olomouce a Kroměříže .
Viděly jsme mnoho památek. Vzhledem k počasí ( byla tropická vedra) to
bylo únavné , ale vše jsme zvládly a domů se vrátily v pořádku. Za
odměnu ve velikonoční soutěži 500,-Kč jsme si daly dobrý oběd v
restauraci na Mníšku . Dopravu tam i zpět nám zajistil OÚ. Hezký výlet
byla návštěva Cisterciáckého kláštera v Oseku 22.9. Dozvěděly jsme se
zajímavosti o historii a obnově této památky. Bylo to velice zajímavé a
poučné. Také výlet do botanické zahrady v TEPLICÍCH se nám moc líbil.
Viděly jsme krásné cizokrajné rostliny ,vzácné ryby a čínskou výstavku.
Polovina žen našeho spolku se 20.11. zúčastnila "čajů pro dospělé" . Akce
se konala na OÚ s nabídkou občerstvení (obsluhovaly nás děti) . Akce
byla spojena s půjčováním knih z místní knihovny. Moc se nám tato akce
líbila. V prosinci náš spolek věnoval krmivo do psího útulku v Litvínově. U
příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v naší obci upekly 2 členky (p.
Šiklová piškotový stromek zdobený a M. Plačková vánoční štolu) pro
návštěvníky této akce. Na naší poslední prosincové schůzce 16.12.2015
jsme si připravily vánoční tabuli, každá z nás přinesla nějaké cukroví a
jiné dobroty. Navzájem jsme si vyměnily vánoční dárky a popřáli si vše
nejlepší do Nového roku 2016.
Závěrem bych chtěla poděkovat našemu starostovi D. Kádnerovi a
pracovnicím OÚ, které s námi spolupracují a vychází nám vstříc . Budeme nadále s nimi spolupracovat. Po Novém roce
budeme plánovat akce a výlety na rok 2016.
Marie Plačková, předsedkyně Spolku

Naší každoroční prioritou, a to i v roce 2015 bylo na jaře čistění krmelců,
Myslivecké sdružení JEZEŘÍ
během léta připravit krmení na zimu pro zvěř ve formě sušení sena, sběru
kaštanů, ve kterém nám pomáhají děti z Mostu a také zajištění jádra
k zimnímu přikrmování. V květnu bylo naše MS v Lysé nad Labem na výstavě VIVA NATURA. V červnu jsme jako již tradičně
pořádali na Lništi brokové střelby, které jsou vedeny jako memoriál Emila Brandnera. V srpnu proběhl na Lništi také dětský
tábor u naší lovecké chaty. Dle plánu byl splněn během podzimu odstřel vysoké zvěře ve výši 53 kusů stanovený Lesy ČR. V
měsíci listopadu také již tradičně pořádáme naši poslední leč s hudbou na sále v restauraci Pod Lipou, kde jsou vítáni tak jako
na střelbách také občané Nové Vsi v Horách. Spolupráce s OÚ Nová Ves v Horách je bezproblémová a k naší plné spokojenosti.
Děkujeme za námi potřebné zřízení sídla na obecním úřadě, které nám bylo povoleno a schváleno na 11. zastupitelstvu
z důvodu našeho přejmenování na myslivecký spolek. Co se vylepšení týče, budeme se snažit jako MS pomoci obci dle našich
možností. Plány na rok 2016 jsou celkem neměnné. V
ZTRÁTY A NÁLEZY
průběhu roku budeme opravovat stávající myslivecké
zařízení, sklizeň sena, včetně naší účasti na pořádaných
Ztratil se zlatý prsten s kamínkem v čekárně u
slavnostech v obci. Tradiční střelby budou přeloženy na
ordinace lékaře na OÚ Nová Ves v Horách.
konec měsíce srpna (po dohodě s majitelem pozemku a lesa)
Nálezce prosíme o vrácení – tel.: 737 868 649
a v měsíci listopadu opět proběhne tradiční poslední leč v
restauraci Pod Lipou.
Ve spolupráci s předsedou
MS Jezeří p. Šulcem Milanem zapsal Větříček Luboš

Dobrý den, ráda bych se tímto článkem ohlédla za činností kulturního výboru
v roce 2015. Již od počátku výbor fungoval bezvadně, všichni jeho členové
mají opravdu zájem o činnosti a akce v naší obci. Každou akci výbor pečlivě
plánuje, o čemž svědčí i naše časté pracovní schůzky, kterých se za obec zúčastňuje i starosta. Věřím, že za námi je vidět kus
práce, kterou zajisté ocení naši spoluobčané při účasti na všech akcích. Za celý rok bych vyzdvihla novou akci Novoveské čaje,
která se dle mého názoru hodně povedla a dále Novoveské slavnosti, ty vyšly nejen počasím, ale i účastí. Další úspěšnou akcí je
Memoriál V. Vydry, což byl turnaj v kulečníku. Pořadatelé chtějí tuto akci pořádat každoročně pro její velký úspěch. Nadále pro
příští rok plánujeme nový kulturní kalendář, kde některé akce vezme pod svou záštitu obec a ty, jež nemají valnou účast se
pokusíme nahradit jinými. Ráda bych tímto za sebe poděkovala všem členům kulturního výboru za jejich pečlivou práci,
představitelům obce za podporu a hlavně všem Vám spoluobčanům za účast a přízeň. Slibuji, že i v roce 2016 se budu snažit,
aby si každý z Vás našel v našem kulturním kalendáři svou akci, která potěší a pobaví.
Vám všem přeji do roku 2016 hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Předsedkyně kulturního výboru Eva Nirodová

KULTURNÍ VÝBOR

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi v Horách poskytuje
DSS HÁJ A NOVÁ VES
službu 46 klientům s mentálním a kombinovaným postižením, průměrný
věk našich klientů je 61 let, i přes vyšší věk se snažíme podporovat a
realizovat tak individuální potřeby a přání klientů. V roce 2015 se nám podařilo zlepšit zázemí nejen pro klienty, ale i
zaměstnance. Zrekonstruovali jsme centrální koupelnu pro klient, pracoviště zdravotních sester, začala částečná realizace
přestavby půdních prostor, vybudovala se nová moderní kotelna, dále se klientům zakoupily šatní skříně atd.. Celkové opravy a
investice v roce 2015 činili cirka 2 mil. Kč. Ze starých nevyužitých půdních místností, které sloužily, jako sklady se vybudovaly
nové prostory, kde se s klienty provádí cvičení, rukodělnou dílnu a počítačovou učebnu s dotykovými monitory. Klienti během
roku využívali místní autobusovou dopravu nejen k nákupům v Litvínově, ale také k výletům do blízkého okolí. Turistickými
výšlapy poznávali přírodu a památky. Nově zakoupeným vozem Ford transit jezdili na výlety za zvířátky, kulturou, ale i sportem.
Zúčastnili se například Sportovních her v Teplicích, které pořádal Ústecký kraj v Hotelu PANORAMA Teplice, Sportovních her v
Tuchořicích a Olympiády v Krásné Lípě, vždy s pěkným umístěním. V červnu jsme se setkali nejen s opatrovníky díky sponzorům
na Dnu otevřených dveří, kde nám zazpívaly děti ze ZŠ Hamr a příjemné odpoledne nám svým vystoupením zpestřila hudební
country skupina RIO z Litvínova. V létě někteří klienti odjeli na rekreaci do Kryštofova údolí. Ostatní si pěkné dny užívali na
zahradě i ve skleníku, kde pěstovali bylinky a zeleninu. Nejraději však volný čas klienti trávili v altánu při hudbě a grilování.
Vyráběli také drobné předměty. Pravidelně se každý měsíc setkávali při canisterapii s pejskem Ťapkou, která za námi s p.
Horským jezdí z Litvínova. Také někteří klienti cvičili 2 x týdně s p. Kádnerovou rekondiční cvičení. Klienti, kteří absolvovali
socializační nácviky mají volný pohyb mimo zařízení. Během roku všichni klienti pravidelně využívali služeb pedikérky p.
Mikovcové a kadeřnic ze SOŠ Litvínov - Hamr. Koncem roku jsme se setkali při Vánoční besídce opět s dětmi ze ZŠ Hamr a p.
učitelkou Baraňákovou, starostou obce Nová Ves p. Kádnerem a místostarostkou p. Dvořákovou, i vedením DSS Háj a Nová Ves.
Společně s DSS Háj jsme se zapojili do projektu Daruj hračku a pod stromečkem tak klienti našli dárky, nejen, které si
namalovali. Zaměstnanci se během roku zúčastnili různých školení, pracovnice v přímé péči absolvovaly kurs Bazální stimulace
+ Alternativní a augmentativní komunikace. Nepodařilo se nám získat dobrovolníky z obce, kteří by pomáhali některým
klientům smysluplně trávit volný čas. A co říci závěrem? Snad jen, že už nyní se těšíme na další krásné dny v nastávajícím roce.
Poděkování za nelehkou práci patří všem zaměstnancům.
ing. Oldřich Malý, ředitel DSS Háj a Nová Ves
Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vám do
nového roku 2016 popřál štěstí, zdraví a mnoho osobních úspěchů.
TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
V minulém zpravodaji jsem velmi zhruba zhodnotil činnost naší tělovýchovné
jednoty za uplynulý rok. Nyní bych na toto zhodnocení navázal a pokračoval. Byl jsem požádán, abych odpověděl na několik
otázek. Na otázku co se nám v uplynulém roce podařilo a naopak co se nezdařilo je trochu složitá. Začnu oddílem kopané. Již
před dvěma lety jsme ukončili činnost v registrovaném okresním přeboru a pokračovali v tzv. lize neregistrovaných. Bylo to
proto, že jsme již nedali dohromady mužstvo, které by bylo schopno okresní přebor hrát. Hráči zestárli a nové jsme si
nevychovali. Většina hráčů byla mimo naší obec, většinou z Litvínova. V letošním roce na říjnovém výboru naší TJ nám vedoucí
fotbalového oddílu sdělil, že se hráči rozhodli oddíl kopané definitivně ukončit. V listopadu nám bylo doručeno ze svazu kopané
ukončení registrace, aniž bychom o to žádali. Na dotaz z jakého důvodu nám nebylo dosud odpovězeno. Zmiňuji se o tom
proto, že nová registrace, kterou provádí ministerstvo vnitra je administrativně a finančně náročná. Je to o to smutnější, že
v tomto roce jsme mohli oslavit padesáté výročí od opětovného založení oddílu kopané. K celé historii od založení až po
současnost se ještě v průběhu roku 2016 vrátím. Oddíl stolního tenisu je zatím bezproblémový, i když všichni stárneme. Ale
objevují se zase mladší a to je dobře. Pravidelně jsme se scházeli a to každé úterý, většinou v počtu kolem deseti. Zúčastnili
jsme se velikonočního turnaje na Hoře Sv. Kateřiny. Paní Dvořáková připravila turnaj mládeže, kde jsme chtěli ocenit různé
kategorie. Turnaj byl dobře připraven, ale načasování bylo špatné, protože probíhaly různé předvánoční akce pro děti, tím
pádem byla účast dětí minimální. Letos na Štěpána jsme zorganizovali vánoční turnaj, o kterém se rozepíši na konci tohoto
článku, abych jej mohl doplnit několika fotografiemi. Cvičení žen pokračuje i nadále, a abychom tuto činnost podpořili, rozhodli
jsme se po dohodě s obcí tuto činnost dotovat a to tak, že ženy za cvičení platí pro trenéra pouze 50.- Kč; ostatní náklady doplatek trenérovi do 600.- Kč a náklady za topení a světlo jdou za naší tělovýchovnou jednotou. Ještě se musím poopravit: po
dohodě s trenérem se nebude jednat jen o cvičení žen, ale mohou se účastnit i muži. Oddíl nohejbalu dosud nevyvíjí tu
činnost, jakou bychom očekávali, ale díky panu Jaroslavu Dvořákovi se podařilo uspořádat dva turnaje, z nichž jeden se hraje
jako memoriál našeho bývalého člena a jednoho ze zakladatelů pana Jana Bejčka. Tento turnaj se hraje o putovní pohár, který
je vystaven v klubovně Sokolovny. Když už jsem jmenoval pana Jaroslava Dvořáka tak musím říci, že je opravdu přínosem pro

naši tělovýchovnou jednotu. Podařilo se mu uspořádat první ročník turnaje v kulečníku, který jsme hráli , s laskavým dovolením
rodiny Vydrů, na počest našeho zesnulého kamaráda Ládi Vydry. Turnaje se zúčastnilo dvanáct hráčů a prezentace je na
webových stránkách obce. Po tomto jsme se rozhodli pokračovat a založit klub kulečníku karambol, který se bude pravidelně
scházet. Tímto všechny zájemce o kulečník srdečně zvu a
můžete se hlásit u pana Jaroslava Dvořáka, který se
organizování ujal. Dále Vás o jeho činnosti budeme
samozřejmě informovat. Podařilo se nám založit klub
dalšího sportu a to badmintonu. Kluci si nalinkovali
tělocvičnu a využili síť na tenis a od prosince již hrají. Toto
je rovněž pozvánka pro další zájemce. Všichni se můžete
hlásit v tělocvičně vždy v neděli od 10-ti hodin, anebo u
pana Tomáše Bláhy. Pokud se mám vyjádřit k tomu, co se
nám podařilo, tak je to ještě jedna věc, která přímo
nesouvisí se sportovní činností, ale díky vedení
dobrovolných hasičů a vedení sokola jsme snad překonali
problémy ve vztazích a dohodli jsme se na vzájemné
pomoci a za to patří dík, všem, kteří se na tomto řešení
podíleli, protože tak by to mělo v obci být. No a co se nám
nepodařilo a nedaří dlouhodobě je práce s mládeží. Snad i
rodičům nevadí, že mají doma méďu, který kyne na židli u počítače, než zdravého sportovce. Dne 26. prosince proběhl
vánoční turnaj ve stolním tenise. Tento turnaj má již dlouholetou tradici. Když jsem pátral po tom, od kdy se hraje, tak jsme
došli k závěru, že turnaj se hraje od roku 1996, kdy jsme nejprve hráli „pinčesáři proti fotbalistům,“ později jsme přizvali i
dobrovolné hasiče z Hory Sv. Kateřiny, následovaly turnaje pro
všechny, kdo mají chuť si zasportovat v době krásného období
vánoc. Vzpomínám, že se nás sešlo i kolem padesáti, i když ne
všichni hráli. Letos nás hrálo celkem 24 a přišlo i několik
diváků. Hráli jsme dvouhry na zkrácené sety každý s každým.
Ve finále rozhodoval až poměr vyhraných a prohraných setů.
Na třetím místě se umístila dvojice Petr Vagaši a Zlata
Meissnerová z Hory Svaté Kateřiny, na druhém místě se
umístila dvojice Zdeněk Mářa a Jiří Mikšátko z Mostu, vítězové
jsou Miroslav Dubenecký a Václav Seidl. Vše Vám
dokumentujeme i na fotografiích.
Závěrem bych Vám chtěl říci, že se těšíme na všechny další
zájemce o sport. Našel jsem v depozitu starou kroniku sokola,
tak Vás v dalších číslech s historií naší tělovýchovné jednoty
seznámím, včetně těch, kteří se o vznik a činnost zasloužili, i
když dnes již mezi námi nejsou. Děkuji Vám za pozornost a těším se na další pokračování, případné setkání při sportovní
činnosti.
Předseda Václav Dvořák

KNIHOVNA
V roce 2015 proběhlo několik akcí ve spolupráci s obcí a myslím, že se všechny vydařily.
Tuším, že první akce v roce 2015 noc s Andersenem byla mimořádně úspěšná, to jistě potvrdí
naše dětičky. V létě proběhl bleší trh knih v našem parku,ti, kdo přišli, si určitě nějakou tu
knihu odnesli, počasí nám přálo, tudíž to bylo i pěkné posezení. Za tyto akce pod vedením
p. Evy Nirodové moc všichni děkujeme, za její čas, snahu a obětavost. Poslední akce ve
spolupráci s obcí byly "Novoveské čaje." Ty, myslím, proběhly také velice úspěšně. Náš
starosta nám během tohoto odpoledne proměnil zasedací místnost na úžasnou kavárničku s
občerstvením, kde jste si mohli vzájemně popovídat. Děti z hasičského kroužku Vám donesli
knihu na přání, prohlédnout jste si mohli pravidelně odebírané časopisy, mně se toto odpoledne moc líbilo, Děkuji za spolupráci
Davidovi Kádnerovi a našim dětičkám.
Plány činnosti knihovny na rok 2016 máme samozřejmě. Určitě v dubnu proběhne opět noc s Andersenem a doufám, že se
bude líbit i pod mým vedením, stejně jako v předchozích letech pod vedením p. Evy Nirodové. Novoveské čaje si myslím, že se
hezky ujaly, takže na ty se také budeme moci těšit. Jinak budu moc ráda, pokud nás v knihovně navštívíte kdykoliv v pátek od
16h do 19h, každý si tam určitě přijde na své. Pro ty, co mají dětičky, vezměte si je klidně s sebou, pustíme jim pohádky či
ukážeme dětské knihy a vy se v klidu můžete rozhlédnout, co nabízíme :-) Závěrem bych vám všem chtěla popřát úspěšný rok
2016 a hodně zdraví, nic totiž není podstatnějšího :-)
Lenka Brandnerová, knihovnice

Vzdělávat se můžeme
v každém věku

Dva v jednom

16. 12. 2015 převzala paní Irena Větříčková na
zámku
Valdštejnů
v Litvínově
z rukou
místostarostky města Litvínova dr. Sedláčkové
Certifikát za úspěšné absolvování Univerzity
volného času. Gratulujeme.

Počínaje 4. lednem mohou občané Nové Vsi v Horách využít
služby České pošty v obchodě potravin pí. Danuše Seifertové.
„Velmi mě těší, že paní Seifertová přijala nabídku České pošty
a ujala se poskytování služeb poštovní přepážky v naší obci
jako Pošta Partner. Zvýší se tím tak komfort klientů, neboť
rozsah otevíracích hodin je mnohem širší, nežli tomu bylo
doposud v kamenné pobočce pošty. Díky její ochotě tak
zůstaly služby pošty v obci zachovány,“ řekl starosta obce D.
Kádner. Přepážka je otevřena od pondělí do pátku v čase
8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hodin, je zde terminál Sazky,
výběr hotovosti klientů PS, důchody, podání dopisů, úhrada
poštovních poukázek apod. Před obchodem je umístěna
schránka na dopisy, která je vybírána v 10.30 h. „Útulné a
moderní prostředí, zkušená pracovnice přepážky a rozsah
otevírací doby, navíc spojené s možností nákupu potravin a
doplňkového zboží přispěli k dalšímu rozvoji služeb v naší
obci,“dodal starosta.
(rama)
(rama)

Obecní úřad Nová Ves v H.: 476 113 156
starosta obce: 604 588 494 (kdykoliv)
místostarostka: 730 511 178
pošta Partner: Po – PÁ 8.00 – 11.00 14.00 – 16.00 h
MUDr. Lisický: 476 441 273 pátek 9.45 – 10.45 h
MUDr. Kutnerová: (st 1 x 14 dní)
pondělí: 12.30 - 13.00 h středa: 12.30 - 13.00 h
Policie služebna Nová Ves v Horách: 607 990 380,
jinak 158
IZS 112 Hasiči 150 RZS 155
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