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INFORMACE STAROSTY

2013
Krásné březnové dny, přátelé! Dovolte mi i tentokrát
krátké
ohlédnutí za tím, co se od posledního
ERVEN 2013
Zpravodaje událo a co nás čeká dál. Občanům, kteří se
na
obecním úřadě přihlásili, jsme již objednali prvních
2013
šedesát nádob na tříděný odpad. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu také zájem, stačí se přihlásit na
úřadě a objednáme tento kontejner i vám. Jedná se o
jednu nádobu na papír a jednu na plasty, vyváženy
budou jednou za čtrnáct dní. V rámci ledna a února
jsme se jako obec přihlásili celkem do třech projektů
zaměstnanosti a díky nim máme v tuto chvíli přidělené
tři pracovníky, na další ještě čekáme. Vzhledem k nízké
nezaměstnanosti v obci, za kterou jsme samozřejmě
rádi, bývá problém pracovníky na tyto pozice najít a
toto je pro nás ideální řešení. Věřím, že do konce
března již budeme mít všechny potřebné pracovní síly a
zvládneme tak vše, co jsme si na tento rok předsevzali.
A teď k aktuálnímu dění. V tuto chvíli dokončujeme
rekonstrukci obecní haly, kam se nově přestěhuje naše
jednotka dobrovolných hasičů. Mimo autoparku tu
tedy budou mít i zázemí. Hasičárna pak bude fungovat
jako klubovna. Začátkem března zahájíme rekonstrukci
ve vnitřní části Sokolovny. Týkat se bude elektrického
vedení, vodovodního a kanalizačního řádu a
samozřejmě stavebních úprav. Věřím, že širokou
veřejnost potěší například rekonstrukce toalet.

Zveme nejen naše
členky na další
tvoření
5. 3. 2017 ve 13 h
na OÚ. Budeme
vyrábět takovéto
dekorace!
E. Nirodová

Sokolovnu budeme muset v rámci tohoto dění na
nějaký čas uzavřít, věřím však, že ne na dlouho. Příští
sobotu, tedy 11. března nás čeká již 10. ročník
obecního plesu. O ples je velký zájem, za což jsem velmi
rád. V tuto chvíli už je možné zakoupit lístky pouze
do salonku anebo jednotlivě u některých stolů.
Právě
EZEN 2013
kvůli velkému zájmu je pro nás důležité vybrat program
tak, aby vyhovoval většině. Věřím, že se budeme i letos
společně bavit, a to třeba kvůli kapele MY, která nás
bude bavit celý večer. Čeká nás také zajímavý hudební
host, loni jím byl Petr Kolář, letos pouze prozradím, že
se jedná o ženu. Chybět nebude ani bohatá tombola,
prvních 200 cen můžete vyhrát již mezi 21:00 a 22:00,
top 10 se pak bude losovat ze vstupenek o půlnoci.
Letos nás bohužel čeká změna a pravidelná akce Noc
s Andersenem výjimečně neproběhne. Důvodem je
ples ZŠ v Hoře Sv. Kateřiny, kde bude většina dětí. O
týden později, tedy 8. dubna, nás ale čeká pyžamová
party spojená s diskotékou a množstvím soutěží. Své
děti můžete přihlásit formou SMS na mé telefonní číslo
anebo na obecním úřadě. Podrobnější informace se
dozvíte v příštím vydání Zpravodaje.
Přeji všem krásné dny plné sluníčka a těším se na
společná setkání na zmíněných kulturních akcích.
Váš starosta

David Kádner

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

Gertruda Hurajová (76)
Hedvika Procová (77)
Zdeňka Šiklová (70)
Štefánia Sluková (70)
Jana Vitverová (77)
Marie Ehmigová (72)
Božena Pavlíková (83)
Růžena Tůmová (75)
Danuše Karlovcová (78)

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Bude v roce 2017 přístupný v době 8.00-12.00 hodin v těchto
dnech

25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Marie Forejtová, výročí úmrtí 30. 3. 2002 – 15 let
Dne 30. března to bude již 15 let, kdy nás ve věku 66 let
opustila navždy naše maminka, babička a především
dlouholetá obyvatelka chaty „Marie“ v Nové Vsi v Horách
paní Marie Forejtová. Zdá se, že 15 let je v životě lidském
dlouhá doba, ale ve smutku ze ztráty blízkého člověka to až
tak dlouhá doba není. Jedinou útěchou je, že již třetí rok „tam
nahoře“ není sama, ale se svým manželem panem Václavem
Forejtem. Vzpomeňte prosím, kdo jste ji měli rádi a věnujte
jí tichou vzpomínku.
Za rodinu dcera
Milena Vágnerová

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.

Základní škola a Mateřská škola,
Hora Svaté Kateřiny
Hledáme uchazeče na pozici: Vedoucí školní jídelny
Požadujeme:
- přehled o vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním
stravování a znalost hygienických předpisů a HACCP
- základní znalost práce na počítači
- dále požadujeme morální bezúhonnost, komunikativní
dovednosti, výpis z rejstříku trestů
- preferujeme praxi ve stravovacím provozu/restauraci
Nabízíme:
- částečný úvazek (0,5), pracovní doba 4 hod.
- mzda podle délky praxe (6.420 – 9.655 Kč)
- stravování v místě výkonu práce
- nástup od 1. 4. 2017
Nabídky s profesním životopisem označenými „Vedoucí
ŠJ “ zasílejte do 15. 3. 2017 na e-mail:
reditelna@zskaterina.cz nebo doručte osobně do
kanceláře školy.
Kontakt:
Mgr. Jitka Nováková
tel: 476 113 151
Adresa:
Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny
náměstí Pionýrů 1
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Ve věku nedožitých 93 let nás navždy opustila paní

Ludmila Haufová.
Byla dlouholetou obyvatelkou Nové Vsi a členkou
našeho Spolku žen. Nikdy nezapomeneme.
M. Plačková, předsedkyně

Autor: MICHAEL COONEY
Režie: Milan Schejbal
Co se všechno vyvine z jednoho malého podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi
přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát.
Vstupné: 150 a 170, senioři 100 Kč
Délka představení: 150 minut včetně přestávky.
Osoby a obsazení:
Eric Swan - Jan Beneš
Linda Swan - Michaela Krausová
Norman Bassett - Vít Herzina
Mr. Jenkins - Jakub Dostál
Strýček George - Otto Liška
Sally Chessingtonová - Karolína Herzinová
Dr. Chapman - Svatopluk Schuller
Mr. Forbright - Matyáš Procházka
Mrs. Cowper - Ivana Zajáčková
Brenda Dixon - Lilian Sarah Fisherová

Spolek žen a Obec Nová Ves v Horách zvou občany na divadelní představení HABAĎŮRA do Mosteckého divadla dne
22. 3. 2017 od 19 h. Cena vstupenky pro seniory je 100,00 Kč. Při příležitosti svátku MDŽ ženám hradí vstupenku
Obec. Doprava je zdarma. Přihlášky včetně ev. vstupného na OÚ do 15. 3. 2017.

Informace velitele hasičů
V tomto měsíci opouští naši jednotku
dlouholetý člen V. Dvořák, kterému bych chtěl
tímto poděkovat za jeho čas a úsilí, které
věnoval naší jednotce. V lednu jsme pořídili
nový záchranářský batoh, který je určen pro
poskytnutí první pomoci. K jeho správnému
využití nás proškolil instruktor záchranné
služby. V rámci odborné přípravy jsme
absolvovali školení BOZP, které je pro nás neméně
důležité. V minulém týdnu zástupci jednotky byli
předat firmě ZHT Grupe se sídlem v Hranicích na
Moravě naše nové hasičské auto, které pro nás tato
firma staví.
Petr Šikl, velitel JSDH

Hasičský bál
SBÍRKA PRO CHARITU
V březnu
pořádá
Spolek
žen
v novoveském muzeu sbírku šatstva a
dalších
potřebných
věcí
pro
mosteckou Charitu. Pokud máte
zájem, akce potrvá celý měsíc březen.
Za darované věci všem předem
děkujeme.
Za spolek žen A. Pešírová

Tak jako každý rok tak i letos se konal již 8. Hasičský ples. Ples se
konal na sále v místní restauraci ,,Pod Lípou“, kde nám díky svým
prostorám umožňují každoročně pořádat ples. Datum plesu letos
připadlo na sobotu 18. 2. 2017 a byla to první letošní akce SDH Nová
Ves v Horách. Před půl osmou večerní se začalo na sále scházet
prvních pár hostů a před půl devátou, kdy byl sál mnohem plnější,
starosta SDH a velitel JSDH přivítali ,,tanečníky“ a poté začala hrát
skupina Vívar. Kolem desáté hodiny se začala prodávat tombola a
kolem půl dvanácté si výherci mohli vyzvedávat své výhry. Letos jsme
měli připraveno 170 cen od maličkostí, přes hodnotnější ceny až po
ty nejhodnotnější. Na každého se bohužel nedostalo, ale i tak
tombola udělala mnoha lidem radost. Ples jsme ukončili kolem druhé
hodiny ranní. Na závěr bych chtěla poděkovat všem hasičům, kteří se
na akci podíleli a hlavně všem sponzorům, kteří ples podpořili
věcným darem do tomboly (p. Vybíral, p. Pakosta, manželé
Dvořákovi, manželé Šiklovi, NBW s.r.o, Penzion ,, Na Čáře“ Brandov,
manželé Větříčkovi, D.Kádner, Obec Nová Ves v Horách,
pí.Seifertová).
Za SDH hospodář Michaela Krupičková

Dne 16.1.2017 jsme s paní učitelkou Sehnalovou, navštívili pana
starostu Davida Kádnera z obce Nová Ves v Horách. U pana
starosty jsme se dozvěděli spoustu informací, např. co vůbec dělá
starosta obce, jak spolupracuje obec s krajem, jak kraj pomáhá
obcím, kolik má Nová Ves obyvatel, kolik mají obce na horách
zastupitelů, jakou dostali stuhu a za co. Některé informace jsme si
upřesnili, jiné pro nás byly nové. U pana starosty to bylo fajn,
děkujeme a přejeme spoustu nových nápadů pro vaši obec.
žáci 7.třídy

Dětský domov informuje
Proč tři kůzlátka?
V sobotu 22. 1. jsme se vydali s mladšími dětmi 1. rodinné skupiny do Litvínova na loutkovou pohádku O třech kůzlátkách. Je to ale divné, protože správně má být sedm
neposlušných kůzlátek. Divadlo sloutkami hráli jenom dva herci, a tak byla záhada rozluštěna, nemohli by hrát se sedmi kůzlátky najednou a navíc sjejich mámou nebo
vlkem. Po skončení pohádky jsme si mohli loutky prohlédnout zblízka na jevišti, menším dětem / a nejenom jim/ se to moc líbilo. Z divadla jsme odešli šťastní a veselí.
/HoŠu/
Bruslení
Dne 28. 1. 2017 jsme si s celou rodinkou vyjeli na společný výlet – bruslení v nové Vsi v Horách. Moc se nám to všem líbilo a
hodně jsme si to užili. Jeli s námi i ti nejmenší, kterým jsme pomáhali učit se bruslit.
Potkali jsme se tu i s kamarády ze školy a hráli společně na „ Babu“. Moc děkujeme
naší tetě Martině, která si pro nás tuhle akci připravila.
Konečně jsem se dočkala, sladkých 18náct
V sobotu 4. 2. 2017 jsem oslavila se svojí druhou rodinou mé 18nácté narozeniny.
Oslava začala ve 14 hod. odpoledne, všichni se sešli v šatně před jídelnou, a potom
šli všichni dovnitř kromě mě. ,,Maruško, už můžeš!“ plna očekávání jsem
vstupovala do místnosti. ,,Co mě tam asi očekává?“ první, co mě mile překvapilo,
byla krásná výzdoba, o kterou se postarala Jitka, Stela a Páťa. Všechny děti začaly
zpívat narozeninovou píseň, po její skončení jsem dostávala dárky a dary,
převelikánský dort ve tvaru podkovy, 18 krásných růží a ještě další puget růží. Byla
jsem velice překvapená, vše bylo úžasné. Samozřejmě, u oslavy nesmí chybět
hudba, měli jsme dva dýdžeje - Kevina a Radka, kteří nám pouštěli písničky podle
našeho stylu. Nejprve jsem si zatančila se všemi dětmi sólo v kolečku. Oslava se
vydařila, líbila se nejenom mně, ale i všem dětem. Vždyť oslavu jsme zakončili až po
5hodinách
tanečního
řádění,
sice
unaveni
ale
spokojeni.
Děkuji všem dětem i dospělým, kteří se zúčastnili a postarali se pro mě o nezapomenutelný zážitek, velice mě potěšily. /Ma Šán/
Strikeland Chomutov
28.1. jsme si udělali výlet do Chomutova. Zajela si celá naše rodinka na bowling. Takže jsme si dali takový malý rodinný zápas,
snažili jsme se hrát co nejlépe, ale nikomu vůbec nezáleželo na umístění. Jestli přece jenom chcete vědět, kdo vyhrál? Tak vyhrál
Ben a z malých byla nejlepší Jaruška.
Po zápasu jsme si jeli nakoupit potraviny pro rodinku na vaření a pak příjemně unaveni domů. /BeGe/

Co ještě můžeme stihnout ….
Během zimní sezóny můžete navštívit u horní stanice lanovky svatý Petr- Pláň nové Špindlerovské ledárium. V ledovém iglú si
budete moci prohlédnout výstavu ledových soch s tématikou „Čtvero ročních období „ od známého skladatele Antonína
Vivaldiho do 31.3.2017 od 9hod. – 15,30hod.
Emil Holub v Lounech do neděle 12.3.2017. Emil Holub se narodil v rodině lékaře, ale po přečtení Livingstonova cestopisu o
Africe zatoužil se stát cestovatelem. Svůj sen si po studiích na medicíně opravdu splnil, a v roce 1872 se vydal do jižní Afriky. Na
svých výpravách se dostal až k Viktoriiným vodopádům o nichž napsal první anglicky psanou publikaci a vytvořil jejich první
mapu. To a mnoho dalších zajímavostí ze života slavného dobrodruha se dozvíte na výstavě Holubovo putování jižní Afrikou v
oblastním muzeu v Lounech. Více na www.muzeumlouny.cz
Město Krásná Lípa (první zmínka o městě je z roku 1361) má několik zachovalých památek tradiční lidové architektury, jedná se
o roubené podstávkové domy s roubeným či hrázděným patrem. Významnou církevní pamětihodností je barokní kostel sv. Máří
Magdalény z roku 1758. Každoročně první víkend v září se v Krásné Lípě koná sraz historických motocyklů Čechie
Böhmerland, které se zde za první republiky vyráběli.
(pokr. na straně 5)

Co ještě můžeme stihnout ….
Srbská Kamenice – obcí prochází naučná stezka Děti a příroda s odpočinkovou zónou a také se zde nachází přírodní rezervace
Arba, louka s původními společenstvy rostlin a živočichů, nacházející se v nivě řeky Kamenice. Kolem louky vede žlutá turistická
trasa a nad ní se vypíná skála s vyhlídkou. V jižní části vesnice se nalézá přírodní rezervace Za Pilou, kterou tvoří slatinné louky
s výskytem některých ohrožených druhů mokřadních rostlin.
Staň se robotem – virtuální realita – V OC Olympii Teplice bude probíhat ve dnech 6.3. – 26.3.2017 výstava pod názvem „Staň
se robotem“, která má 6 velice zajímavých virtuálních stanovišť, kde vás čeká vždy zajímavá činnost či soutěž. Např. na
posledním šestém stanovišti je tzv. interaktivní podlaha a čekají vás zde soutěže, kvízy a sportovní zábava pro malé i velké.
Víte že v Chomutově působí dvě taneční školy, obě dlouhodobě úspěšné na evropské i světové úrovni. Architektonickou
zajímavostí Chomutova jsou kromě historických památek tři robustní osmnáctipatrové budovy s mezonetovými byty na sídlišti
Březenecká . Tyto takzvané experimenty jsou jedinou realizací budov podle vzoru staveb světoznámého architekta Le Gorbusiera
v bývalém Východním bloku.
Na skok k zajímavostem- světový rekord - první sólová cesta s pohonem lidskou silou – Erden Eruc (Turecko) vesloval, pádloval,
pochodoval a šlapal na kolem světa. Odstartoval v Bodega Bay v Kalifornii (USA) a cesta ve dnech 10.7.2007 – 21.7.2012 trvala 5
let 11 dní 12 hodin 22minut. Byl prvním člověkem, který cestu kolem světa dokázal sám bez cizí pomoci.
J. Dvořáková
A teď k nepříjemné současnosti: Máme tady první stížnost na volné pobíhání psů. Pes (velký černý)
napadl běžící osobu na hlavní silnici vedoucí do Hory Sv. Kateřiny. Na štěstí byla majitelka psa venku
a odvolala ho. Napadený člověk to odnesl „píši jenom“ špinavým oblečením a leknutím.
Apelujeme na Vás hlídejte si dobře své psy, abychom nemuseli příště tuto stížnost řešit jako přestupek
na MÚ v Litvínově.
Blíží se jaro, na které se určitě hodně lidí těší. Čeká nás jarní úklid, první práce na zahrádce a hlavně
pohlazení sluníčkem. Pozdravme každé ráno s úsměvem sluníčko i sousedy. Jana Dvořáková

Hasiči bez hranic
16. února se konalo další setkání partnerů projektu Hasiči bez hranic. Hostitelem partnerů se tentokrát
stala Obec Nová Ves v Horách. Partneři aktualizovali jednotlivé milníky, které je čekají v letošním roce,
rovněž byly představeny společné webové stránky. Naše obec má letos hned milníky tři. Prvním je
dodávka hasičského vozu, druhým společné cvičení IZS v ÚSP a posledním je představení nové hasičské
techniky v rámci Letních slavností.
R. Malkusová

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

POZOR
ZMĚNA TERMÍNU!
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