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INFORMACE STAROSTY

Vážení přátelé! Je tu další vydání Zpravodaje a s ním i informace starosty. Rád bych se tentokrát zaměřil hlavně na tipy ke
zpříjemnění letních dnů. Blíží se již tradiční Novoveské slavnosti, které se uskuteční 29. července od 14:00 hodin v parku naproti
ERVEN 2013
obecnímu
úřadu. Čeká nás velmi pestrý program, v rámci kterého dojde také ke slavnostnímu předání nového hasičského vozu
naší jednotce. Následovat bude také jeho křest, který zajistí faráři z Čech i Německa. Hasičské techniky nás však čeká mnohem
2013mimo jiné i jeden veterán, ve kterém se budete moci projet. Dále nás čekají RC modely, závodní speciály, pouťové atrakce,
více,
dobová řemesla a dílničky, a také hudba, ohňová show či provazochodkyně. Program je zajištěn až do druhé hodiny ranní. Mimo
2013
jiné bude otevřena také větrná elektrárna a novoveské muzeum a ve 13:30 se v sále kulturního domu otevřouEZEN
dvě expozice
obrazů a fotografií. Podrobný program naleznete v příloze Zpravodaje. Něco málo k organizaci: vzhledem k vysoké návštěvnosti
bude letos jednorázově zpoplatněn vstup a to částkou 50,- pro dospělého, děti mají nadále celou akci zdarma. Pro trvale žijící
obyvatele Nové Vsi v Horách máme však na obecním úřadě připraveny volné vstupenky, které si můžete buď do 28. července do
12:00 vyzvednout anebo si na obecní úřad zavolat a my vstupenky doručíme přímo do vašich schránek. V minulém roce slavnosti
navštívilo přes 1 500 návštěvníků a tak věřím, že tuto symbolickou částku pochopíte a podpoříte tak tuto velkou obecní akci.
Odstavné parkoviště bude k dispozici na Výšině v místě bývalého fotbalového hřiště. Jinde nebude možno parkovat vzhledem
k rozestavěným atrakcím v celém okolí parku. Následující týden, 3. srpna nás pak čeká zahájení již 7. ročníku dětského letního
tábora. Letos se bude konat na Lništi u myslivecké chaty a tímto zároveň děkuji našim myslivcům a majitelům louky za možnost
zde tábor uspořádat. Opět děti čeká velmi pestrý program a jedna novinka - Indiánské léto pořádané Evou Nirodovou přímo na
Lništi. Program Indiánského léta začne 12. srpna od 14:00 hodin, děti z tábora se do něj aktivně zapojí a budou vás jím provázet.
Věřím, že se nebudete nudit, odpočinete si a zároveň si na chvíli budete připadat opravdu jako mezi Indiány. Poslední akcí, na
kterou bych vás rád pozval je fotbalové klání mezi naší obcí a Brandovem, které se uskuteční v Brandově 19. srpna od 14:00
hodin. Nastoupí proti sobě nejprve ženské
týmy a od 15:00 týmy mužské. Věřím, že si
z pestré nabídky každý vybere akci, která
mu zpříjemní léto, a já se již nyní těším na
všechna společná setkání. Krásné letní dny
plné odpočinku přeje Váš starosta

David Kádner

Stručný přehled informací z 24. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, pokud čtete stručné informace ze zasedání obecního zastupitelstva, tak jste si určitě všimli, že podstatnou
částí bodů programu jsou prodeje, pronájmy nebo záměry na prodej pozemku. Jinak tomu nebylo na posledním jednání 19.
června. Na programu bylo celkem 22 bodů z toho 6 se týkalo prodeje pozemků, bezúplatného převodu či zavkladování věcného
břemena. Ale pojďme i na další důležité body a to stav realizace projektů. Nákup hasičského auta se uskutečnil v pořádku a nové
vozidlo bude pokřtěno na Novoveských slavnostech. Stejně úspěšně pokračuje i modernizace areálu Sokolovny a postup prací
můžete sledovat na Facebooku obce. Významné body se týkaly hospodaření obce, které zkontroloval krajský úřad, a zastupitelé
odsouhlasili závěrečný účet obce včetně účetní závěrky a pozitivní byl konečný výsledek +285 414,23Kč. Částka je převedena do
tzv. rezervního fondu. Dalšími body jednání bylo rozšíření pracovních strojů obce o koupi minibagru a zároveň schválení ceníku
služeb pro občany na pronájem vozidla IVECO, štěpkovače a zmíněného minibagru. Zbylé body nastíním pouze ve stručnosti.
Vodovod do Mikulovic z důvodu prodloužení vyřízení stavebního povolení bude realizován až v roce 2018. Závody do vrchu

„Triola Cup“ se konají 19. - 20. 8. a počítejte v těchto dnech s omezením provozu na silnici Horní Jiřetín Nová Ves v Horách a stejně tak s úpravou autobusové dopravy. Bylo schváleno prodloužení smlouvy o právních
službách JUDr. Daniela Voláka pro obecní záležitosti. Přijatá usnesení z jednání si můžete přečíst na webových stránkách obce
www.novavesvhorach.cz a další aktuality na facebookovém profilu www.fb.com/novavesvhorach.cz. Dovolte mi na úplný závěr
Vás pozvat na další jednání zastupitelstva, které se koná v září 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

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny

V červnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Pavel Veik (78)
Miroslav Šikl (71)

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst.3,
písm. c), bod 5. zákona č. 458/200Sb., v platném znění.
Dne 2.8.2017 od 11:30 hodin do 14:00 hodin v lokalitě
Nová Ves v Horách – Mníšek.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven
pouze na dobu nezbytně nutnou.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným
přerušením
dodávek
elektřiny
k dispozici
na
internetových
stránkách
www.
Cezdistribuce.cz
v záložce odstávky.

Dětský den nejen pro piráty a námořníky
Letošní dětský den s námořnickou či pirátskou tématikou
si jistě užily nejen místní děti, ale i ty brandovské.
Pozvání přijali také sousedé z Deutschneudorfu, neboť
letošní den dětí je součástí společného přeshraničního
projektu Plujeme na lodi společně spolufinancovaného
Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů. Sluníčko
svítilo a tak děti mohly soutěžit ve stylových disciplínách
a poté získat sladkou odměnu. Kdo nechtěl soutěžit,
využil pouťové atrakce, zatančil si. Na pódiu nechyběl
doprovodný program, cvičení pejsci, tvarování balónků,
malování na obličej, reprodukovaná hudba, stánky
s občerstvením. Na závěr naši dobrovolní hasiči vykouzlili
horu pěny, aby si děti mohly vesele zadovádět a zakončit
tak prima odpoledne.
R. Malkusová

MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÁ VES V HORÁCH
zve veřejnost na střelby
Memoriál Emila Brandnera
dne 26. 8. 2017 od 10.00 h v
prostorách chaty na Lništi

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.

INFORMACE VELITELE HASIČŮ
Vážení občané, dovolte, abych Vás stručně seznámil s činností naší jednotky. Začnu tím pro naši jednotku nejdůležitějším a to převzetím našeho
nového hasičského auta značky Iveco dne 9. 6. 2017 v Hranicích na Moravě. Vozidlo jsme získali z evropského projektu Hasiči bez hranic a díky
podpoře naší obce, za což jí moc děkujeme. Činnost jednotky není jen o odborné přípravě jakou byl např. kurz na vyprošťování z havarovaných
vozidel a poskytnutí první pomoci, který proběhl 4. 6. na PÚ v Mostě, ale zúčastnili jsme se také zahájení požárního sportu v Hoře Sv. Kateřiny
dne 10. 6. Další akcí téhož dne bylo cvičení s německou jednotkou na záchranu zaměstnance vodní přehrady, kdy zraněný uvízl na hrázi ve
výšce cca 30 m a na závěr tohoto dne jsme pomáhali při organizaci dětského dne. Následující den se konal DD na Lesné, kterého jsme se taktéž
účastnili. Další akce, při které jsme byli nápomocni, a to 13. 6., je soutěž o vesnici roku. Na hřišti si děti mohly vyzkoušet branný závod, který
jsme jim připravili. 17. 6. jsme společně vyjeli reprezentovat obec na Mikulovické hry (v požárním sportu a fotbalu), 20. 6. jsme pomáhali
organizovat v ZŠ Hora Sv. Kateřiny den IZS a na závěr uplynulého měsíce jsme byli podpořit kolegy ze sousední obce při slavnostním předání
jejich nové hasičské Tatry.
Závěrem bych ještě rád přivítal nového člena v naší jednotce p. Sigitase Bukauskase (zvaného Sigi), který se nastěhoval do domu po zesnulém
p. Novotném.
Petr Šikl, velitel JSDH

Hasiči z hor pokřtí na slavnostech nový vůz
Podtitul hasičské mají letošní Novoveské letní slavnosti, které se
budou konat v horské obci v sobotu 29. července 2017. Součástí
jejich programu je totiž jednak slavnostní křest nového
hasičského vozu, ale také spousta zábavy s hasiči pro děti.
Program doplní řemeslné stánky, výstavy nebo zpřístupnění
větrné elektrárny. Zábava v centru Nové Vsi v Horách vypukne ve
14 hodin, kdy začíná program nazvaný Živé obrazy hasičské. Děti i
dospělé čekají divadelní minipříběhy, akrobat, mažoretky,
malování na obličej a tetování, skluzavka i další atrakce. Hrát se
budou samozřejmě hasičské písně. Zavítat můžete k řemeslným
stánkům, kde se představí stará řemesla, doplněná pro děti o
výtvarnou dílnu a dobovou hernu. Programem návštěvníky
provedou Zdeněk Lukesle a Gabriel Danda. „Ve tři hodiny
slavnostně předáme hasičům nový vůz, pořízený v rámci
přeshraničního projektu. Jeho křtu se ujme jak český, tak německý
farář. Součástí křtu bude i přehlídka hasičské techniky,“ prozradil
starosta Nové Vsi David Kádner. Na odpolední program pak v 18
hodin navážou DJ Tom a Martin Holec, kteří budou hrát a bavit až
do dvou do rána. Čekají vás písničky Elvise Presleyho, Dalibora
Jandy i hudba z
muzikálu Děti ráje a po
setmění také ohňová
show. Pokud si budete
chtít od rušné zábavy v
centru obce na chvíli
odpočinout, můžete se
podívat do Kulturního
domu, kde bude celé
odpoledne otevřena
výstava obrazů Pavla
Lakomého a výstava
fotografií
Krásy
Krušných hor. Od 10
do 16 hodin bude
otevřeno i Novoveské muzeum s historickou expozicí a výstavou fotografií. Od 15 do 17 hodin se pak zájemcům zpřístupní větrná elektrárna na
Strážném vrchu. Novoveské letní slavnosti jsou druhou akcí v rámci přeshraničního projektu Plujeme na lodi společně, podpořeného z Fondu
malých projektů Euroregionu Krušnohoří. V září se budou v Nové Vsi v Horách konat Slavnosti jeřabin a v prosinci zájezd na vánoční trhy.
Připravila: Kateřina Táborská

Zveme Vás na přátelské utkání

BRANDOVSKÝCH a NOVOVESKÝCH HVĚZD V KOPANÉ
od 14.00 hodin UTKÁNÍ ŽEN (2 x 15 minut)
od 15.30 hodin UTKÁNÍ MUŽŮ (2 x 40 minut)
datum: sobota 19. srpna
místo konání: fotbalové hřiště v Brandově
Přijďte podpořit své borce v týmech.

Fandíme Horské lize!
Další kolo Horské ligy, v pořadí šesté, bylo znovu Pod lípou. Počasí bylo
skvělé a hrálo se pod slunečníky. Možná právě proto přišla rodina Peleikis
pozdě – dopíjeli ještě drink ve stínu na zahrádce. A objevila se i nová
hráčka, Markéta Kádnerová. Rozhořely se urputné boje o ligové body, kde
bratr neznal sestru. Že kibiců u stolu bylo dost a chvílemi to vypadalo, že se
nehraje proti jednomu soupeři, ale za stolem seděli najednou čtyři. Nápady
byly někdy opravdu dobré. Jenom škoda, že někteří z nich si nedovedli
sednout za šachovnici a ukázat nám to v reálu. A jak to dopadlo? Nejvíc
bodů nasbíral David Kádner. Na druhé pořadí byli dva adepti, ale vzájemná
partie určila další pořadí Jirka Viktora a Petr Thiel. Čtvrtá byla zcela
nečekaně Jarka Roubíková, která jako jediná zafikla vítěze. Za páté místo
konečně bral ligový bod i Tomáš Červeňák. Následná grilovačka zřejmě
zapříčinila nesoustředění u Jiřky Frantové a těch bodů moc nenasbírala.
Ono také – vymýšlejte kombinace u stolu, když máte v hlavě jenom krkovičku a dvojku bílého. To prostě nejde! Na Táňu
Marázovou mělo asi horko špatný vliv a Bohouš Roubík se také už viděl u karet a proto výkon tomu odpovídal. Markéta zaplatila
nováčkovskou daň a příště to bude určitě lepší. Jestli se zadaří, tak další kolo by mohlo být už v Sokolovně, konečně v novém.
Jaroslav Dvořák, TJ Sokol

Proč se desetikoruně říká "pětka" a pětikoruně
"bůro"? Za vše může rok 1892
Každý určitě ví, co si představit, když mu někdo řekne, že „to stálo tři pětky.“ Odkud však zdánlivě nesmyslné pojmenování
„pětka“ pro desetikorunu přišlo? A co třeba „bůro“, „kilo“ nebo „tác“?
„Pětka“ znamená desetikorunu. Kdekdo se jistě pozastaví nad tím, proč jí neříkáme desítka. Má přeci hodnotu deseti korun. Vše
vychází z historické souvislosti, ke které už v dnešní době neexistují pamětníci. Před rokem 1892 se v českých zemích platilo
zlatkami. Až před 125 lety byla poprvé zavedena koruna a od roku 1900 už musely být podle zákona v této měně uváděny
veškeré peněžní částky. Lidé se však přizpůsobovali pomalu.
V praxi se koruny ještě hodně dlouho mezi lidmi přepočítávali na již zrušenou měnu. Lidé tak říkali dvouhaléři krejcar,
desetikoruně „pětka“ a dvacetikoruně „desítka“ podle hodnot, které dříve měly ve zlatých (desetikoruna odpovídala hodnotě pěti
zlatých apod. - pozn. red.)
Zatímco „desítka“ či krejcar se v moderní mluvě do dnešní doby neudržely, „pětku“ slyšíme v hovorové češtině pořád. Proč ve
srovnání s ostatními přežila můžeme
jen odhadovat. Snad proto, že to dobře
zní a snadno plyne z jazyka. Informace
o původu „pětky“ pochází z knihy „Od
pražského groše ke koruně české:
průvodce dějinami peněz v českých
zemích,“ kterou napsal profesor
historie Petr Vorel.
V hovorové češtině však najdeme i
další pojmenování pro různé hodnoty
peněz. Tak například pětikoruně se
tradičně říká „bůro“. To se většinou
odvozuje z německého argotu (argot je
slovní zásoba užívaná společenskou
spodinou – pozn. red.), kde jej němečtí
zloději používali v podobě bor. To lze
přeložit jako hotové peníze, hotovost.
Dále jsou známé pojmy „pade“ pro
padesátikorunu a „tác“, „talíř“, či „litr“ pro tisícikorunu, „meloun“ nebo „míč“ pro milion a velmi známé „kilo“ pro stokorunu,
dále ve variacích „dvoukilo“ a „pětikilo“.
Zatímco první tři jmenované hodnoty vesměs vychází ze zvukové podobnosti s původním názvem bankovky, příběh stokoruny je
zajímavější. Ve všech jiných případech odkazuje „kilo“ k tisícinásobku – kilometr je tisíc metrů, kilowatt je tisíc wattů a podobně.
Proč se tedy „kilo“ či zdrobnělé „kilčo“ váže právě ke sto korunám? Odpověď leží opět v historickém argotu. Kdysi dávno ve Vídni
se totiž „kilo“ používalo jako označení pro 100 šilinků
Zdroj: EuroZprávy.cz
Desetikoruna, ilustrační foto
FOTO: National Numismatic Collection, National Museum of American History at the Smithsonian Institution

Ústav slavil kulatiny
Dne 14. 6. 2017 se v DOZP Nová Ves v Horách konal
každoroční Den otevřených dveří, kdy jsme oslavili
40. výročí poskytování sociální služby pro postižené
na Nové Vsi v Horách. Dále se tato akce konala
v rámci projektu „Sousedé vedle nás – pokračujeme“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu. Na tento významný den se
přijeli podívat opatrovníci našich klientů, rodinní
příslušníci, zástupci obce Nová Ves v Horách, zástupci
firem, kteří s naším zařízením spolupracují a klienti z
DSS Háj u Duchcova, z DSS Litvínov a z chráněného
bydlení z Energie Meziboří. Celý den společně
s ředitelem zařízení, panem Oldřichem Malým
zahájila vedoucí úseku aktivizačních činností Jana
Nemazalová. Poté předali slovo moderátorovi dne,
panu Milanu Královi, kterému tímto děkujeme za
skvělé moderování akce.
Jako první vystoupil
pěvecký sbor Zvonky ze ZŠ Hamr pod vedením paní
učitelky Ivany Baráňákové. Následovalo vystoupení
klientů z Nové Vsi v Horách, kteří představili historii
zařízení. Dále nás na Nové Vsi v Horách navštívil pan
Gärtner se svým pejskem a ukázal nám, co všechno
jeho pejsek umí, např. prolézání tunelů, skákání přes
překážky, aportování na míči a ježdění v autě na
dálkové ovládání. V odpolední části programu
vystoupili klienti z Nové Vsi v Horách se svým
tanečním vystoupením a i klienti z ostatních
zařízeních se zapojili a předvedli své pěvecké nebo
taneční vystoupení. V závěru programu byla
zorganizována diskotéka pro klienty. Celý program
byl doprovázen nejrůznějšími soutěžemi, kterých se
zúčastnili klienti ze všech zařízení. Během celého dne
si návštěvníci mohli prohlédnout naše zařízení a
seznámit se, jak probíhá transformace sociální služby
na Nové Vsi v Horách a příprava našich klientů na
samostatné bydlení a začleňování do běžné společnosti. Zajištěno bylo díky našim kuchařkám pestré občerstvení i nápoje. Počasí
nám přálo, celý den se vydařil a my se již nyní těšíme na další setkání.
Zdroj: DSS Háj a Nová Ves

Komise soutěže Vesnice roku opět po roce zavítala do
obce. Starosta během dvou hodin prezentoval současnost,
život a vize obce. Po celkovém vítězství z r. 2011 a loňském
zisku Oranžové stuhy se letos „musíme spokojit pouze“
s diplomem. Vítězem krajského kola se staly Libochovany.
(rama)

Kříž u Mníšku
Po více jak sto letech jsme mohly být 3. června svědky neobvyklé
události. A tou bylo postavení nového kříže na místě nazývaném
„U křížku“. Naši dobrovolní hasiči s několika dobrovolníky museli
vynaložit veškeré úsilí a zručnost, aby téměř sedmimetrový kříž
usadili do připraveného otvoru. Nakonec se vše podařilo.
Důvodem k zhotovení a postavení nového kříže byl velmi špatný
stav původního kříže, který se již pomálu rozpadal. Původní
dubový kříž, v dřívějších dobách nazývaný pro svou barvu „Rote
Kreuz“ (Červený kříž), zhotovil Rudolf Wenz, a byl zde vztyčen 26.
dubna 1913 na památku obětí morové epidemie v letech 1613 a
1680, které zde na tomto místě byly pohřbeny. Při první morové
epidemii zemřelo 163 mníšeckých obyvatel, naživu zůstalo pouze
59 lidí. K uctění památky obětí moru se každoročně na svátek Sv.
Rozálie (15. 7.) – patronky ochrany proti moru, konalo červencové
děkovné procesí z Mníšku do Nové Vsi v Horách. Procesí zastavovalo právě na tomto místě, kde jsou pohřbeny oběti moru a stojí
zde i zmiňovaný kříž. Nový kříž je přesnou kopií kříže původního, vytvořil jej litvínovský výtvarník Pavel Lakomý a na rozdíl od
původního dubového, je vyroben z modřínu a má přírodní světlou barvu dřeva. Náklady na jeho zhotovení dosáhly cca 20 tisíc
korun.
J. Pešír, kronikář

TIPY NA PRÁZDNINY
V Obchodním centru Forum v Ústí nad Labem funguje báječný dětský koutek. Mají tu velkou herní a prolézací sestavu na téma zmrzlinek
s množstvím hraček a aktivním vyžitím pro malé i větší děti. Holčičky tu najdou prostorný růžový domeček na hraní s vybavenou kuchyňkou,
domečkem pro panenky, stolem a židličkami. Kluci se vyřádí ve velké dílně s ponkem a nářadím, hasičskou stanicí s garážemi, jeřábem na
ovládání, auty, roboty, vojáky, dinosaury a odstrkovadly. K tomu vláčkodráha, herní konzole, lego, televizní koutek …. Jediný problém je, jak
odtud pak děti dostat.
Zamiřte do městečka Úštěk , kde můžete třeba navštívit ojedinělé Muzeum čertů sídlící jednak v Pikartské věži a kde prožijete dosti netradiční
prohlídku všelijakých čertovských vynálezů a propriet a dále muzeum sídlí v městských gotických sklepích, kde se z muzea stává adrenalinová
honička s čerty. Ozývají se zvuky podivné, když je právě čertí den, vyrojí se ze všech koutů jako na povel celá banda čertů a protože jde o
zkušené herce, je to chvílemi vážně o strach. Nebo akvárium Vodní svět představující ryby sladkých vod od sumce po jesetera, případně
navštivte Muzeum starých pohlednic. Od března do prosince se navíc ve městě takřka každý víkend konají nejrůznější akce, jarmarky, koncerty,
divadla … a hned za městem probleskuje hladina skoro sedmdesátihektarového jezera Chmelař uzpůsobeného k rekreaci ve všech možných
podobách. Jsou tu pláže, dětská hřiště, sportovní hřiště, minigolf, kulečník, půjčovny loděk a šlapadel …..
Pokud dostanete chuť na domácí a ručně vyráběnou čokoládu a dezerty navštivte Čokolatérii u Karoliny v Klášterci nad Ohří , kde uspokojí i
toho největšího milovníka čokolády. Otevřeno mají od středy do pátku od 12:30 do 18:30 a v sobotu a v neděli od 11:00 do 18:30 hodin.
Až někdy pojedete přes Citoliby, pokochejte se pohledem na barokní památky a pohledem na nádherné prastaré lípy, z nichž ta nejblíže
kostelu je nejméně 150 let stará. Ještě než opustíte barokní svět v Citolibech, vypravme se ke kapli sv. Apolónie u silnice na Brloh. Je to
skvostná ukázka vrcholně barokního stavitelství. A mimochodem, sv.Apolónie je patronkou všech, které trápí bolesti zubů. Pokud byste si
zajeli na Šluknovsko zavítejte do Šluknovského zámku a požádejte, aby vás vzali na půdu. Je opravdu jedinečná a možná tu i natrefíte na nějaké
divadlo nebo koncert. V Rumburku si zase v Loretě řekněte o leták s Rumburskou procházkou staletími. Je to zábavný a tak trochu tajemný
průvodce po pamětihodnostech města – cestu si totiž budete muset zasloužit uhodnutím správných odpovědí, a vyluštíte-li tajenku, čeká vás
v Loretě i odměna.
Máte rádi cizokrajná zvířata a chtěli byste si jedno takové pochovat? Možnost máte na holešovském zámku, kde až do začátku října představují
jedny z nejzajímavějších živočišných druhů naší planety. Kromě nejmenších opiček světa – tamarínů pinčích a bělovousých a kosmanů zakrslých
- tu uvidíte ještěry, plazy, želvy a také mořský svět s korály a ohroženými klauny očkatými. Že vám název tohoto druhu ryby nic neříká? Tak
vězte, že se jedná o oranžovou rybu s bílými pruhy známou z filmu Hledá se Nemo. Více informací na www.zamekholesov.cz Na dětskou
prohlídku zámku Nelahozeves se vydejte během letních prázdnin. Připravené jsou tu dětské prohlídky s názvem „Život šlechtice od dětských
střevíčků“ určené dětem od 4 do 12 let. Na prohlídku pak navazuje kreativní dílna, kde si děti mohou ověřit, co si z prohlídky zapamatovaly.
Prohlídky v měsících červenec a srpen se konají od úterý do neděle. Více informací na www.zameknelahozeves.cz
J. Dvořáková

Fandíme Horské lize
17. 7. se hrál v Pardubicích turnaj v České dámě. Samo sebou, že tam nemohla chybět reprezentace z Nové Vsi. Klání probíhalo v O2 areně, jako
součást velkého šachového festivalu OPEN PARDUBICE. Atmosféra byla senzační. Představte si plochu zimního stadionu, celou zaplněnou hráči
u stolků. Do soutěže se registrovalo 18 hráčů a už to začalo. Hned v prvním kole Jirka Viktora dostal několikanásobného mistra republiky
Václava Křištu. Svým ledabylým přístupem k partii, Vašek vybudoval Jirkovi vyhranou pozici. Ale
on závěrečnou kombinaci neviděl a tak partie dopadla dle očekávání. V podobném duchu se mu
„zdařilo“ ještě několik dalších partií. Naštěstí druhé kolo zabodoval, ale - to bylo vše. Jiřka
Frantová odstartovala také prohrou, ale hned další vydřela remiz. Ve vzájemném duelu Horské
ligy Jirku „ožulila“ o bodíky a pak přidala ještě jednu výhru. V posledním kole měla „na lopatě“
zdatného soupeře a schylovalo se k velkému překvapení. Ale přehozením tahů partii pokazila a
zůstalo u celkových 5 bodů. Jarda Dvořák se po třetím kole zahnízdil na druhé příčce a udržoval
pozici do závěru. V posledním kole se naplnil katastrofický scénář: přišla koule a tři soupeři se
Skvělou turnajovou náladu jsme ještě umocnili dobrou večeří na terase hospůdky ve starém
městě a těšíme se na příští ročník, jak to všem oplatíme.
J. Dvořák, TJ Sokol

Něco z historických zápisů místní školy
Tak např. 23.9. 1870 oznámil kníže Lobkovic, že se vzdává školního patronátu, načež místní školní rada do své správy školní
budovu i inventář. Předsedou školní rady byl od roku 1868 Kajetán Köhler z Nové Vsi čp. 34, místním školním inspektorem
Antonín Kaltofen z Mikulovic č. 25. Další členové této rady byli Antonín Dietz z Nové Vsi č. 25 a Josef Walter z Nové Vsi č. 22.
4.března 1871 nastoupil nově jmenovaný řídící školy Ferdinand Walter, který se narodil v Nové Vsi č. 37 , na svůj úřad. Do konce
školního roku vyučoval sám, byl to velký úkol, jelikož měl na starosti 255 dětí . Teprve na začátku školního roku 1871/1872
přišel druhý učitel Václav Heinrich, který pocházel z obce Světce. Když byl přeložen na jinou školu přišel na jeho místo Alexander
Ulbrich, rodák z Mostu. Dne 23. května 1873 byla zřízena 3. třída, pro kterou musela být najmuta místnost v domě č. 127, majitel
Josef Kaltofen, poněvadž ve školní budově nebylo již dostatek místa. V červnu 1874 došlo nařízení škole připojiti do 1. ledna 1875
další a to 4. třídu. Po dlouhém hledání a jednání byl najmut dům č. 55 Jeronyma Grumptmana a zde umístěna 4. třída, čímž měly
ostatní třídy dosti místa ve školní budově (doslovně opsáno dle různých zápisů, které vypsal a sestavil František Loos, bytem
Nová Ves v H.č. 13).
Jana Dvořáková

Vítání občánků
Po roce jsme se opět sešli, abychom přivítali nové občánky obce Nová Ves v Horách. Stali se jimi
Anna Havlová, František Hodek, Rostislav Postl a Bořek Kondr (rodiče se synem se bohužel slavnostního aktu
nemohli zúčastnit). Nechyběl slavnostní úvod, básničky a písničky od starších dětí. Po proslovu starosty obce Davida Kádnera
předala Eva Nirodová, předsedkyně kulturního výboru dárky od obce. Nechybělo fotografování, kterého se tradičně ujal kronikář
pan Josef Pešír. Letošní novinkou se stalo sázení
stromků v parku naproti OÚ.

Bezprostředně po tomto slavnostním aktu
následovalo odměňování školáků za hezké
vysvědčení. Přijít mohli všichni, nicméně
odměněni mohli být jen ti, kdo měli na
vysvědčení vyznamenání, či se oproti pololetí
zlepšili alespoň o 50 %. Mezi žáky s vynikajícími
výsledky zaslouženě patří: Daniela Nirodová,
Radek Tondr, Štěpán Ondrejek, Anna
Kádnerová, Marie Kádnerová, Natálie Hrubá,
Jakub Hrubý, Barbora Berousková, Tobiáš
Braum, Barnabáš Braum, Martin a Ondřej
Relich, Natálie Rosenbaumová.
R. Malkusová, foto J. Pešír

NBW OBCHOD A MUZEUM otevřeno 14.00 – 17.00 h
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