NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ
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BŘEZEN 2017

INFORMACE STAROSTY

2013
Vážení přátelé, vážení spoluobčané. Máme tu další vydání Zpravodaje a s ním možnost podělit se s vámi o události nadcházející. Rád bych se
nejdříve ohlédl zpět a poděkoval za neuvěřitelně rychle vyprodané lístky na desátý ročník obecního plesu. Doufám, že jste se všichni dobře
ERVEN
2013
bavili
a už
se společně s námi těšíte na další ročník. Budeme samozřejmě rádi i za podněty ke zlepšení. Poděkování patří rovněž všem
partnerům, kteří přispěli svými dary do tomboly a také všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. A teď již k tomu, co nás čeká. První akcí je
každoroční
ples 9. třídy ZŠ Hora sv. Kateřiny, který nás čeká již 31. března. Letos máme v této třídě dvě žačky, Natálku Hrubou a Marcelu
2013
Puffovou. Držíme tedy palce, ať se akce vydaří. O týden později nás pak čeká pyžamová party spojená s maškarní diskotékou, tato akce letos
nahrazuje Noc s Andersenem a proběhne již 8. dubna od 17:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu. Strávíme tak společně celou noc až do
EZEN 2013
9:00 ráno. S sebou si proto, prosím, vezměte spacák nebo karimatku s dekou a oblečení na ven. Jídlo i pití bude zajištěno a děti se mohou těšit
na bohatý program. (pokračování na str. 3)

Ohlédnutí za X. společenským plesem obce Nová Ves v Horách
Vyvrcholením zdejší plesové sezóny se tradičně stává obecní ples. Nejinak tomu bylo i letos 11. března. Vstupenky byly dopředu všechny
prodány, k tanci zahrála kapela MY?, nechyběla bohatá tombola. Vyvrcholením večera bylo vystoupení Tonyi Graves doplněné pyrotechnickými
efekty. Dobrá nálada nechyběla a tak se můžeme těšit na další ročník.
R. Malkusová, foto J. Dvořák. Více fotografií a video na
facebook.com/obecnovavesvhorach.cz

Na tomto místě nesmí chybět
poděkování sponzorům plesu či
plesové tomboly. Děkujeme!

ALTENERG s.r.o.
TOP TANK s.r.o. Mníšek
Jiří Mikač, Cukrárna Amádo,
Pneuservis/autoservis P. Niroda,
NBW s.r.o., VTE Strážný vrch,
Čokolatérie u Karolíny, Statek u
Pakostů, J. Vybíral, J. Viktora, V.
Tondrová – Krušnohorské dorty,
K. Kádnerová, H. a J.
Brandnerovi, manželé
Dvořákovi, Větříčkovi, D.
Seifertová – potraviny,
E. Nirodová, Penzion Na čáře
Brandov.

V březnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Hana Gänslerová (73)
Karla Schittenhelmová (71)
Jiří Kůžel (72)
Ema Berková (82)

V březnu nás bohužel navždy opustila paní

ANNA
BEROUSKOVÁ (85)

TVOŘILKY SRDEČNĚ ZVOU VEŘEJNOST
NA KURZ KERAMIKY,
který se koná 7. 5. 2017 v Keramické dílně v Zaječicích. Odjezd
je ve 13.00 h z obce, kurzovné 60,00 Kč/2 h, děti 30,00 Kč/2 h +
příspěvek na palivo pro řidičku.
Může se zúčastnit opravdu kdokoliv z Vás!
Přihlášky pouze formou sms na tel.: 777 347 895.

Čest její památce!

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

A je to tu. Před námi je jaro, na které se mnozí z nás těšili. (Já hrozně moc.)

Jak pozoruji, tak někteří již začali

s jarním úklidem nejen svých zahrádek, ale obecních ploch. A dělají to už roky a nám to moc pomáhá a my jim všem moc a moc děkujeme.
A
protože je to jaro, tak jsem si vzala do ruky knihu světových rekordů, ve které si ráda listuji a náhodně otevřela:Nejjedovatější pavouk Palovčík brazilský
má ze všech žijících pavouků nejaktivnější neurotoxický jed. Pouhých 0,006 mg stačí k zabití myši. Jeho rozpětí nohou a těla je okolo 17cm. Nejjedovatější
štír je štír tlustoretý a je zodpovědný za 80% bodnutí a 90% úmrtí po bodnutí štírem obecně v severní Africe. Může dorůst do délky 10 cm a vážit až 15
gramů. Největší vosa , Hrabalka obrovská je zároveň největší vosa a největší hmyz z řádu blanokřídlých. Největší známý jedinec je samička z národního
parku Yanachaga-Chemillén v Peru s rozpětím křídel 121,5mm a délkou zahnutého těla okolo 62mm. Její kořistí jsou obří pavouci sklípkani. Vosa chytí
pavouka čelistmi, paralyzuje jej žihadlem a pak jej odtáhne do hnízda, naklade na něj vejce a hnízdo zalepí. Nově vylíhlé larvy vos se živí na stále žijícím
pavoukovi.Nejjedovatější suchozemský had Taipan menší, žije v Austrálii a dokáže jedním kousnutím vstříknout 60 mg jedu. To stačí k zabití malého
vačnatce během několika vteřin i k usmrcení několika dospělých lidí. Jed jedné obzvláště nebezpečné formy stonožky žijící převážně v jihovýchodní Asii, je
tak silný, že prý její lidské oběti strkají pokousané ruce do vroucí vody, aby nesnesitelnou bolest přebily.Dva druhy chobotnic , chobotnice skvrnitá a
chobotnice kroužkovaná dokážou ihned svým jedem zabít. Jaké štěstí, že žijeme na horách, kde nic jedovatého neběhá ani neleze (nebo snad jo ?)
Nezapomeňte někdy navštívit skleníky Botanické zahrady v Teplicích, které jsou skoro o jednu čtvrtinu plochy větší než pražská Fata Morgána a jsou
opravdu nádherné. Jsou zde rostliny z celého světa i akvária se vzácnými rybkami. Kromě pondělí je otevřeno denně od 9.00hod. – 17.00hod.Více na
www.botanickateplice.cz V Hulicích se nachází Vodní dům, kde je stálá expozice. Dozvíte se zde kolik různých tváří má obyčejná voda. Atraktivní formou ,
která bude bavit vás i vaše děti, se představí voda jako prostředí vodních živočichů a rostlin i jako nezbytná podmínka našeho života. V celé expozici,
skládající se z pěti částí, hraji hlavní roli lidské smysly, takže budete nejen pozorovat, ale také ochutnávat, poslouchat, dotýkat se a čichat. Otevřeno je
denně mimo pondělí. Více na www.vodni-dum.cz. Expozice „ Art Deco“ v Novém Boru ve sklářském muzeu Vás vrátí do doby 20. a 30. let 20. století v níž
se velké oblibě těšil umělecký směr nazvaný právě Art Deco. Více na www.glassmuseum.eu
Lanová dráha Bohosudov vede na Komáří vížku. Lanovka byla postavena v letech 1950-1952 a se
svými 2348m byla nejdelší ve střední Evropě. Hasičské muzeum v Krupce se nachází v opravené budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí P.M. v Husitské
ulici. Jsou zde nainstalovány unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje. Všichni jsou srdečně vítáni. Otevřeno denně od 9.30hodin do 17.00hodin. Více na
telefonu 602493177 (Hasičské muzeum)
Hrad ve městě Krupce byl postaven před rokem 1330 jako strážní pevnost na ochranu cínových dolů.

Více na www.hrad-krupka.cz. Město Krupka je kandidát zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.

Jana Dvořáková

INFORMACE STAROSTY
(Pokračování ze str. 1) Prosím zájemce, aby se nahlásili buď na Obecním úřadě anebo formou SMS na telefonní číslo 604 588
494. Čekají nás také již tradiční Velikonoce v našem muzeu, a to v sobotu 15. dubna, více informací naleznete na letáčku
uvnitř Zpravodaje. Na závěr mi dovolte jednu prosbu. Končí zima, příroda se probouzí a všichni tak naplno začínáme
s úklidem našich zahrádek. V obci jsme proto rozestavěli několik kontejnerů, určených výhradně na trávu. Malé větve potom
můžete odkládat vedle kontejnerů, vyvezeme je zvlášť. Děkuji za spolupráci a přeji krásné a slunečné jarní dny.
Váš starosta David Kádner

NAPSALI JSTE NÁM: Žádám spoluobčany, aby mi laskavě nevenčili svoje psy před mým
domem, neboť každý den na svém pozemku nacházím psí výkaly! Pavel Bejček

Informace o činnosti ve škole
Prevence šikany a kyberšikany + sociální
sítě pan Zaoral
Ve čtvrtek 9. března se
uskutečnilo setkání tříd 6.A,
7.A, 8.A, 9.A s panem Zaoralem
v rámci plnění preventivního
programu.
Pan Zaoral připravil pro žáky
přednášku: Kyber šikana a
sociální sítě.
V první části setkání proběhla
beseda na téma Facebook,
jeho funkce a popularita.
Všichni jsme se shodli na tom, že
je to veřejný prostor, který nám dává možnost komunikace s lidmi a prezentaci našich
talentů.
Přednáška nás vedla k pochopení – proč je důležité s Facebookem zacházet rozumně,
chránit a nezveřejnovat své soukromí.
Díky získaným informacím jsme se mohli opět přesvědčit o tom, jak jednoduše
necháváme elektronické stopy, které mohou vytvořit „katalog“ pro zločince.
Následně měli žáci možnost si poslechnout o nebezpečí kyber šikany, riziku zneužívání
a vydírání pomocí fotografií. Důležité bylo pochopení, jak se v případě setkání se
šikanou zachovat.
Dětem se přednáška líbila, byli pozorní, občas se aktivně zapojili. Žáci získali mnoho zajímavých a užitečných informací, dozvěděli se jak hlásit
na Facebooku, že je obsah nevhodný. Vyprávění bylo doplněno ukázkami a skutečnými příběhy. Pan Zaoral rád odpovídal na otázky, nechybělo
i humorné povídání.
Děkujeme za všechny získané informace a slibujeme, že „kyber světem“ budeme procházet opatrně.
Mgr.Lidia Bachurová

Zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu (1. stupeň)
Dne 9. 3. naší školu navštívil pan Zaorálek s preventivním programem, který byl zaměřený proti šikaně a rozpoznání šikany. Jednalo se o
program, který původně vzešel z dopravního programu, kde se mimo jiné věnuje chování účastníků dopravního provozu nejenom na silnici.
Principem bylo ukázat jak směšné vlastně je “nevhodné” chování žáků vůči kolektivu ale i vůči sobě samým. Toto ukázal při navození
požadované situace a na několika příkladech formou prezentací a her, kdy následně rozebral takové chování. Snažil se neukazovat zbytečně
moc násilí (děti toho mají z televize dost a dost). Rozebíral hloupost takového jednání a následky, které může způsobit. Program doprovázel
videem a příběhy ze života, které svým emotivním podtextem většinou vzbudí v dětech nepochopení takového jednání a vyjádření negativního
názoru k němu. V některých případech se bavil i o extrémních situacích, které se opravdu staly.
Program trval dvě vyučovací hodiny a byl provozován přímo ve škole.
Bc. Lucie Zemanová

Dětský domov informuje
Jarní prázdniny
Naše jarní prázdniny jsme si užili. Jako první jsme vyrazili na běžky s tetou Hankou. A musím říct, že i když byla docela zima a my jsme byli jako
zmrzliny , tak nám to všem šlo moc náramně. Výborně jsme si to užili, a i když trať nebyla moc dlouhá a náročná, někteří od začátku padali, to
byla parádní legrace. Další den jsme vyrazili do Chomutova s tetou Simonkou na náš oblíbený bowling, když jsme tam dorazili, tak nám teta dala
nejdříve rozchod a řekla určitý čas, kdy se máme vrátit. Na bowlingu nás byl malý počet, takže jsme se tam nemotali, ale užívali si. Teta z nás
byla nejlepší, asi často trénuje, ale musím říct, že to šlo všem i tím nejmenším. No a naše
prázdniny jsme končili kinem a opět s tetou Simonkou a řeknu vám, tak to byl pěkný doják.
Film se jmenoval Psí poslání a bylo to o pejskovi, který se narodil do jedné rodiny a tam
vykonal své poslání, ale zemřel a opět se narodil, ale jako jiný pejsek . Vše dobře dopadlo
a on se zase vrátil do své rodiny. Takže závěr – super prázdniny/ PaBa/
Tomáš na návštěvě
Dne 11. března k nám do dětského domova přijel Tomáš Slavata se studenty, kteří si pro nás
připravili program na dva dny. Nejdříve jsme je pozvali na oběd, nejvíc jich šlo do třetí
rodinky na ovocné knedlíky. Po obědě jsme s nimi vyrazili na rozhlednu a cestou jsme plnili
úkoly, které nám připravili. U konce na nás čekalo překvapení - krabice s bonbony. Bylo to
super, hlavně menší děti si to užívali a měli z toho velkou radost. Večeři nám vařili studenti
s Tomášem. Připravili nám vynikající palačinky s nuttelou a šlehačkou, které byly moc dobré
všem nám chutnaly. Večer si s námi zahráli karetní hry a šachy byla sranda. Druhý den si kluci
se studenty a Tomášem zahráli fotbal, který je hodně bavil.. no ještě aby ne jsou to kluci. Poté se u nás naobědvali, tentokrát to vyhrála rajská
omáčka na naší rodince, rozloučili a jeli zpět domů. Moc děkujeme za super víkend strávený s vámi a těšíme se, až zase Tomáš přijede na
návštěvu. / JIFE/
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 200 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

