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2013
Krásný den, přátelé! Dovolte mi prosím vás jako již tradičně seznámit se vším, co se za poslední měsíc událo a co nás v nejbližší době čeká. Rád bych
začal informací o velkém cvičení Záchranného integrovaného systému. To mělo za úkol prověřit hasičské složky ve spolupráci s policií jak Nové Vsi
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tak Hory Sv. Kateřiny, Brandova, Oseku, Deutschneudorfu, Olbernhau a Seiffenu. Cvičení probíhalo v našem Ústavu sociální péče, kde
propukl v oblasti kuchyně požár. V objektu se nacházelo osm zraněných, kteří byli evakuování do parku naproti obecnímu úřadu. Vše proběhlo na
profesionální úrovni a všem, kteří se na tom podíleli, patří obrovský dík. I přes obrovské nasazení a profesionalitu našich jednotek jsem ale velmi rád,
2013
že šlo pouze o cvičení a ne o ostrý zásah. Další akcí, pořádanou na Brandově, byla každoroční soutěž Železný hasič. Letos jsme zde jako obec měli také
své zastoupení a na vlastní kůži jsme tak pocítili náročnost hasičského sportu. Věřím, že příští rok se naše zástupy ještě rozrostou. Tímto moc
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děkujeme brandovským hasičům za pořadatelskou práci a za náročné aktivní odpoledne. Hasičský informační blok můžeme zakončit
příjemnou
informací ve formě nového technického vozidla, které jednotka dostane již 9. června namísto staré Avie. Po skvělých výkonech, které předvádějí, si
lepší techniku jistě zaslouží a my všichni se tak můžeme cítit zase o něco bezpečněji. V neděli, 4. června v 15:30, byl na cyklostezce mezi Novou Vsí a
Mníškem vztyčen nový kříž. Ten původní tam stál sto let a tak již potřeboval výměnu, která nám snad vydrží nejméně dalších sto let. Zároveň tímto
děkuji všem, kteří nám tento 600 kg vážící skvost pomohli vsadit do země. A nyní již pojďme k tomu, co nás v následujícím měsíci čeká. Již tuto sobotu,
10. června, nás od 13:00 hodin čeká druhý ročník Dětského dnu pořádaného ve spolupráci s obcí Brandov. Tentokrát se potkáme u nás v obci a to
v parku, naproti obecnímu úřadu. Čeká nás bohatý program, podrobnosti naleznete dále ve Zpravodaji. Tématem bude „Pirátský den“, masky jsou
tedy vítány a děti za ně budou také ohodnoceny malým dárečkem. Jen o den později nás pak čeká tradiční dětský den „Pohádková Lesná“, kam jste
všichni srdečně zváni. Podrobnosti naleznete v příloze. Již v úterý nás po roce opět navštíví komise Vesnice roku Ústeckého kraje 2017. Minulý rok se
nám za ocenění stuhou podařilo získat finance na rekonstrukci Sokolovny a věřím, že se již začátkem léta všichni přesvědčíme o smysluplnosti takové
investice. Úspěch ale přišel také díky vám všem a díky vaší práci na svých pozemcích a domech, kterou se budeme moci opět toto úterý, 13. června,
pochlubit. V sobotu, 17. června nás pak čekají tradiční Mikulovické hry, tentokrát v Mikulovicích u Znojma. Jedná se o klasické tři disciplíny – požární
útok, malá kopaná a pinčes. Pokud byste se chtěli účastnit a naší obec reprezentovat, nahlaste se prosím na obecním úřadě. Vyjíždět budeme ve 4:30
od obecního úřadu a pak po zastávkách směrem na Horní Jiřetín, pojedeme hokejovým autobusem - stejně jako do Mikulovic u Pardubic. Blíží se nám
letní prázdniny a já se již nyní těším, až se mi školáci přijdou pochlubit svými známkami a já je budu moci ohodnotit finančním anebo věcným
dárkem. Odměna se jako vždy týká dětí s vyznamenáním anebo těch, které si své známky od pololetí zlepšily. Uvidíme se společně při slavnostním
vítání nových občánků v zasedací místnosti úřadu 1. července od 10:00. Nakonec mi prosím dovolte pár provozních informací. V poslední době se
nám množí stížnosti na volně pobíhající psy, a to hlavně na Mníšku. Zatím jsme nepřikročili k odchytu, nicméně množství stížností nás nutí toto
řešení při příštím oznámení použít. Pes pak bude ve spolupráci s městskou policií Litvínov odvezen do útulku na náklady majitele. Prosím, hlídejte si
své mazlíčky a předcházejme tak společně těmto nepříjemným řešením. Před dvěma měsíci jsme podávali ke zpracování návrh nové kanalizace do
Mikulovic, směrem na Horu Sv.
Kateřiny. Jakmile budeme mít
návrh
kompletní,
proběhne
debata, kde budete moci sdělit své
připomínky a doptat se přímo
projektanta na vše, co vás zajímá.
Co se týká realizace vodovodu do
Mikulovic, směr Lniště, jsme ve fázi
dokončování
projektové
dokumentace. Bohužel se vše
protahuje a není v naší moci to
nijak ovlivnit, uvidíme tedy, zda
budeme schopni realizovat projekt
již v dohledné době anebo až na
jaře příštího roku. Děláme ale vše
pro to, abychom svým slibům
dostáli, a to v co nejkratší možné
době. Na úplný závěr bych vás rád
pozval na Zastupitelstvo obce,
které se koná 19. června od 17:00
hodin. Přeji krásné letní dny a
doufám, že se na plánovaných
akcích potkáme v co nejhojnějších
počtech.
Váš starosta David Kádner

V květnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jaroslav Berka (86)
Bohuslav Slavík (70)
Zdeňka Deverová (78)
Helena Procházková (76)
Petr Plaček (71)

Restaurace U Rozhledny
Růžový Vrch 2,
Hora Svaté Kateřiny

Kvalitní restaurace a ubytování.
Otevřeno: PÁ, SO 11.00 – 22.00 h
NE 11.00 – 17.00 h
V ostatní dny je nutná rezervace na tel.:
731 801 881, nebo 731 712 718

Upozorňujeme členy Klubu Sokol a jejich hosty,
že 31. 5. 2017 vstoupil v platnost tzv.
protikuřácký zákon a v prostorách klubu a celé
budovy je vyhlášen zákaz kouření.

ČS F1 Mníšek přijme
v měsících červen – září 2017
brigádníka/brigádnici do funkce

obsluha ČS – pokladní.
Hlásit se můžete na tel. 476 000 784,
nebo osobně na ČS Mníšek.

Upozorňujeme členy Klubu Sokol a jejich hosty,
že 31. 5. 2017 vstoupil v platnost tzv. protikuřácký
zákon a v prostorách klubu a celé budovy je vyhlášen
zákaz kouření.

POPLATEK ZA PSA
Splatnost do 31. 5. 2017,
1. pes 100,00 Kč,
každý další po 200,00 Kč.

19. 6. 2017 od 17.00 h se koná zasedání
Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách.
Program najdete na další straně NZ.
Společnosti Wind Tech, a.s. a Větrné elektrárny Strážný Vrch, a.s.
dlouhodobě finančně podporují obec Nová Ves v Horách.
Od roku 2003 přispěly na rozvoj obce již více než 8.000.000 Kč.

Stručný přehled informací z 23. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, opět se hlásíme s krátkým přehledem informací z dubnového jednání zastupitelstva. To mělo na programu
čtrnáct bodů. Pět z nich se týkalo schválení pronájmů pozemků a žádosti o prodej. Další tři body byly tvořeny pravidelnými
informacemi o dotacích na hasičské vozidlo, kde vznikly vícenáklady a víceslužby s dodatečným vybavením ve výši cca 94 tis. Kč.
Ministerstvem pro místní rozvoj nám byla schválena dotace na opravu Sokolovny a byli schváleni dodavatelé služeb na opravu
elektroinstalace a sociálního zařízení. S touto opravou je v tuto chvíli Sokolovna zavřena, ale můžeme se těšit na nově
zrekonstruované prostory, které budou hotovy do konce letošního roku. Poslední dotaci získala obec Nová Ves v Horách na
kulturní činnost od Euroregionu Krušnohoří, kde jsou prostředky na pořádání dětského dne, novoveské slavnosti, jeřabinové
slavnosti a vánoční trhy do Německa. Všechny finanční transakce jako jsou příjmy a výdaje na dané akce byly schváleny
v posledním bodě jednání a to rozpočtovou změnou. Dovolte mi na úplný závěr Vás pozvat na další jednání zastupitelstva, které
se koná 19. června 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

Děti z Krušných hor oslaví svůj den v námořnickém
Přímořskou atmosféru si budou moci užít děti v naší obci 10. června. Obec totiž pořádá Den dětí. Odpolední dětská slavnost je
první ze série akcí společného česko-německého projektu nazvaného Plujeme na lodi společně. „Onou společnou plavbou je
myšleno samozřejmě partnerství se sousedním Deutschneudorfem, ale vtáhli jsme ji i do programu dětského dne,“ vysvětluje
starosta David Kádner. V sobotu 10. června čeká děti v parku před obecním úřadem pestrý program,
kde nebudou chybět námořníci i piráti. Masky jsou samozřejmě vítané a během programu proběhne i
soutěž o nejlepší masku. O zábavu se bude starat oblíbený Divadelní ansámbl Bezevšeho z Postoloprt a
také kouzelník. Děti budou procházet stezkou se třinácti stanovišti a na nich plnit úkoly, samozřejmě za
odměny. Program bude probíhat od 13 do 16 hodin a doplní ho hudební produkce, takže si děti i
zatančí a zadovádí. „Zveme na program nejen děti z Nové Vsi, ale i z okolních horských obcí a
pochopitelně i partnerské německé Nové Vsi. K dispozici bude tlumočník, ale věřím, že toho děti při
hrách nepotřebují,“ dodává starosta. Den dětí je první ze série akcí obce Nová Ves v Horách,
podpořených z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Následovat budou poslední červencový víkend Novoveské
slavnosti a v září Slavnosti jeřabin. „Poslední, už menší akcí pro naše občany, bude zájezd na vánoční trhy k německým
sousedům,“ prozradil David Kádner. Připravila: Kateřina Táborská

Oslavy dne sletu čarodějnic se opravdu vydařily
Sluníčko svítilo už od rána a nad obcí panovala slavnostní nálada. Kdo se podíval na oblohu, viděl podivné létající stroje. Tento úkaz ovšem
neviděl každý, ale pouze vyvolení . To v naprosté tichosti a utajenosti na obloze
dováděli a trénovali nezkušené mini čarodějnice pod bedlivým dohledem nás
zkušených. V sobotu odpoledne prošel obcí bohatý průvod čarodějnic , kterým do
kroku vyhrávala kapela ze ZUŠ Litvínov a v čele průvodu jel moderní čarodějný stroj,
řízený samotným čarodějem Kaššapu (kdo neví  tak prozradím, byl to pan starosta).
Něco úžasného. Spolek žen připravil pro všechny čarodějky Dobrodějky, ale i pro
ostatní Jedučarodějky sportovní soutěže a soutěž odvahy. Odvaha nikomu
nechyběla a sportovní soutěže čarodějky zdolaly s velkým nadhledem. Také se
nevynechal starý pohanský zvyk a to upálení zlé a mocné čarodějky, kterou vyrobil
kroužek dětí pod vedením starosty. Děti se zhostily úkolu na výbornou, protože ta
čarodějnice, ta tedy hořela. Zatímco si děti pochutnávaly na buřtech (tedy na
buřtech, oni to vlastně nebyly buřty, nevím jestli to mám vůbec prozradit. Tak dobře,
byly to špekovité žížaly ), tak někteří rodiče ochutnávali, jak se sládkovi povedla ta

žlutá tekutina (no po pravdě byl to lekvar z hadích očí, ale fakt všem chutnal)
. Překvapením pro nás všechny bylo, že se slétlo až 40 čarodějnic a my jsme počítali, že doletí tak 35 miničarodějnic. Ale slibujeme, že na
příští rok se polepšíme , a navýšíme počet odměn. Hlavně nezapomeňte příští rok přiletět a přiveďte kamarádky. Termín připomeneme. jd

Fandíme Horské lize!
Reprezentanti naší obce se vypravili na mistrovství republiky
tříčlenných družstev v české dámě. V Praze se zrovna sešla téměř
kompletní špička a tak účast slibovala kvalitní boje. Kdy se nám
jindy podaří zahrát si třeba s mistrem republiky? Hned od počátku
jsme se stali nejoblíbenějším mužstvem turnaje. Každý si s námi
rád zahrál. Jirka, Táňa a Jiřka především sbírali zkušenosti
z velkého turnaje. Ze zápisu partie nás rozhodčí sice osvobodil, ale
na hodiny jsme hráli jako staří matadoři. Prvenství jsme
jednoznačně získali tím, že jsme měli nejhezčí trička. Jirka
vybojoval cennou remízku a jenom drobné zaváhání Táni
v posledním kole nám zabránilo vyhrát zápas. Ale to lze přičíst
tomu, jak se Jirka chytal za hlavu a koulel očima. To Táňu zmátlo a
zahrála jiný tah. Vítězný pohár jsme zatím ještě nechali soupeřům,
ale napříště už víme, jak na ně.
Odkaz na videoreportáž:
https://www.facebook.com/novavesvhorach.cz/
J. Dvořák

Memoriál Honzy Bejčka
V sobotu 27. 5. jsme si užívali báječný den na hřišti. Sluníčko se na nás
smálo hned od rána, klobásky už visely v udírně a tak mohlo začít
sportovní klání. Memoriál Honzy Bejčka v nohejbalu vždy slibuje
zajímavou podívanou. A ani letos tomu nebylo jinak. Na desátou hodinu
se sice prezentovala čtyři družstva, ale do pětky doplnila děvčata, která
se přišla rozcvičovat na odpolední trénink. Malinko se upravila pravidla,
takže holky mohly hrát dvakrát a když jim někdo zasmečoval míč,
automaticky to byl jejich bod. Jenom jsme si na začátku vyjasnili, kam se
dávají góly a už to frčelo. Nutno dodat, že takové oživení ještě turnaj
nepamatuje. Po prvním zápasu se jedna z aktérek zranila, a tak vždy
zaskočil někdo z chlapecké lavičky. Do závěru zápasů měli nejvíce sil kluci
z družstva FOSY, kteří brali zlato. ADH skončilo těsně druhé a pak už byli
jenom domácí. Bronz vydřeli KRUŠNOHORCI a o kousíček byli čtvrtí
LÍPÁCI, kterým dýchali na záda VINAŘKY. Pro slabší jedince sportovní den
skončil, ale ti zdatnější si ještě cvrnkli fotbálek s děvčaty. Protože naše

mistrovské družstvo mělo trénink a potřebovalo
doladit formu, na blížící se Mikulovické hry.
Senzační den se skvěle vydařil se spoustou legrace
a nic jiného nám vlastně nescházelo.
Jaroslav Dvořák, TJ Sokol Nová Ves v Horách

Hasiči z Nové Vsi na TFA v Brandově
Již pravidelně se v Brandově pořádá soutěž v TFA, pod názvem Železný hasič. Jedná se o silový víceboj, kde na soutěžící čeká
několik náročnějších disciplín, jako je roztažení a smotání hadic, 50 úderů palicí, překonání 2 m stěny, převracení pneumatiky od
traktoru, výšková disciplína a tahání břemen. Aby vše bylo
pestřejší, běží se s helmou a dýchacím přístrojem na zádech.
V kategorii master navíc ještě v zásahovém obleku.
Letošního 4. ročníku jsme se rozhodli zúčastnit i my. Za SDH
Nová Ves v Horách běžel D. Kádner, T. Bláha a já. I když jsme
trochu trénovali, tak musím říct, že jsme si sáhli na dno svých
sil. Jednotlivé disciplíny jsou zvládnutelné, ale bělat je všechny
na jednou dá zabrat. I přesto musím říct, že jsem si soutěž užil
a těším se na další ročník. Níže naleznete umístění
v jednotlivých disciplínách. Pokud byste se chtěli podívat na
video ze soutěže, tak více informací naleznete na
www.udalosti112.cz nebo na Facebooku SDH Nová Ves
v Horách.
V neposlední řadě bych chtěl pochválit brandovské hasiče za
skvělou organizaci.
TFA – ŽELEZNÝ HASIČ – MASTER
1. místo: Lukáš Mooz
2. místo: Jiří Morávek
3. místo: Petr Svoboda
TFA – ŽELEZNÝ HASIČ – MUŽI
1. místo: Petr Matějovic
2. místo: Aleš Köhler
3. místo: Jan Valenta
TFA – ŽELEZNÝ HASIČ – ŽENY
1. místo: Tereza Kloudová
2. místo:Veronika Součková

Za SDH Nová Ves v Horách, starosta Jan Valenta

Stavění Máje
Hasiči jako každý rok museli vyrazit do lesa a vyhledat ten nejhezčí a největší smrk
vhodný na stavění máje. Stavění máje letos připadlo na neděli 30.4. V den stavění máje
připravili a ozdobili májku za pomoci malých čarodějek a čarodějů. Jakmile bylo vše
připraveno nastoupili svalnatí a urostlí hasiči a májku hravě vztyčili. Nikomu se nic nestalo
a obecenstvo se dobře bavilo. Po upevnění májky si každý, kdo měl chuť, mohl upéct
buřta na ohni. Tímto bych chtěla poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na organizaci
celé akce a zároveň velké poděkování patří p. Pakostovi (Statek u Pakostů), který jako
každý rok nám zapůjčuje traktor s rukou, abychom mohli májku přivézt.
Za SDH Michaela Krupičková, foto p. Pešír.

Branný den – POKOS
Naši žáci 7., 8. a 9. třídy, se 19. 4. 2017 zúčastnili branného dne, který byl v rámci akce POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Celá akce byla
ve spolupráci Ministerstva obrany a Armádou ČR, která zde byla zastoupena 31.
plukem radiační, chemické a biologické ochrany. Této velké akce se zúčastnily
školy na Litvínovsku, jednotlivé školy tvořili cca 40-ti členné družstva, naši žáci
proto byli spojeni s žáky z Jiřetína. Bylo 10 stanovišť, na kterých pro nás měli vojáci
vždy něco připraveno, každé stanoviště bylo zaměřeno na něco jiného, např.
protichemická ochrana, laboratorní práce, zdravověda, obratnostní aktivity,
radiologie, ukázka vojenských vozů, ukázka vojenských zbraní, topografie,
veslařský a střelecký trenažér a teoretické znalosti o Armádě ČR a Integrovaném
záchranném systému, do kterého Armáda ČR také patříPočasí nám příliš nepřálo,
a jelikož byla většina stanovišť venku, byla nám opravdu zima. I přes to jsme si
toto dopoledne užili, vyzkoušeli si nové věci a něco nového se také dozvěděli. Byla
to velmi podařená akce, která byla vojáky dobře připravena, avšak pokulhávala
v organizaci, jak při přechodech na jednotlivá stanoviště, tak poté s autobusovou
dopravou, nicméně jsme vše zvládli a den si snad většina žáků užila.
p.uč. Sandra Brunnerová, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Měděnec
a Kovářská

PROGRAM
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 19. 6. 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

Bývalé svobodné horní město Měděnec
1.
Úvod
leží v nadmořské výšce 845m. Nad
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
městem ve vrchu Mědník, jinak též
4.
Informace o průběhu dotace na nákup hasičského auta v rámci projektu „Hasiči bez
Měděná
hůrka,
se
dobývaly
hranic“ – propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti Krušné hory
stříbronosné měděné rudy, údajně od
5.
Informace o průběhu realizace dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - podpora rozvoje
10.století. Ukázku dřívějších hornických
regionů –„Oprava elektroinstalace a sociálního zařízení Sokolovna“
prací v Krušných horách nabízí Štola
6.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č. 600/2 o vým. 23m2 a části p.p.č.605/1 o
Marie Pomocné, která byla otevřena
výměře 165m2, obě parcely v kú Nová Ves v Horách (TTP) u če 54
v roce 2007.
Štola se nachází na
7.
Schválení Kupní Smlouvy na prodej části p.p.č. 605/1 o vým. 9m2 a díl c) této parcely o
jihovýchodní straně kopce Mědník .
vým. 20m2, část p.p.č. 600/2 o vým 33m2 a část p.p. 607/2 o vým. 245m2, v kú Nová Ves
v Horách (TTP) u če 100
Malé soukromé muzeum hornictví a
8.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1367/1, o vým. 120 m2 ost. plochy, v kú Nová Ves
života na Měděnci se nachází také
v Horách. Jedná se o část p.p. před RD čp.8, ost. plocha
v prostorách
restaurace
Mědník.
9.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č. 487 o vým. 172m2 v kú Mikulovice
V objektu je též prodej vstupenek do
v Krušných horách, před čp. 4, ost. plocha
Štoly Marie Pomocné. Jihovýchodně od
10.
Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování komplexních právních služeb
obce se nacházejí Měděnecké sfingy.
11.
Rozpočtová změna – návrh rozpočtového opatření č. 4/2017
Jsou to zajímavé a vzácné skalní útvary.
12.
Schválení Pravidel rozpočtového provizoria obce Nová Ves v Horách
Více na www.medenec.cz
13.
Schválení návrhu Závěrečného účtu obce Nová Ves v Horách za rok 2016
Nedaleko od Měděnce se nad
14.
Návrh na Schválení účetní závěrky obce Nová Ves v Horách za rok 2016 včetně výsledku
hospodaření
krušnohorskou obcí Kovářská v září roku
15.
Schválení návrhu ceníku
1944 odehrála největší letecká bitva
16.
Schválení zavkladování věcného břemene na p.p. č. 1105/1 v kú Nová Ves v H.
nad naším územím. Třináct amerických
17.
Schválení
Smlouvy o bezúplatném převodu p.p. č. 1380/5 v kú Nová Ves v Horách,
létajících pevností zde bylo sestřeleno
převodce Státní pozemkový úřad, nabyvatel obec Nová Ves v Horách
během několika málo minut německými
18.
Schválení návrhu Smlouvy o výpůjčce čekárny a ordinace praktického lékaře v čp. 33
letadly. V roce 1997 zde bylo otevřeno
19.
Nabídka obci na odkoupení minibagru.
unikátní muzeum připomínající letecký
20.
Došlá pošta
masakr spojenců nad Schmiedebergem,
21.
Diskuse
jak se Kovářská dříve jmenovala. Ve
22.
Závěr
třech místnostech muzea je na 300
exponátů a desítky dobových fotografií , osobních věcí letců, zbytky zbraní a válečného materiálu. Více na www.museum119.cz
Kamencové jezero v Chomutově je naprostým unikátem, je totiž jediné na světě. Chemické složení vody vylučuje jakýkoliv
organický život kromě prvoků, a zabraňuje tak vzniku řas a sinic. Naopak lidskému organismu je tato voda velmi prospěšná. U
jezera je vše, co pro příjemné prožití letních dnů potřebujete. Od společnost Independent Original má certifikát Top 5 –
nejlepší letní lokace v české republice. V souladu s tím patří Kamencové jezero k nejvyhledávanějším českým letním rekreačním
lokalitám. Více na www.kamencovejezero.cz nebo na www.echomutov.cz
Víte kam jezdili do lázní J.W. von Goethe nebo L. van Beethoven?
Krušné hory jsou v celém česku známé nejen těžbě všemožných barevných kovů, stovkám kilometrů běžeckých tras, cyklotras a
lyžařským areálům. Dlouholetou tradici v tomto pohraničním horském pásmu má také lázeňství. Díky minerálním pramenům
se proslavila řada lázeňských komplexů. Asi nejznámější jsou Teplice, které využívaly prameny už od 12. století. Navštívila je
řada slavných osobností, jako například J.W. Van Gothe, L. van Beethoven, bratři Humboldtové, nebo dokonce i císař
František Josef I.
Loupežnické prohlídky v Broumově do 31.10.2017 – jeďte se podívat do broumovského kláštera a vydejte se na prohlídku s mladým
loupežníkem Lotrandem, který tady vystudoval a který chce všechny svoje vědomosti a znalosti předat pozorným návštěvníkům. Více na
www.klasterbroumov.cz
Víte, kde je jediný Chmelový maják v Čechách. V okolí řeky Ohře se chmel pěstoval odedávna. Tisíciletou tradici pěstování chmele a vařením
piva v této oblasti se může Ústecký kraj jenom pyšnit. Žatečtí mluví o Žatci jako o městu, „kde je pivo doma“. Jako jediný v republice se mohou
pochlubit skutečnou raritou – Chrámem chmele a piva. Co si pod tím představit ? Zábavný a zároveň naučný komplex budov a zařízení, který
vám odhalí všechna tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva. Areál poznáte už z dálky, tyčí se nad ním vysoký chmelový maják !
A teď zase něco nej….. Největší břemeno zvednuté jeřábem – nákladní vlečná loď naplněná vodou a vážící 20 133tun byla zvednuta jeřábem
Taisun v loděnici Zantai Raffles v Jen-tchaj v Číně 18.4.2008.
Nejcennější lodní vrak našel hledač pokladů Mel Fisher (USA) u pobřeží Key West na Floridě. Loď Nuestra Seňora de Atocha nesla 40tun zlata a
stříbra a zhruba31,75kg smaragdů, když ji v září 1622 potupil hurikán. Na palubě bylo 265 lidí, z nichž přežilo jen 5.
Nejvíce tornád za 24hodin – ve dnech 25.-28.8.2011 zasáhl masivní výskyt tornád severovýchodní, jižní a středozápadní státy USA, přičemž
zahynulo 354 lidí. Dne 27.4. od 8.00 hodin následujícího dne z bouřkové aktivity vzniklo 312 tornád.
Devatenáctiletý Matt Suter se 12.3.2006 ocitl v tornádu i se svým pojízdným domovem u Fordlandu v Missouri , USA. Upadl do bezvědomí a
probral se v poli o 398 m dále. Jd
Jana Dvořáková

ZAJEČICKÉ TVOŘENÍ
PODRUHÉ

Velmi příjemné nedělní odpoledne jsme společně
s Tvořilkami prožili v keramické dílně manželů Kášových
v Zaječicích. V rámci kurzu jsme si vyzkoušeli tvoření
z keramické hlíny, točení na kruhu, děti si užily také
zábavu na zahradě s hledáním pokladu. Při dalších
tvůrčích setkáních rádi přivítáme i další zájemce, nejen
z řad registrovaných Tvořilek. Kontakt: Eva Nirodová.
(rama)

Velké přeshraniční cvičení všech složek IZS
Námětem dlouhodobě připravovaného cvičení všech složek Integrovaného
záchranného systému, které se uskutečnilo 13. 5. 2017 v Nové Vsi v Horách byl
požár vzniklý v kuchyni Domova sociálních služeb. Ředitel Domova oznámil na
tísňovou linku 112 požár, současně informoval, že počet přítomných osob
v objektu je celkem 56, z toho 10 pohřešovaných. Na místo přijela jako první
Jednotka SDH Nová Ves v Horách, její velitel se ujal velení celého zásahu.
Postupně se sjeli hasičské vozy z nedaleké Hory Svaté Kateřiny, Brandova,
Litvínova, Oseka a nechyběli kolegové z Deutschneudorfu, Olbernhau a Seiffenu.
Posádky dvou vozů rychlé záchranné služby ošetřovaly zraněné osoby, které
hasiči vynášeli na nosítkách ze zakouřených prostor ústavu. Současně hlídky
Policie ČR uzavřely hraniční přechod, v jehož těsné blízkosti se budova nalézá a
zastavovaly dopravu. Mezitím docházelo k evakuaci klientů mimo objekt, ty
posléze odvezl speciální evakuační autobus, který na místo dorazil z HZS Louny. Místo a pomoc v takovém případě zajišťuje domovská
obec, tudíž klienti byli převezeni do kulturního domu Pod lipou, kde jim bylo zajištěno občerstvení a poskytovány služby
posttraumatického týmu HZS. Cílem cvičení bylo prověření reálných schopností a možností jednotlivých složek IZS zasáhnout
v odlehlejším místě s vyšší koncentrací osob na jednom místě a současně prověřit funkčnost přeshraniční dohody v rámci spolupráce
hasičských sborů na české a saské straně. Po skončení cvičení bylo ze strany obce Nová Ves v Horách zajištěno občerstvení pro všechny
účastníky, kterých bylo cca 130. Přestože oficiálně cvičení není zatím vyhodnoceno, pro každého z účastníků bylo obrovskou zkušeností,
přínosem pro další činnost a příležitostí pro přijetí patřičných opatření pro konkrétní situaci, a to zejména pro dobrovolné hasiče a
provozní zaměstnance Domova.
Taktické cvičení bylo dalším milníkem obce Nová Ves v Horách s názvem společná hasičská cvičení – záchranné akce včetně cvičení
techniky v Nové Vsi v Horách v rámci projektu Hasiči bez hranic – propojení hasičské činnosti v příhraničním regionu
Erzgebirge/Krušné hory a investice do hasičské (speciální) techniky. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do projektu jsou zapojeny obce Nová Ves v Horách, Hora Svaté Kateřiny, Brandov, Olbernhau,
Deutschneudorf a Osek. Nejbližším milníkem je soutěž mladých hasičů v Hoře Svaté Kateřiny v sobotu 10.6. a následuje cvičení
dobrovolných hasičů na přehradní hrázi vodní přehrady Rauschenbach v Neuhausenu rovněž tento den.
Radka Malkusová, foto RM a e-mostecko

Zraněné osoby ošetřovali záchranáři.

Postupně se sjíždí jednotky z české i německé strany.

Petr Šikl velí celému zásahu.

Jako první dorazila na místo požáru Jednotka SDH Nová Ves v Horách.

K evakuaci klientů ÚSP slouží speciální autobus.
Obec připravila evakuační prostory v budově KD
Pod lipou.
Na pomoc přijeli také němečtí kolegové.
Na konci zásahu došlo k vyhodnocení akce.
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