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Vážení přátelé a spoluobčané! Dovolte
mi, abych Vám úvodem popřál do
ERVEN 2013
letošního roku jen to nejlepší, hlavně
pevné zdraví a spoustu životních i
pracovních úspěchů. Rád bych se krátce
2013
ohlédl za uplynulým rokem 2016. Jsem
velmi rád, že se nám v průběhu
loňského roku podařilo zrekonstruovat
ordinaci spolu s čekárnou a také
zasedací místnost i s informačním
centrem. Věřím, že jsme tak přispěli
k příjemnější práci lékařů a lepšímu
pocitu nás, pacientů. Těší mě, že naše
ordinace tak splňuje vše, co bychom od ní v dnešní době mohli
očekávat.
Podařilo se nám také pokročit se zkrášlováním naší obce.
Vybudovali jsme kontejnerové stání, položili novou zámkovou
dlažbu na autobusových zastávkách a odpočívadlech, odvodnili
jsme oblast u policejní stanice, pořídili nová okrasná vrata na
hřbitov a prořezali stromy po celé obci. S odvodňováním pak
budeme pokračovat dále směrem k Sokolovně.
Při bojích
s všudypřítomnou trávou jsme využili vítanou pomoc brigádníků,
hasiči nám pak pomohli s prořezávkou stromů, čehož si velmi vážím
a jsem rád, že se při tak náročné práci nikomu nic nestalo.
Nezaháleli jsme ani v oblasti kulturních akcí. Slavnosti obce
v loňském roce navštívilo zhruba 2 000 lidí a mě velmi těší, že jsme
jako poměrně malá obec ukázali, že si poradíme i s pořádáním tak
velkých akcí. Každá takováto událost nás posune dál a zkušenosti
nás učí pořádat každým rokem lepší a lepší akce. Významným
úspěchem pak byla výhra tzv. oranžové stuhy v soutěži Vesnice
roku. Získali jsme tak 600 000 od Ministerstva pro místní rozvoj a
dalších 130 000 od Ústeckého kraje. To jsou samozřejmě vítané
prostředky pro další rozvoj a posun obce. Nejedná se samozřejmě o
úspěch jednotlivce, je to zásluha nás všech, a hlavně zemědělců a
našich spolků, které v obci máme a se kterými se nám daří velmi
úspěšně spolupracovat. Na jaře loňského roku se nám díky
mezinárodnímu projektu podařilo vysoutěžit také nové hasičské
vozidlo, které je již ve výrobě a do obce by mělo dorazit začátkem
března tohoto roku. Toť krátké shrnutí roku loňského a nyní se
pojďme podívat na plány do roku letošního. Již od samotného
počátku ledna připravujeme projekt na opravu Sokolovny. Její
rekonstrukce by měla započít koncem února a hradit jí budeme
právě z peněz získaných díky soutěži Vesnice roku. Snažíme se také
navzdory počasí udržovat obec a zajistit její průjezdnost, často nám
v této snaze bohužel brání špatně zaparkovaná vozidla. Nejsme pak
schopni se frézou či traktorem k místu dostat a tím vznikají
prodlevy. Proto bych rád apeloval na všechny, aby svá auta
parkovali na odstavných plochách a pomohli nám tak v zajištění
plynulé průjezdnosti obce bez zbytečného brodění se závějemi.
Pozitivním přínosem mrazivého počasí je led na víceúčelovém hřišti,
na kterém se dá letos opravdu perfektně bruslit. Velmi si vážím

práce všech, kteří led udržují, a to často mimo svou pracovní dobu.
Jedním z větších záměrů roku 2017 je položení vodovodního řádu
v dolních Mikulovicích. Pokud se nám nepodaří pro tento projekt
sehnat dotace, jsme připraveni ho zafinancovat z vlastních
prostředků obce. Na úplný závěr bych vás rád seznámil se změnou
odpadového hospodářství. Stále zůstává v platnosti, že jedna
komunální popelnice bude zdarma, každá další potom za poplatek.
EZEN 2013
Pokud je v rodině malé dítě či se jedná o velkou rodinu, je
samozřejmě možné jednu popelnici na komunální odpad zdarma
přidat. Nově rozšiřujeme možnost mít u domu zdarma dvě
popelnice na tříděný odpad – konkrétně modrou na papír a žlutou
na plasty. Prosím o informaci, kdo má o tuto službu zájem. Bližší
informace naleznete na přiloženém letáčku ve Zpravodaji. To je ode
mne vše, přeji vám všem krásné a klidné zimní období.
Váš starosta David Kádner

Pokud byste nás chtěli podpořit a věnovat nám něco do tomboly,
budeme rádi (můžete předat na OÚ).

V prosinci a lednu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jana Holderíková (71)
Jaroslava Köhlerová (84)
Marie Smetanová (78)
Marie Plačková (73)

24. 2. 2017 by náš kamarád

EMIL BRANDNER
oslavil 68. narozeniny.
Emile, stále vzpomínáme.
„Pinčesáří“.

Dne 13. 12. 2016 jsme se
naposledy rozloučili s naším
drahým panem
FRANTIŠKEM NOVOTNÝM.
Rádi bychom poděkovali
všem, kteří ho spolu s námi
doprovodili na jeho poslední
cestě.
Rovněž děkujeme za
projevení soustrasti a
květinové dary.
František a Alena s rodinami

Domov sociálních služeb Nová Ves v
Horách hledá pracovníka na pozici
výchovný pracovník s maturitou a dále
zdravotní sestra.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Počínaje lednem 2017 si každý zájemce
o nádobu (popelnici) na tříděný odpad
(plasty/papír) může tuto nádobu
objednat na obecním úřadě. Nádoby
včetně svozu zajišťujeme zdarma
(svoz 1 x za 14 dní). Tel.: 476 113 156.

Bude v roce 2017 přístupný v době 8.00-12.00 hodin v těchto
dnech
28.1.2017
25.2.2017
25.3.2017
29.4.2017
27.5.2017
24.6.2017

Stručný přehled informací z 20. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, naposledy v roce 2016 se sešel zastupitelský tým 19. prosince a na programu měl ke schválení dvacet jedna
bodů. Tím nejdůležitějším byl rozpočet pro rok 2017, jehož sestavením se zabýval finanční výbor spolu se zaměstnanci úřadu již
od podzimu. Rozpočet je vyrovnaný tzn. příjmy a výdaje jsou ve stejné výši a to 10 402 000,-Kč. Do výdajových položek byly
zahrnuty požadavky spolků, kulturní akce, oprava chodby na OÚ, haly, kříže na cyklostezce, či podíl na dotaci na rybníček a
pořízení hasičského auta. V příjmových položkách se nachází finance z daní, větrných elektráren i ostatní menší příjmy např. z
prodeje pozemků, vstupného v muzeu apod. Právě zmíněné prodeje pozemků byly dalšími pěti body programu a byly schváleny.
Dále se projednalo pět žádostí o prodej nebo pronájem pozemku. Jedním z bodů bylo schválení Programu rozvoje obce, který byl
představen občanům na veřejném jednání 24. listopadu spolu s rekonstrukcí vodovodu v Mikulovicích. Na závěr bylo projednáno
a schváleno zvýšení odměn za výkon zastupitele určených dle zákona.
Dovolte mi na úplný závěr Vás pozvat na další jednání zastupitelstva, které se koná 6. února od 17.00 hod. v zasedací místnosti
budovy obecního úřadu a budeme velmi rádi, pokud se podělíte o své připomínky, náměty, žádosti, či pokud pocítíte potřebu se
vyjádřit k obecním věcem.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Byla jsem oslovena, abych zhodnotila práci nejen
kulturního výboru, ale také spolku Tvořilek v roce
2016. Začala bych kulturním výborem, který, dle mého, pracuje naprosto bezvadně, a ráda bych tímto jeho členům také
poděkovala za dobrou práci. Je sice pravdou, že se scházíme již méně, ale při plánování kulturního kalendáře si vždy řekneme to
podstatné a pak řešíme již jen detaily konkrétní akce, pokud je to potřeba. I to si myslím, že je známka dobrého fungování.
Věřím, že si každý z Vás našel v našem kulturním programu to své a rozhodně, já za sebe mohu říci, že jsem velmi spokojená s
účastí na kulturních akcích. Vyzdvihla bych rozhodně naše Letní slavnosti, které se dle mého velice povedly, jak programem, tak
organizačně, a dokonce i to počasí nám přálo. Za zmínku rozhodně stojí také Mikulovické hry, kde všechny naše týmy kvalitně a s
velkým zápalem reprezentovaly naši obec. Ráda bych také poděkovala představitelům obce za jejich podporu, vždyť dobré
výsledky jsou vždy prací celé skupiny lidí, nejen jednotlivce.
Jako předsedkyně spolku Tvořilek bych ráda poděkovala členkám za jejich přízeň, která, doufám, bude trvat ještě i v dalších
letech. Rozjezd byl v roce 2016 poněkud pomalejší, ale rozhodně chci naplánovat na další rok více tvořivých schůzek a
samozřejmě bych i velice ráda přivítala nové členky. Loni jsme se věnovaly například pletení z pedigu, malování velikonočních
vajec voskem, pracím ve velikonočních dětských dílnách, nebo výrobou vánočních věnců a dekorací. Letos mohu již dopředu říci,
že pojedeme do keramické dílny do Zaječic, kde jsem domluvila kurs na hrnčířském kruhu a určitě budeme zase vyrábět různé
sezónní dekorace. Pokud chcete kdokoliv s námi tvořit, neváhejte a přihlaste se. Samozřejmě, když nebudete chtít být členem,
nebo členkou, nebudeme se zlobit, jen zaplatíte jednorázový poplatek za daný kurs. Anebo prostě jen přijďte na kávu, čaj, nebo
kus řeči :-) Každopádně se na Vás těším v tomto roce, do kterého Vám všem přeji mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních
úspěchů a já slibuji, že ve své činnosti nepolevím :-)
Eva Nirodová, zastupitelka obce, předsedkyně kulturního výboru, předsedkyně spolku Tvořilky

KULTURNÍ VÝBOR

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i já Vám za jednotku sboru
Jednotka SDH Nová Ves v Horách
dobrovolných hasičů popřál v roce 2017 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Rád bych Vás seznámil s činností jednotky za uplynulý rok. V průběhu roku 2016 vstoupili do naší jednotky tři noví členové. V
rámci ročního plánu odborné přípravy jednotka absolvovala návštěvu polygonu, který je zaměřen na výcvik nosičů dýchací
techniky a dva členové prošli úspěšně kurzem na funkci řidič/strojník.
Naše jednotka je zapojena do mezinárodního projektu Hasiči bez hranic financovaného z prostředků Evropské unie. Díky němu a
díky přispění naší obce získáme nový technický automobil, který nahradí dosluhující Avii. Cílem projektu není jenom nákup nové
hasičské techniky, která je pro každou jednotku velmi potřebná, nýbrž také praktická spolupráce dobrovolných hasičských sborů.
Proto jsme navštívili partnerskou obec Osek, kde proběhla ukázka hasičské techniky a vyhlášení výsledků požárního sportu v
rámci akce Osecká stříkačka. Další zajímavou zkušeností byla návštěva sousední obce Deutschkatharinaberg. Tady nám byla
předvedena zdejší jednotkou s lezeckou skupinou záchrana osob z místní důlní štoly. Na sklonku minulého roku proběhla v obci
Brandov první část výuky německého jazyka.
Jelikož je naše jednotka zařazena do IZS (integrovaný záchranný systém) JPO 3 zasahujeme i mimo katastr naší obce, kde jsme
letos zasahovali při požáru rodinného domu v Hoře Svaté Kateřiny, dále jsme se podíleli na likvidaci požáru osobního automobilu
ve starém kopci nebo při odstraňování vyvrácených stromů. Mimo jiné jsme byli požádáni organizátory závodů do vrchu o
zajištění bezpečnosti při těchto závodech. Díky velmi dobré spolupráci s naší obcí na oplátku pomáháme se zajištěním obecních
akcí. Toto byl jenom stručný souhrn naší činnosti v uplynulém roce.
Petr Šikl, velitel Jednotky Sboru dobrovolný hasičů Nová Ves v Horách

Dětský domov Hora Svaté Kateřiny

Vážení přátelé, mám-li zhodnotit činnost našeho domova v předešlém
roce, pak za námi vidím kus práce v oblasti provozní i výchovné. Ta
provozní je vidět na první pohled při příjezdu na Kateřinu. Máme nový, zateplený kabát červené barvy a taky novou střechu,
kterou už nezatéká. Pokud byste vstoupili do budovy, pak zjistíte, že podstatných změn došel i interiér. Hlavním smyslem naší
činnosti je však práce s dětmi. Stále jsme plně obsazeni a poskytujeme tak domov a zázemí třiceti dvěma dětem různého
věku. Mimo běžnou výchovnou činnost, která zahrnuje i nakupování, vaření a veškeré samoobslužné činnosti se rádi věnujeme
tvoření všeho druhu, vyjíždíme na sportovní a ozdravné pobyty a zúčastňujeme se kulturních akcí. Se zajištěním a podporou
těchto činností nám pomáhá řada podporovatelů a přátel, mezi něž patří i obec Nová Ves v Horách. Každoročně nám pomáháte
s dopravou na lyžařský výcvik nebo dopravou kol do Starých Splavů. Jsou to naše nejoblíbenější společné akce. Naše společná
dovolená. Zpestřením a obohacením jsou i akce pořádané vaší obcí a spolky, na které jsme pravidelně zváni. Za tuto podporu
našich dětí a naší práce vám všem patří velký a srdečný dík. Stojíme však na prahu nového roku před úkoly a výzvami
plánovanými i neplánovanými a je na nás, abychom je zvládli v klidu a s optimismem, ke spokojenosti naší a našich dětí.
Do nového roku přeji nám všem, ať je naplněný, pevné zdraví a dobré vztahy. Se srdečným pozdravem za dětský domov
Martina Stawiarzová
Vážení novoveští občané,
OBEC BRANDOV
chtěl bych poděkovat, že jsem dostal prostor, abych Vám i já mohl na počátku letošního roku
předat pár informací týkajících se dění v naší obci Brandov v uplynulém roce a společných záměrů pro letošek.
Tak jako již v předchozích letech jsme společně s vedením Vaší obce uskutečnili několik akcí, z kterých bych jmenoval jako asi
nejdůležitější společný projekt našich horských a německých dobrovolných hasičů – „Hasiči bez hranic“, kde jsme v loňském roce
začali plnit jednotlivé povinné milníky (akce). Za důležité považuji také pravidelné setkávání starostů našich tří horských obcí se
starosty z německého příhraničí (Olbernhau, Deuschneudorf a Seiffen), se kterými si společně předáváme informace ohledně
řešení aktuálních situací na obou stranách, jako např. společné policejní hlídky, zajištění zdravotnické služby, pohyb

migrantů v blízkosti našich hranic a další aktuální podněty. Jako dobrou
spolupráci vnímám také uskutečnění společného „Dne dětí“,
který se konal v Brandově a moc se povedl. Věřím, že i
nadále bude tato naše dobrá a klidná aktivita pokračovat. Je
dobré, že i když nejsme přímí sousedé, přesto se umíme s
Vaším panem starostou na mnoha společných věcech
shodnout. Dobrým příkladem je i např. podpora o
prodloužení naší společné autobusové linky Litvínov –
Brandov až do města Olbernhau, kdy tato linka pravidelně
jezdí již od léta 2016 sedm dní v týdnu v šesti spojích a
všichni obyvatelé našich obcí tak mohou využít možnosti především k
nákupům ve čtyřech obchodních řetězcích v blízkosti hranic.
Osobně bych Vám popřál pohodový a klidný život ve Vaší obci v celém roce
2017.
Jiří Mooz, starosta obce Brandov
Rok se s rokem sešel a já bych ráda touto cestou zhodnotila uplynulé období roku 2016.
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
Jedná se o období 2. pololetí školního roku (leden – červen) a 1. pololetí nynějšího
školního roku (září – prosinec). Za toto období ve škole proběhly velmi zdařilé aktivity. Mezi ty nejúspěšnější patří:
- Škola se již po několikáté zapojila do celorepublikové sbírky „Život dětem“. Částkou 895,- Kč jsme přispěli na pomoc dětem se
závažnými onemocněními.
- Opětovně jsme zrealizovali projekt Sněhuláci pro Afriku (vybráno 2.218,-Kč - sněhuláky stavěli žáci a zaměstnanci školy).
Výtěžek z akce byl poslán na koupi a převoz kol dětem do Gambie.
- Dále se škola každoročně aktivně zapojuje do veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských
zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům. Podařilo se nám vybrat, a tak fondu přispět částkou 1 635,- Kč.
- V tomto roce se škola poprvé zapojila do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině“, kdy žáci naší školy prodávali žluté
kvítky žákům, zaměstnancům a široké veřejnosti. Podařilo se nám vybrat a přispět tak na dobrou věc částkou 1. 807,- Kč.- Projekt Chytré hlavy pro Sever – Vršanská uhelná a.s. – získání peněžního daru 200.000,- na vybavení školní dílny. Realizace a
vybavení proběhlo v prvních měsících roku 2016.
- Projekt RO-KA-PO pomáhá přispět k rozvoji kariérového poradenství na základních školách a vhodně zvolit své budoucí
povolání. Nyní je projekt v cíli a probíhá jeho zhodnocení.
- Škola se zapojila do výzvy č. 56 – projekt Atraktivnější výuka a do výzvy č. 57 - projekt Moderní škola.
- Taktéž se nám podařilo zapojit do projektu Cloudového prostředí pro ZŠ v pohraničí z grantu nadace ČEZ.
- Probíhá celoroční zapojení do projektu MŠMT „Recyklohraní“ – sběr baterií a elektroodpadu, také každoroční sběr starého
papíru a plastových víček.
- V Mateřské škole probíhá projekt – Tandem – Od malička, ve spolupráci s MŠ v německé Nové Vsi.
- Škola spolupracuje s MÚ Litvínov zapojením do MAP – místního akčního plánu, díky němuž může dosáhnout na další
financování školy.
Žáci pod vedením pedagogů uspořádali Halloween – Dýňobraní, opět prodali své výrobky na jarmarku v Brandově, navštívili
Revolution Train v Praze, výukové programy na Lesné, tryznu v Terezíně. Proběhly přednášky týkající se prevence - šikana, Právní
vědomí, Práva a povinnosti dítěte, dále pak recitační soutěž, turnaj v přetahované a vybíjené, a spoustu dalších zajímavých
aktivit. Součástí plánu aktivit školního roku jsou i pravidelné projektové dny. Školní rok byl zakončen – Zahradní slavností dětí MŠ
a žáků ZŠ.
Ačkoli máme za sebou od začátku nového školního roku teprve čtyři měsíce práce, stihli jsme již i celou řadu aktivit. Žáci 1., 2. a
3. třídy od září do listopadu absolvovali plavecký výcvik. Z aktivit bych nerada opomněla akci v rámci environmentální výchovy –
Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s panem starostou Kádnerem, žáci absolvovali adaptační pobyty na stmelování
kolektivu, Tandem v MŠ, projekt – Zvonková cesta ve spolupráci s německou MŠ, dále pak spaní ve škole, tvořivé dílny,
Aquadrom v Chomutově, kde žáci plnili rekordy školy, turnaj ve florbalu. Pedagogové absolvovali společnou přednášku na téma:
Šikana a sociální klima třídy. Žáci pak přednášky k prevenci – úrazů, kouření, alkoholu…… V rámci plnění ŠVP jsme navštívili
předvánoční Prahu. Završením kalendářního roku pak bylo vánoční vystoupení dětí a žáků naší školy v kostele v Hoře Svaté
Kateřiny. Škola spolupracuje při různých akcích s městem Hora Svaté Kateřiny, obcemi Nová Ves v Horách a Brandov a s místními
organizacemi. Vedení všech tří zmíněných obcí mají o školu velký zájem, pomáhají škole jak finančně, tak i svou účastí na
některých akcích. Společně projednávají aktivity a činnosti školy a hledají cestu, jak udržet a hlavně zachovat naši horskou školu.
Tato setkávání přinášejí pozitivní výsledky. Stále je ze strany rodičů - dětí a žáků obce Nové Vsi v Horách zájem, jak o MŠ, tak i o
ZŠ a podpora, pomoc a spolupráce právě s Vaší obcí je pro naši školu velmi důležitá. Ráda bych také touto cestou poděkovala
starostovi obce, panu Davidu Kádnerovi, za dosavadní spolupráci a případnou pomoc. Těším se v novém roce na další vstřícnou a
přátelskou spolupráci. Přeji příjemný a pohodový rok 2017.
Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy
Rok 2016 byl pro naší Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody velmi
ZO ČSOP Klíny
rozvíjející. Na jaře 2016 jsme získali právo udržovat část nevyužívané Mníšecké louky
(od bývalé celnice k lesu), Zde jsme společně se žáky MŠ a ZŠ Hora Svaté Kateřiny se zapojili do celosvětové akce Ukliďme světUkliďme Česko (národní program) a na jaře a podzim jsme posbírali mnoho pytlů s lidskými odpadky. Dále jsme pokračovali po
cyklostezce na Novou Ves v Horách a s úklidem jsme pokračovali. Byl velmi přínosné pro účastníky akce, kdy byli seznámeni s

množstvím odpadu, který jsou schopni návštěvníci lokality zde zanechat. Na Mníšeckých loukách jsme vybudovali Hmyzí hotel a
do přilehlého háje jsme osadili několik budek pro hnízdění ptáků. Také jsme se jako členové ZO ČSOP 39/02 Klíny zapojili do
pomoci při akci Indiáni na Mníšku. Před Vánocemi jsme se žáky MŠ a ZŠ Hora Svaté Kateřiny v rámci povídání o vánočních
tradicích vyráběli andělíčky z ovčí vlny. Pro rok 2017 chceme dále pokračovat ve spolupráci s místní školou při akcích Ukliďme
svět a Den země. Jako novinku jsme pro občany obce připravili akci Férová snídaně. Jedná se opět o celosvětovou akci, kdy se
místní i návštěvníci obce neformálně potkají, mají možnost ochutnat místní potraviny a sami přispět k dobrému zážitku vlastní
připravenou dobrotou. Akce má upozornit na problém práce dětí ve třetím světě, má podpořit pěstitele a výrobce, aby byli za
svojí práci spravedlivě odměňováni. U nás je tato akce rozšířena i o podporu místních pěstitelů, chovatelů a výrobců. V tomto
roce chceme pokračovat v kultivaci části Mníšecké louky, provádět zde pozorování o žijících rostlinách a zvířatech. Budeme
pozorovat, jestli se zabydluje náš Hmyzí hotel a připravujeme další pokračování našich programů na ochranu místní biodiverzity.
O našich akcích Vás budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje a jste srdečně zváni.
Petr Klouček, za ZO ČSOP 39/02 Klíny a Pozemkový spolek Krušnohoří
Souhrn akcí MS Nová Ves v horách, z. s., za
rok –
2016. Sotva jsme se rozloučili s uplynulým rokem 2016
a uvítali rok 2017, začala ta pravá zima. Pokud se
vrátím zpět do minulého roku, bylo naše přejmenování ze „SDRUŽENÍ“ na „SPOLEK“, které proběhlo v únoru, což vyžaduje nový
zákon a za účinné pomoci obecního úřadu i starosty se nám podařilo završit tento akt. Jmenujeme se tedy nově Myslivecký
SPOLEK Nová Ves v Horách, z. s. V březnu prodal náš myslivecký spolek dům vedle bytovek. Na konci srpna jsme pořádali naše
tradiční brokové střelby „MEMORIÁL Emila Brandnera.“ V listopadu proběhla tradiční lovecká natláčka a zároveň i poslední leč,
která byla zakončena zábavou s hudbou a tombolou na sále kulturního domu v Restauraci pod Lípou. Jako každý rok již od
listopadu probíhá také přikrmování zvěře jádrem a senem v krmelcích naši honitby. V dubnu roku 2017 se koná tradiční výroční
členská schůze, na které provedeme vyhodnocení celého minulého roku, co jsme vykonali a co je potřeba dodělat. Myslivosti
zdar!
Milan Šulc, předseda MS

Myslivecké sdružení JEZEŘÍ

VÁNOČNÍ TURNAJ PODLE TRADICE
Druhý svátek vánoční tj . 26. 12. 2016 TJ Sokol NVH uspořádala tradiční pingpongový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 7 smíšených
párů z Nové Vsi i blízkého okolí. Ceny a občerstvení byly zajištěny a
připraveno a tak turnaj mohl začít prezentací v 9.30 h na sále Sokolovny, kdy
TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
v 10 h byl zahájen samotný turnaj prvními zápasy. V turnaji hrálo se systém
každá s každým na dva vítězné sety. Vítězi
vánočního klání se staly dvojice:
3. místo: Z. Meissnerová, P. Vagaši
2. místo: V. Seidl, S. Kortán
1. místo: V. Veselý, J. Mikač ml.
Turnaj se vydařil, rozhýbali jsme vánoční
přejídání s tím, že se zúčastníme v letošním
roce tj. 2017 opět na pingpongovém
turnaji, který bychom pořádali na počet
dlouholetého člena TJ Sokol pana Františka
Novotného
in
memoriam
jako
memoriál.Po dohodě s rodinou.
Chtěl bych tímto poděkovat všem
zúčastněným, jak hráčů, tak pořadatelům.
Za TJ Sokol NVH V. Veselý, předseda

Turnaj v České dámě
Nově vzniklá parta příznivců České dámy si
byla zahrát o druhý vánoční svátek turnaj v Sokolovně. Co na tom, že dopoledne se hrál pinčes. My jsme si přišli rozhýbat zase
mysl. Běhat kolem stolů jsme nemuseli, ale zase na druhou stranu: sledovat televizi, hodnotit rozehraný kulečník, konzumovat
občerstvení a ještě u toho hrát dámu to dá také jednomu pořádně zabrat.
Ještě mám v živé paměti, jak někteří hráči si po partii otírali pot z čela.
Protože to byl vánoční boj, tak ceny byly také trošku netradiční. Aby vyšly
na každého, proto jsme tu uzenou krkovičku s tlačenkou rovnou nakrájeli
ke stolu, přiložila se kyselá okurka, kdo chtěl cibulku, ocet a turnaj mohl
začít. Hned od začátku se začalo ukazovat trio hráčů, kteří se tlačili
dopředu. A slabší hráči nemohli být přeci v nevýhodě, pořadatel okamžitě
upravil pravidla a kdo prohrál, musel sníst plátek tlačenky, ve
výjimečných případech to mohl nahradit krkovičkou. A výsledky? Třetí
místo z minulého klání obhájil David Kádner, druhý Petr Thiel a vyhrál to
ten, který měl nejvíc řečí, že to neumí a dlouho to

nehrál - Václav Veselý a to už dopoledne kraloval také ve stolním tenise. Na opačném konci tabulky nejvíc tlačenky měla Miluš
Veselá, těsně sledovaná Aničkou Kádnerovou a zlatý střed si držela Táňa Marázová.
PS: nechtěl bych sahat hráčům do svědomí, možná by to mohl být podnět pro šetření protikorupčního útvaru. Ale když je někdo
nově zvolený předseda Sokola, to ještě neznamená, že bude vyhrávat všechny sportovní soutěže. Jaroslav Dvořák

Žáci navštívili D. Kádnera ve Sněmovně
18. 1. 2017 se vydali žáci 8. a 9. třídy do Prahy, aby navštívili v rámci výuky občanské
výchovy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Vše bylo domluveno s panem
starostou Kádnerem, který je osobně poslancem. Před budovou sněmovny se nás ujal jeho
asistent, který nás po celou dobu doprovázel. Nejprve se žáci dozvěděli základní informace
v informačním centru parlamentu, kde po výkladu zhlédli krátký film, který byl průřezem o
historii budovy a jejich členů. Pak jsme společně vykročili do prostor sněmovny, kde právě
probíhalo jednání ministrů a poslanců. Právě se hovořilo o oblíbené - Pamlskové vyhlášce a
o normativech ve školství. To nás zajímalo. Pak jsme spletitými chodbami dorazili do jednací
místnosti pana Kádnera. Žáci měli připravené dotazy, týkající se jeho náplně práce.
Návštěva sněmovny se všem líbila a byla pro nás přínosem. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli.
Mgr. Jitka Nováková

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny informuje
Odpoledne s Tomáše Slavatou
Dne 18.12.16 jsme se vydali s paní ředitelkou a strejdou Lubošem do Prahy do divadla JATKA 78, na představení La pustika a
jeho 1. část Family. Než samotné představení začalo, tak jsme se seznámili se samotnými herci muzikálového představení.
Nejmladší vystupující člen je Matyáš a je mu 11 let. Matyáš v představení skáče různá salta, vývrtky, troj salta, chodí i po zdi
jakmile se odrazí z trampolíny. Naopak nejstarší člen je jeho děda, který mu je 68 let. Celý příběh je založen na tom, jak probíhá
život, od narození až po smrt. Některé úryvky nás vyděsili, některé byli velmi zajímavé, další nás překvapili a u některých jsme se
málem rozbrečeli. Po představení jsme si ještě mohli vlézt na trampolínu a zaskákat si. Někomu se salta povedla, ale někomu ne,
jako Tomášovi, který si málem rozbil brýle. Toto divadelní představení hraje 21 herců z celého světa. Herci pocházejí z Německa,
Slovenska, Kanady, Belgie, Anglie, ale také jsou tam i čeští představitelé. Tomáš, který nám zajistil lístky, nám dal i něco malého
na zub na cestu. My jsme mu předali dáreček od nás. Rádi bychom zaprvé poděkovat Tomášovi za to, že jsme se mohli této akce
zúčastnit.
(NiChr, JaŠu, DaŘí)
Vánoce v dětském domově
Dne 20.12.16 jsme měli Vánoce. Nejprve jsme, ale museli dopoledne do školy. Po škole jsme připravovali slavnostní tabuli
v jídelně. Připravili jsme si svíčky a dekoraci. Každá rodinka si udělali svůj salát a řízky či klobásy. Všichni jsme se sešli v 17:30
v jídelně. Paní ředitelka nám popřála krásné Vánoce, bohatého Ježíška. Po večeři jsme se rozešli na svoje rodinky, kde na nás již
čekal stromeček obklopený dárky. Většina dětí dostala to co si přála, ale dostali jsme i něco navíc. Předali jsme dárečky i tetám a
strejdovi. Na Vánoce v DD přijeli také bývalí zaměstnanci. I jim jsme předali něco malého. Kdo chtěl tak se šel podívat na jiné
rodinky, co dostali. Poté jsme šli už spát, protože nás další den čekal celodenní výlet do Prahy se školou.
(NiChr, EvBa, DeBi, VaBa, JúDe)
Předvánoční výlet do Chomutova
Dne 18.12.16 jsme se vydali do Chomutova. Jako první jsme navštívili trhy, pohladili jsme si kapry, dostali jsme šupiny pro štěstí.
Kdo neměl ještě koupené dárky pro své nejbližší, tak měl poslední šanci něco koupit. Po trhách jsme šli na oběd do KEBAB
HOUSE, dali jsme si oběd a šli jsme si užívat do bazénu. Jezdili jsme na klouzačkách i tobogánech. Nakonec jsme byli ve vířivce,
abychom jsme se prohřáli. Všichni jsme si to v bazéně užili. Děkujeme tetě Simoně, že nás do Aquasvěta vzala. Přijeli jsme domu
a připravovali jsme se na další akci. Strávili jsme super dopoledne.
(NiChr, BeGe)
MUDr. Lisický Pavel
Ordinace Litvínov – u gymnázia v Sokolovně
Pondělí: od 7.00 – 11.30hod.
Úterý: od 13.00 – 15.00hod.
Středa: od 7.00 – 11.00hod.
Čtvrtek: od 13.00 – 15.00hod.
Ordinace Nová Ves v Horách
Pátek: od 9.45 – 10.45hod.
Tel. do ordinace 608 720 075 platný pouze v ordinačních hodinách
Léky , výpisy z dokumentace a ostatní záležitosti objednávat:
ordinacelisicky@seznam.cz
nebo na tel. 608 720 075 platný pouze v ordinačních hodinách

Prosincové zdobení vánočního stromečku v muzeu bylo zpestřeno soutěží doma upečených vanilkových rohlíčků.
Jak to dopadlo? 1. místo M. Plačková, 2. pí. Trnková, 3. T. Marázová, 4. K. Kádnerová, 5. J. Dvořáková, dále se
zúčastnily M. Šiklová a M. Rubešová

V rámci plnění školního vzdělávacího programu s tématem poznáváme svou vlast jsme všichni ze školy vyrazili v předvánočním
čase do hlavního města Prahy. Každá třída si dopředu naplánovala svou cestu napříč Prahou, aby prošla a viděla co nejvíce
zajímavých kulturních a historických míst. Většinou se jednalo o Pražský hrad, Karlův most , Vyšehrad či Staroměstské náměstí.
Na Staroměstském náměstí se nakonec všichni po celodenní pouti setkali, aby společně nasáli kouzlo vánoční Prahy. Na trhu
nakoupili nějaké dárečky a dobroty a po zvonkohře orloje se všichni odebrali opět k autobusům a zamířili zpět domů. I přes
chladnější počasí se všem výlet moc líbil a každý si z Prahy odvezl nějaký nezapomenutelný zážitek. Dík patří všem pedagogům a
také pánům řidičům.
Mgr. Kopecký Pavel, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

SPOLEK ŽEN

Činnost Spolku žen v roce 2016
Scházíme se 2x do měsíce. Na schůzkách si povídáme o radostech, ale i
starostech a co je nového v naší obci. Plánujeme akce na další měsíce. Předáváme
balíčky jubilantům nad 70 let , které financuje obecní úřad Nová Ves v Horách.
V tomto roce se naše členky účastnily těchto akcí : V únoru jsme navštívily kino
v Citadele Litvínov a shlédly film o Lídě Baarové. Film byl hezký a poučný.
V březnu se některé naše ženy zúčastnily Velikonoční soutěže. Ve výtvarných
pracích získal náš spolek 1. místo. V pečení bochánků 2. místo. Úklidu po
rekonstrukci místního muzea se účastnilo 21.3 .a 24.3. 5 našich žen. V dubnu
jsme podnikly pěší túru - směr Malý Háj-sruby, kde jsme si pak v restauraci
pochutnaly na pizze. Na akci „Pálení čarodějnic“ připravilo několik našich žen
soutěže pro děti. O soutěže byl velký zájem. Děti dostávaly různé pamlsky a
drobné suvenýry. V květnu se několik žen našeho spolku účastnilo Odpoledního
čaje. Tuto akci pořádal Obecní úřad. Bylo to velice hezké. Na hrad Loket, zámek a hrad Bečov nad Teplou jsme se vydaly 17.5. Byl to velmi
hezký a zajímavý výlet. Dětského dne, který se konal 4.6.v Hoře Svaté Kateřiny se účastnilo několik našich členek. Opět jsme připravily
pro děti různé soutěže. Na třídenní výlet do Klatov 10. - 12. 6. jsme odjely vlakem a autobusem. Prohlédly jsme si zajímavosti Klatov,
(katakomby, historickou lékárnu, kostely, Černou věž a jiné památky tohoto města ).Byl to velice náročný, ale hezký výlet. Malá skupina
našich žen navštívila ještě Železnou Rudu. Využily jsme místní autobusové dopravy a dne 28. 6. si vyjely na výlet do Německa –
Olbernhau. Prohlédly jsme si některé památky a nakoupily drobné suvenýry. V červenci 30. 7. se několik našich členek účastnilo Letních
slavností, které pořádal Obecní úřad Nová Ves v Horách. Program byl velice hezký a zábavný. Výletu do ZOO Chomutov se účastnilo 12
členek spolku. Viděly jsme hezkou přírodu a mnoho zvířátek. Dne 22. 9. jsme navštívily K. Vary – Motýlí dům, rozhlednu Dianu a „Vánoční
dům“. Zde jsme si zakoupily různé ozdoby na Vánoce. Byl to hezký výlet. V září se v areálu u Rybníčku konalo opékání ryb s nabídkou
různých domácích produktů, které vyrobily naše ženy. Tato akce se konala pro hodnotící komisi naší vesnice. Akce se účastnilo 6 našich
členek. Městské Muzeum v Mostě jsme navštívily 18.10. Jsou tam mimo jiného vystaveny historické fotografie Nové Vsi v Horách, Hory
Svaté Kateřiny a Brandova. Prohlídka byla velmi hezká a poučná. V divadle v Mostě dne 15. 11. jsme shlédly představení „Past na myši“.
Představení bylo hezké, všem se líbilo. Stihly jsme i poslední autobus do Nové Vsi (bylo to odpolední představení). Dopoledního
představení pro důchodce v kině Citadela se 23. 11. účastnilo 12 našich žen. Film se všem moc líbil. Několikrát jsme nabízely účast osob
z naší obce na výletech pořádaných Spolkem žen. Bohužel byl minimální zájem. Nejvýše se zúčastnily 3 osoby. Z našeho fondu jsme
věnovaly konzervy do psího útulku v Litvínově v hodnotě 300,- Kč. Několik našich žen připravilo balíčky pro děti na Mikulášskou nadílku.

Byla to poslední akce tohoto roku. Na závěr roku 2016 jsme se sešly 14. 12 . na poslední , slavnostní schůzce. Připravily si
občerstvení a vyměnily jsme si drobné dárky. Předsedkyně Spolku žen Nová Ves v Horách
Marie Plačková

A máme tu první měsíc nového roku, který někomu přinesl radost, někomu starost a hlavně všem každodenní zápas s
lopatou, která se pro nás stala nechtěnou kamarádkou každé ráno , dopoledne, odpoledne i večer. Ale útěchou nám je,
že zase bude jaro a všechno rozkvete.
Do 19.2.2017 Vás zve zámek v Klášterci nad Ohří na výstavu o historii i současnosti plastového panáčka IGRÁČKA. Zámek je
otevřen od středy do neděle od 9.000- 15.00hodin
C.K. Masopust – 25.2.2017 v Kadani se koná průvod masek v čele s dobrým vojákem Švejkem, projde městem a ještě navíc
utopí Moranu v řece Ohři. Průvod vyrazí z Mírového náměstí ve 14.00hodin směrem ke střelnici na Nábřeží Maxipsa Fíka a
zpět na náměstí, kde budou pokračovat masopustní hody. V programu je také dětský stan na náměstí s dílnami, hudební
vystoupení a historický kolotoč.
V letošním roce 2017 uplyne tisíciletí od položení základního kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který je
významnou pozdně gotickou stavbou a národní kulturní památkou, ale který je i světově proslulý právě především díky
svému unikátnímu přesunu. Tento ojedinělý čin nemající ve světě obdoby, se uskutečnil v roce 1975. Samotné stěhování
kostela začalo 30. září a trvalo do 27. října. Kostel úspěšně zdolal cestu dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16
centimetru za minutu. V přeneseném slova smyslu kostel dojel ještě dál, až do Guinessovy knihy rekordů, kde je zapsán jako
nejtěžší předmět, který byl přepravován po kolejích. Kostel je přístupný veřejnosti a při prohlídce můžete zhlédnout film o
jeho přesunu a seznámit se s historií i současností. Určitě kostel navštivte, čeká na vás nevšední zážitek.
Krušnohoří regionální produkt – udělování regionální značky pro kvalitní místní produkty je založeno na jednotných
principech a pravidlech. V našem okolí byla tato značka přidělena: Firmě NBW s.r.o. za udržení a oživení tradic – kouřový
panáček Krušberk, více na www.nbv.cz a hned pár kilometrů vedle byla značka kvality přidělena Farmě Kateřina ( Adolf Loos)
za chov plemene Limousine za Svaté Kateřiny, více na www.farmakaterina.cz a pár kilometrů na druhou stranu vzniklo
Centrum pro ekologickou výchovu Klíny z.s. – Petr Klouček, více na www.cevyk.cz a kousek dál u Chomutova, konkrétně ve
Střezově chovají manželé Jašurkovi plemeno Fellský pony a momentálně jsou největšími a nejúspěšnějšími chovateli ve
střední a východní Evropě, více na www.fellpony.cz.
Další regionální výrobky si můžete prohlédnout i nakoupit na: http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt-/eobchudek/
Použité pneumatiky odevzdávejte na místa zpětného odběru. Zpětný odběr se provádí bez vazby na nákup zboží či
služeb, bez ohledu na značku pneumatik a bezplatně. Více informací na www.eltma.cz
Nejbližší sběrna je v Litvínově: Milan Hahnel, Žižkova 155.
Jana Dvořáková

PRAVIDLA
SPORTOVNÍHO
KLUBU TJ SOKOL
Nová Ves v Horách
- člen klubu se chová slušně a

ohleduplně, při nedodržování bude
vyloučen
- do klubu vstup povolen jen s členskou
kartou, po zaplacení poplatku 200 Kč
- člen klubu nesmí být omezován
- jediná výjimka – klub je nekuřácký
(od doby platnosti zákona)
- bude-li dodržovat tato pravidla, má
každý člen právo:
přivést si hosty, přinést si vlastní
občerstvení, pořádání setkání, oslav,
využívat výhod všech sekcí, tj.
sportovních oddílů, stává se
automaticky členem TJ Sokol NVH,
- klub má danou otevírací dobu
- finanční vyrovnání je bez EET

Jak šel rok 2016
V polovině února K. Kádnerová přišla s nápadem založit fotbalový tým dam
s názvem COCO-GIRLS. Počátkem dubna jsme začali trénovat na fotbalovém
hřišti pod odborným vedením p. Františka Novotného ml. Členové TJ prováděli
brigádnickou prací zpevnění opěrné zdi vedle garáže sokolovny. Dále se
prováděla pravidelná údržba trávníku na hřišti, na konci roku v listopadu jsme
provedli prořezávku náletových stromů kolem hřiště, úklid a následné rozřezání
pro potřeby místního klubu. Také jsme se zúčastnili akcí, jako byl turnaj
v nohejbale, pomáhali jsme při organizaci dětského dne, v červnu jsme se
aktivně zúčastnili Mikulovických her, kde naše děvčata se umístila na čestném
místě. Také jsme vypomáhali při obecním slavnostech, v dubnu započala jednání
s Obcí ve věci bezúplatného převodu budovy Sokolovny včetně pozemků do
vlastnictví obce Nová Ves v Horách. A toto bylo završeno v průběhu 4. čtvrtletí
2016. Dosavadní nájemkyně restaurace dostala výpověď a následně se začalo
s provozem Klubu. Na jednání členské základy TJ 10. 12. byly odsouhlaseny
stanovy sportovního klubu. Současně při tomto jednání byl doplněn Výbor TJ
včetně volby nového předsedy. V průběhu prosince jsme stihli uspořádat
tradiční turnaj ve stolním tenisu a nultý ročník Dámy a Člověče, nezlob se, ve
spolupráci s panem J. Dvořákem. Zároveň je aktivní oddíl badmintonu, který
trénuje každou neděli do 14 h. Také proběhl Memoriál V. Vydry v klasickém
kulečníku. V průběhu roku 2016 jsme se také naposled rozloučili s některými
členy jako byl František Cink a nestor fotbalového oddílu pan František Novotný.
Rád bych tímto vyzval spoluobčany, že pokud mají zájem a chuť, dveře do všech
sportovních oddílů jsou jim otevřeny – neseďte doma a přijďte mezi nás. Co nás
čeká? Rádi bychom pokračovali v kvalitní spolupráci s obcí, neboť nás čeká
rekonstrukce budovy sokolovny (je pravděpodobné, že v této souvislosti dojde
k menším omezením, ať už ve sportovní činnosti či v provozu Klubu). Čeká nás
spousta akcí, kterých se rádi zúčastníme. Do nového roku přeji všem občanům
jen dobré zdraví a vzájemnou toleranci a budu rád, pokud se společně setkáme
ať už při sportovních akcích, či brigádnické činnosti TJ Sokol. V. Veselý, předseda.
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