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INFORMACE STAROSTY
Přátelé, po měsíci je zde další Novoveský zpravodaj a pravidelné informace starosty. Tentokrát bych Vás chtěl seznámit s tím, kde
je naše obec již léta člensky zastoupena. Jedná se o tyto spolky či sdružení v pořadí důležitosti pro naši obec:
SORKH
Svaz měst a obcí
Euroregion Krušnohoří
Lesenská pláň
MAS Západní Krušnohoří
Severočeské sdružení obcí
SORKH je Svazek obcí v regionu krušných hor a členy jsou všechny obce na Litvínovsku. Náplní tohoto svazku je řešit společně
všechny možné problémy, které by sama jednotlivá obec nezvládla. Názor jedné obce, ať v minulosti na téma pošty, doprava,
školství, jednání s Unipetrolem, s lesy ČR a dalšími, nemá význam. Jen jako region Litvínovska, kde tlak všech obcí je mnohem
větší a zdařilejší máme sílu cokoliv vyjednat. Pokud má problém jen jedna obec, tak se za ní ostatní obce a města postaví. Tento
svazek má i za sebou řadu úspěšných projektů. Partnery těchto projektů je řada firem z našeho regionu a Ústecký kraj, který nás
podporuje řadu let. Poslední dva roky tento svazek vedu jako předseda.
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města.
Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na
aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům
samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů
obyvatel ČR.
Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge tvoří společenství zájmových orgánů v německém a českém příhraničí. Jedná se
o okresy Erzgebirgskreis, Střední Sasko, Most, Chomutov, Louny, Teplice a Litoměřice.
Podporuje a rozvíjí přátelskou, sousedskou a komplexní přeshraniční spolupráci v oblastech:
 životního prostředí a obnovy krušnohorského regionu,
 koncepce místního a regionálního plánování,
 zlepšení přeshraniční dopravy,
 hospodářského rozvoje,
 kultury, sportu, školství a cestovního ruchu, stejně jako
 záchranné služby, požární ochrany a ochrany před katastrofami
Jako členové Euroregionu jsme dosáhli na projekty, díky kterým jsme pořídili nové hasičské vozidlo Iveco a již druhým rokem
jsme byli úspěšní i s penězi na kulturní akce. Naše Iveco bylo za 2 800 000 a na kulturní akce jsme získali již dvakrát 350 000.
Lesenská plaň sdružuje partnery Vysoká Pec, Boleboř, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a hotel Lesná. Lesenská pláň
zaštiťuje hlavně již 10 let Dětský den na Lesné.
Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním
cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání
a rozdělování dotačních prostředků. Z mého pohledu tato Místní akční skupina Západní Krušnohoří nenaplňuje to, proč byla
zřízena a bude na zastupitelstvu, zda i příští rok budeme chtít i nadále platit členské příspěvky, když to naší obci nic nepřináší.
Severočeské sdružení obcí (SESO) je zájmové sdružení v okresu Děčín, okresu Chomutov, okresu Litoměřice, okresu Louny,
okresu Most, okresu Teplice a okresu Ústí nad Labem, jeho sídlem je Ústí nad Labem a cílem ochrana zájmů členských obcí.
Sdružuje celkem 163 obcí. Bylo založeno v roce 1995. I toto sdružení poslední dobou nevyvíjí žádné aktivity pro malé obce, a
proto bude na novém zastupitelstvu stejná otázka, zda v tomto sdružení dále setrvat a platit příspěvky, když nám to nic
nepřináší.
Tak a teď co nás v následujících týdnech čeká. (pokr. na str. 2)

(dokončení ze str. 1). O tomto víkendu se koná
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, rád bych
Krušnohorské derby. O této zajímavé akci se
Vám tímto poděkoval za příjemné překvapení k našim
dozvíte podrobnosti na dalších stránkách
Zpravodaje. Již příští týden oslavíme konec druhé
narozeninám (mým 80. a manželky 79.). Děkuji všem, kteří
světové války a to položením kytice u památníku
se podíleli na pohoštění a za krásné dárky. Přeji Vám a
před obecním úřadem. 8. 5. 2018 od 14. hod.
zastupitelstvu mnoho úspěchů při zvelebování naší obce.
Dne 12. 5. se bude konat další ročník Železného
Manželé Blažkovi.
hasiče v Brandově v prostorách penzionu Na Čáře
a budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Začínáme v 8.30 h.
13. 5. se koná velké cvičení hasičů na zámku
Jezeří a v prostoru mezi Černicemi a Jezeřím. Na
tomto cvičení se procvičí simulace požáru zámku
Jezeří, přilehlého lesa. Budou zde všechny
jednotky hasičského sboru Ústeckého kraje
v okrese Most, a to jak profesionální, tak
jednotky dobrovolné. Věřím, že v příštím vydání o
tomto cvičení napíše velitel jednotky své
postřehy.
19. 5. se uskuteční memoriál Honzy Bejčka
v nohejbalovém turnaji a bude následovat malá
kopaná mezi naší obcí a obcí Brandov, a to od 14
h. Budeme moc rádi, když si budete chtít zahrát
nebo aspoň fandit a užít si sportovní den.
23. 5. se můžete zúčastnit zájezdu na výstavu Natura Viva 2018 do Lysé nad Labem. Jde o odbornou výstavu, na níž se soustředí
takřka všechny významné firmy podnikající v
oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb
pro pobyt v přírodě. Odjezd je v 7.00 h od OÚ a
autobus bude nabírat po zastávkách. Zájezd je
zdarma a pořádá jej Myslivecký spolek Nová Ves
v Horách, z.s. za přispění Obce.
2. 6. bude od 13. hodin Dětský den, který již
potřetí pořádáme s obcí Brandov společně. Tato
společná akce se nám osvědčila, a to z důvodu, že
tento svátek mohou děti oslavit společně
s kamarády, se kterými chodí do školy. Máme
společně více peněžních prostředků, abychom
dětem uspořádali hezký den. Tento rok je to na
Brandově na hřišti. Z naší obce bude svážet
účastníky akce autobus z dopravního podniku.
Autobus pojede ve 12:30 od obecního úřadu
směr k hranicím a po zastávkách v obci směr
Brandov.
15.30 Brandov (hřiště) - Nová Ves v horách
(zastávky) a zpět do Brandova (hřiště)
18.00 Brandov (hřiště) - Nová Ves v Horách
(zastávky)
Tak to je pro dnešek vše, budu se na Vás těšit buď
9. 5. od 17 hod. na zastupitelstvu obce, anebo na
akcích.
Váš starosta David Kádner

Stručný přehled informací z 31. zasedání
zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, poslední březnový týden se opět sešlo obecní zastupitelstvo, aby projednalo čtrnáct bodů programu. V úvodu
byla vysvětlena starostkou města Hora Svaté Kateřiny situace ohledně exekuce obecních budov, což se týkalo i budovy školy.
Tento stav nastal díky sporu, který se táhne od roku 2004 ohledně výplaty náhrady škody za úraz dobrovolného hasiče pana
Coufala. Dluh byl uhrazen a do 14ti dnů by měl být proveden výmaz exekuce z katastru nemovitostí. Paní starostka nás ujistila, že
škola bude zachována a jakmile dojde k výmazu, bude o tom informovat vedení obce. Následně se ujal slova pan Patera, který
předložil žádost o konání dalších automobilových závodů do vrchu tentokrát v termínu 15. - 16. září. Žádost byla schválena, tak
se občané musí připravit na možné komplikace při jízdě do Horního Jiřetína. Dalším důležitým bodem je nařízení Evropské unie o
GDPR, které se týká ochrany osobních údajů občanů, kdy pan starosta vysvětlil, jak toto nařízení zasáhne do chodu úřadu i života
samotných občanů. Pro zajištění výkonu tohoto nařízení postupuje obec společně s dalšími obcemi ve Svazku obcí Krušných hor
společně. Na tomto jednání byla schválena smlouva s firmou Gepard Services, která za měsíční paušál 2840,- Kč bude vykonávat
povinnosti spojené s GDPR pro obec. Ostatní body vezmu pouze ve stručnosti, kdy byly schváleny nebo vzaty na vědomí
následující věci:
- záměry na prodej pozemku,
- rozpočtové opatření číslo 3,
- inventarizační zpráva za rok 2017 a návrh na odpis obecního majetku
- veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy MÚ Litvínov, na základě které bude zřízeno dopravní značení na hraničním
přechodu Mníšek pro namátkové kontroly na hranici.
Zdali Vás zajímají další informace z jednání zastupitelstva nebo chcete znát i další obecní aktuality, tak se podívejte na webové
stránky obce www.novavesvhorach.cz, facebookový profil obce nebo přijďte na další jednání zastupitelstva, které se uskuteční 9.
května od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

PROGRAM 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 9. 5. 2018 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Rozpočtová změna č. 4/2018 – návrh rozpočtového opatření
Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - regulace ploch pro výstavbu VTE – připomínky obce
Smlouva o poskytnutí příspěvku s Euroregionem Krušnohoří, Most v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ
2014-2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č.1367/19 v kú Nová Ves v Horách (u haly
obce)
Smlouva o úpravě práv souvisejících se vstupem na silnici – vodovodní přípojka - hala obce
Žádost o prodej p.p.č. 600/35 o výměře 1033m2, nově vzniklé z p.p.č. 600/1 v kú Nová Ves v Horách na výstavbu RD
(za has. Zbrojnicí)
Žádost o prodej p.p.č. 425/2 o vým. 223m2 v kú Mikulovice v Krušných horách
Opravená Kupní smlouva na prodej částí st.p.č. 179, p.p.č. 885/4, 899/4, 894/, 895/1 a 1367/17 v kú Nová Ves
v Horách – u restaurace Lípa
Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 1105/15 o vým. 1334m2 v kú Nová Ves v Horách (vznikla oddělením
z p.p.č. 1105/1 , TTP) na výstavbu RD
Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 1105/14 o vým. 1267m2 v kú Nová Ves v Horách (vznikla oddělením
z p.p.č. 1105/1 , TTP) na výstavbu RD
Smlouva o zřízení Věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4003593/VB/3 s ČEZ Distribuce, Děčín na p.p.č. 489,
ostatní plochy v kú Mikulovice v Kr.h.
Došlá pošta
Diskuse

O čem se psalo v Novoveském zpravodaji před deseti lety…
21. března 2008 vyšlo v rámci oslav 444 let založení naší obce, první číslo Novoveského zpravodaje. Redakční rada ve složení
Libuše Novotná Pokorná, Jan Bejček, Jana Dvořáková a Bc. Radka Malkusová, si vytkla za cíl informovat na stránkách zpravodaje
o dění v naší obci. O činnosti OZ a starosty, seznámit s připravovanými společenskými, kulturními a sportovními akcemi, historií
naší obce ale i o její současnosti.
A tak jsme si mohli v prvním čísle přečíst o tom, jak proběhlo 26. ledna vítání občánků (Barnabáška Brauma a Radka Tondra),
které přivítal na OÚ místostarosta obce pan Jaroslav Dvořák, společně s dětmi z dětského domova z H. Sv. Kateřiny. Podrobně je
zde také popsána nejen příprava, ale také průběh 2. obecního plesu, který se konal 23. února v Kulturním domě. Zajímavá byla
také informace o schválení místních poplatků za svoz odpadu (365,-Kč/osoba nad 15 let/rok) a poplatek za psa (100 Kč/1.
pes/rok). Neméně zajímavá byla také informace o tom, že na zasedání zastupitelstva, 25. února 2008, rezignoval pan Jiří Vybíral
na funkci starosty a člena ZO. Dobrou zprávou bylo znovuotevření restaurace „Pod Lípou“ a pozvání nové nájemkyně, paní
Moscatové, na teplá jídla po celý den a pivo Zlatopramen a Louny. Další informace se týkaly připravovaných akcí pro děti Noc
s Andersenem, pro seniory tradiční setkání na obecním úřadě a pro sportovce turnaj ve stolním tenise. Na závěr bych připomenul
velice pěkný článek, který sepsal Jenda Bejček, a který vycházel v několika dalších pokračováních na téma „ Historie
Tělovýchovné jednoty Sokol“ v naší obci.
J. Pešír

Poznávací zájezd do OEDERANU 7. 4. 2018
Přijaly jsme nabídku od Partnerského spolku - Litvínov. Zájezd
organizovala paní Svačinová. Z našeho Spolku žen se účastnilo 10
členek. Navštívily jsme Venkovské muzeum v části Gahlenz. Byly tam
hezké exponáty vesnického života z minulého století. Všem se prohlídka
moc líbila. Poté jsme navštívily tkalcovské muzeum Die Weberei, kde
jsme shlédly staré tkalcovské stavy. Zaměstnanci muzea nám předvedli
různé práce na těchto strojích. Bylo to velice zajímavé. Po návštěvě
muzea jsme se podívaly do místního kostela a prohlédly si různé
památky tohoto krásného městečka. Chtěla bych poděkovat paní
Svačinové za hezký výlet.
M. Plačková

23. 4. 2018 ZO
ČSOP 39/02 Klíny
ve spolupráci s obcí
Nová Ves v Horách
pořádala
oslavu
Dne země spojenou
s akcí

Ukliďme svět-Ukliďme Česko. Akce se účastnili žáci a učitelé MŠ
a ZŠ Hora Svaté Kateřiny. Spolu uklidili 3 černé skládky, louky v lokalitě
NATURA 2000 a okolí silnice Mníšek-Nová Ves v Horách a další skupiny
uklízeli obec Nová Ves v Horách. Celkem jsme nasbírali cca 1000 kg odpadu,
ze kterého jsme vytřídili 90 kg plastu a hliníku. Akci podpořili Ústecký kraj a
obec Nová Ves v Horách.
Petr Klouček-předseda

Máme duben a to znamená, že nebe obsadí čarodějnice mladé, starší i ty nejstarší a budou brázdit oblihoun nejen nad naší obcí, ale zalétnou
i do té nejmenší vísky. A tak jim poradíme, jakým směrem se mají vydat . Pro ty co daleko nedolétnou a nebo mají slabší létostroje něco
z Krušných hor: Krušné hory jsou plné netušených překvapení, mají svá tajemství, tak je pojďme vyhledat. Na hřebenech najdete
Krušnohorskou magistrálu - v létě pro kola, v zimě pro běžky, střežené jezero ve Flájích, kde vás obklopí klid a pohoda, kamenné sfingy
najdeme u Měděnce a také pod zem vedoucí štoly dávných kovkopů. Vydejme se na Komáří vížku s nejdelší českou sedačkovou lanovkou a na
v Česku vůbec nejvýše položené golfové hřiště na Cínovci, ale také na rozhledny a zříceniny hradů. Pod horami na vás čekají lázeňské Teplice,
Dubí s nejsevernějším benátským kostelem na světě, středověká Krupka, Osek s klášterem, Casanova v duchcovském zámku, Most, město
dromů, v Chomutově zase unikátní Kamencové jezero a v těsné blízkosti největší zoo u nás. Můžeme se také pyšnit nádhernými zámky jako
Červený Hrádek, zámek v Litvínově nebo příznačné Jezeří tyčící se nad měsíční krajinou dolů. Můžete také vystoupat na Ďáblovu horu, to když
vás toulavá nálada zavede do Bíliny na mystický Bořeň. Kdo má rád adrenalin ať si zajede na Klíny. Najdete tu i letní Trail park. Nejvíc se tu
vydovádí cyklisti a koloběžkáři – úzké traily v divokém terénu i v mírnější podobě vás budou bavit. Můžete vyjet lanovkou nahoru (kola i
koloběžky půjčují) a pak jen frčet dolů. K zapůjčení jsou i terénní horské koloběžky, narazíte na lanový park a na spoustu dalších adrenalových
překážek. A poodletíme trošku dál.
Než se vydáme do barokního světa v Cítolibech , 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. Tak až začnou zuby bolet už ne, pane Bože, ale svatá
Apolónie pomoc!! A teď se vrátíme do Cítolib. Na náměstí je nádherný a v mnoha směrech ojedinělý sloup Nejsvětější trojice a panny
Marie. Najdeme zde barokní zámek , nádherné prastaré lípy, ta nejblíže kostelu je nejméně 150 let stará. Kostel sv. Jakuba je klenot téměř
nedotčený. Jsou zde umístěny Braunovi sochy . Vstoupit do kostela znamená vlastně vejít do exkluzivní barokní galerie. Určitě se zastavte a
Cítoliby navštivte. A až pojedete kolem Hazmburku, Libochovic a Budyně nad Ohří, nechte se zlákat některou z tabulí směřujících pocestné do
Dvora Perlová voda. Tady si totiž skvěle odpočinete, dobře se tu najíte a budete si připadat fajn a naprosto spokojeně. Dvůr Perlová voda
v malé obci Kostelec nad Ohří je totiž oáza uprostřed polí, chmelnic, unikátních mokřadů a lužních lesů Malé Ohře.
A teď pocestujeme ještě dál. Secésní tančírna v Račím údolí funguje po celý rok. Na počátku 20. století patřila k vyhlášeným cílům obyvatel
Javorníku i přilehlých oblastí. Postupem času chátrala natolik, že jí hrozil zánik. O záchranu se nakonec zasloužila obec Bernartice, a tak si dnes
můžete posedět ve zdejší kavárně nebo se zúčastnit některé z kulturních akcí. Více na www.tancirna.rychleby.cz. Fascinují vás výtvory
českého génia a dobrodruha Járy Cimrmana? Pokud ano, určitě zamiřte do prvního oficiálního Cimrmanova muzea, které najdete
v Příchovickém areálu U Čápa. Základem se stalo množství artefaktů dosud uchovávaných v depozitářích Divadla Járy Cimrmana. Do sbírky však
přispěli i mnozí obyvatelé Pojizeří a dalších míst naší republiky. Na okraji areálu můžete navštívit také Maják Járy Cimrmana, unikátní
turistickou rozhlednu, z níž dohlédnete třeba na Havaj či do New Yorku. Více na www.ucapa.eu
Jana Dvořáková

Termíny venkovských Farmářských trhů pro rok 2018
19.5. Okořín
26.5. Blatno
31.5. Regionfest v Chomutově , nám. 1. Máje od 10 – 19hodin. (Ochutnávka regionálních produktů, které získaly ocenění
„Potravina Přemysla Oráče, Regionální potravina Ústeckého kraje“ a i další).
9.6. Špičák u Kadaně
23.6. Zaječice
8.9. Droužkovice
6.10. Údlice
1.12. Předvánoční v Droužkovicích za školou

HORAL 2018
Krásný slunečný den, veliká zahrada se spoustou míst k zábavě a prostorná
místnost na hru. Tak to byly kulisy prvního ročníku turnaje pro děti v České
dámě „HORAL 2018“. Na vrcholcích Krušných hor, v DD Hora Svaté
Kateřiny si to rozdalo 12 borců o první titul šampióna. Početnému
domácímu zastoupení to přijela zkomplikovat výprava silných hráčů
z Prahy. Skvělé zázemí a připravené občerstvení ještě umocnilo celkovou
atmosféru turnaje. Vystavené ceny ( a že jich bylo hodně ) podtrhly
bojovnost při partiích. Úplně suverénním způsobem start – cíl zvítězil
Michal Vítek, který povolil soupeřům jenom jednu remízu. Druhý Petr
Karlík měl v posledním utkání s Michalem nakročeno k výhře, ale nakonec
jen remizoval a možná ho to
stálo celkové prvenství. Vítězné
trio pražských hráčů doplnil
Ondřej Sikora. A pak zase brali
ceny domácí. Titul nejmladšího
účastníka si odnesla Nikol Dušková.
Nejlépe umístěnou dívkou se
stala Jenny Grünfeldová a nejlepším
nováčkem, který ještě nehrál
velký turnaj, byl celkově čtvrtý Benjamin
Gergel. A nakonec si ještě každý
hráč odnesl účastnický balíček plný
dobrot. Při takovém turnaji
nelze
opominout
občerstvení
a
samozřejmě oběd. A to byla
zase parketa pro Jiřku Frantovou. Bez
nadsázky lze říci, že byla
nejdůležitější osobou v místnosti. Další
neméně důležitou byla teta
Hedrlínová. Ta dohlížela na klid během
turnaje i o přestávce na
zahradě. Stačilo jí jen zvednout obočí a
bylo vše v pořádku.
Turnaj
s množstvím cen by se nedal uspořádat
jen ze startovného. Velký dík
proto patří Sokolu Nová Ves v Horách a
městu Hora Svaté Kateřiny, kteří
nás finančně podpořili a samozřejmě
Dětskému domovu, v jehož prostorách jsme mohli soutěžit. První ročník HORALU se vydařil a už se místní těší, jak to příště těm
Pražákům zase oplatí.
J.Dvořák
Dne 16. března 2018 se konal už desátý ročník plesu 8. a 9. třídy, díky paní
učitelce Sehnalové. Tělocvična byla nádherně vyzdobena, hosté si připadali jako
v pohádce. Zásluhou našich sponzorů jsme měli bohatou tombolu a užasnou
muziku pod vedením DJ Toma. Celým večerem nás provázely moderátorky
Natálka Horáková a Natálka Dresslerová, sice se toho bály, ale jejich
moderování bylo skvělé.
Nejprve
byl
nástup 8. a 9. třídy na písničku I was here od Byonce, většina
hostů byla ohromena tím, jak nám to všem sluší. Poté bylo
šerpování deváťáku a osmáci si pro nás připravili pamětní list,
ukápla nám i slzička. Já a Jakub jsme poděkovali našim rodičům,
tetám z dětského domova, za podporu a lásku kterou nám
neustále dávají, dále jsme poděkovali učitelům za trpělivost a za
vše co nás naučili, poté jsme poděkovali paní Vigové a paní uč.
Sehnalové za přípravu a uskutečnění tohoto plesu, předali jsme
květiny a dárek. Naše mladší spolužačky si pro nás připravily
krásné vystoupení v choreografii Marušky Kádnerové, byly
odměněny velkým potleskem a Maruška od nás dostala krásnou
kytičku růží. Dále byla už tombola a po zbytek večera volná

zábava.Také pár hezkých a hřejivých slov pronesli paní ředitelka naší
školy a starostové nebo zastupitelé našich obcí, kteří řekli, že tento ples
je ,,miminkem“ paní učitelky Sehnalové a patří mezi nejlepší kulturní
akce v Hoře Svaté Kateřiny, jak sdělila ve svém proslovu pani starostka
Hana Řebíková. Přejeme budoucí deváté třídě, takové krásné zážitky,
jako jsme měli my i díky nim.
Petra Nguyenová. 9.třída

Občanská výchova trochu jinak - volba povolání - SŠ diplomacie Most
Dne 28. 2. 2018 jsme 7. a 8. třída společně s paní učitelkou Věrou Sehnalovou a
paní asistenkou Špakovou, jenž se nám postarala o naší Natálku, se kterou jí
pomáhali i naši ochotní spolužáci, navštívili soukromou Střední školu diplomacie a
veřejné správy s.r.o. Po milém přivítání nás zavedli do auly, kde nám studentka
Natálka přiblížila, jaká tato škola vlastně je a co studentům nabízí. Poté si pro nás
také ostatní studenti druhého ročníku veřejné správy připravili malé, poučné a
vtipné ukázky, kde nám přiblížili, jak se správě chovat například na příjímacím
pohovoru. Celý den byl velice užitečný a určitě bychom se na tuto školu chtěli ještě
podívat.
Povolná Andrea 8. třída

Dětský domov informuje
Velikonoční branný den se zvířátky
Dne 31.3. 2018 se uskutečnila akce z názvem velikonoční branný den se zvířátky. Za
podpory a pohostinnosti provozovatelů Obora Mstišov jsme se zúčastnili aktivit
vojenského charakteru, ukázky airsoftových zbraní, výstroje, ukázky uniforem vojáků
Čsla a současné armády Čr. Dále pak dráhu válečníka, kde si děti mohli zasportovat a v
neposlední řadě také malování vajíček a výroba zvířátek z modelíny. /1RS/
VELIKONOČNÍ JARMARK V LITVÍNOVĚ
Dne 17.3 2018 jsme vyjeli autobusem na Velikonoční jarmark v Litvínově. Prohlédli jsme
si tu spoustu velikonočních dekorací. Některé jsme si dokonce v dílničkách i vyzkoušeli.
Kdo chtěl nazdobil vajíčka, vyrobil si vlastní svíčku, nebo jinou velikonoční ozdobu.
Viděli jsme pohádku " Jaro, tak trochu jinak". Nakonec jsme se proměnili v prince a
princezny, když jsme se povozili královským kočárem po zámeckém parku. (ReŘí, BaAr)
Den s Tomášem Slavatou a jeho přáteli u nás na návštěvě
Dne 7.4 2018 k nám přijel Tomáš Slavata s dalšími studenty. Společně jsme se zúčastnili
akce "Den zdraví", kterou pořádal místní dětský klub. Vyšli jsme si na procházku na
indiánské léto, kde jsme si na závěr opekli vuřty. Večer pro nás připravili oblíbené palačinky. Druhý den jsme si zahráli hru
"hledání pokladu". Sbírali jsme lístečky jedné barvy, které jsme potom poskládali do mapy, abychom našli ten náš poklad. Na
ohni jsme si pak opekli nejúžasnější a nejsladší maršmeloun. Už teď se moc těšíme na další návštěvu. (BaAr, ReŘí )

Jedno malé ohlédnutí - GULÁŠFEST 2018
V pátek 23.2. odstartoval Pod lípou takový malý gulášový festival. Ale jak to
všechno vlastně začalo? Jirka Prušovic rozdal jedenácti soutěžícím balíčky
se zvěřinou a každý doma uvařil guláš, jak nejlépe uměl. A v pátek se
všechny ty kastroly a hrnce plné dobrot sešly na jednom místě. Jirka jako
ředitel festivalu nominoval tříčlennou porotu: Jarda Novák, kulinářský
specialista a odborník na slovo vzatý Roman Vašina a trojku doplnil Jirka
sám. Protože, řečeno jeho slovy, nikdo jiný neumí uvařit tak dobrý guláš
jako on.
A můžeme jít na to. Sličná asistentka začala nosit jednotlivé vzorky porotě.
Ta samozřejmě nevěděla, koho hodnotí, jenom pořadové číslo. Po pravdě,
řeknu vám, že bych nechtěl být v jejich kůži. Všechny gulášky byly výborné. Po
vyčerpávajícím výkonu se nakonec k nějakému pořadí přeci jen dopracovala.
Mezi námi, zkuste si to sami. Ochutnávat tolik porcí, když vám celá hospoda
kouká do pusy. Pak přišla chvilka očekávání a už jsou výsledky na stole. Pro
někoho zklamání, pro někoho radostné rozechvění. Pořadí „na bedně“ bylo
následující: 3. místo Lenka Gajarská, 2. místo Jarka Prušovicová a letošním
šampionem se stala Káťa Srpová.
Po vyhlášení výsledků ale přišel ten skutečný zlatý hřeb večera. Všechny
gulášky se ohřály a každý si mohl vyzkoušet práci poroty
( někteří i několikrát  ). Vlastně nešlo ani tolik o samotnou soutěž, ale o to, že
jsme se sešli a užili si společnou akci.
Videjko si můžete prohlédnout na adrese https://www.facebook.com/jara.mufny/videos/895484887279141/
Jaroslav Dvořák

Přijďte fandit
našim hasičům!

Velikonoce v Novoveském
muzeu
Jako již tradičně se o Velikonocích schází
v muzeu výrobky šikovných novoveských
rukou s velikonoční tématikou. Soutěž o
nejhezčí
výrobek
doplňuje
soutěž
vyhlašovaná Spolkem žen o nejchutnější
pochutinu na stejné téma. Setkání doplnily
rukodělné dílny pro děti i dospělé, které
připravila Eva Nirodová. Miroslav Šikl zase
zájemce naučil plést pomlázku. Pořadí
v soutěži určili sami účastníci akce, když
každý mohl hlasovat a vybrat výrobek
podle svého „gusta:“
Děti:
1. Družina při ZŠ Hora Sv. Kateřiny a Dětský
domov
2. Danielka Nirodová
3. Románek Malkus
Dospělí:
1. Danuše Karlovcová
2. Jiřina Valentová
3. Helena Bláhová
Pochutiny:
1. Kateřina Kádnerová
2. Jarmila Hlobíková
3. Michal Beran
(rama)

Zábavné sobotní
odpoledne si užily
všechny děti, pro
které DJ Tom
připravil skvělý
program. Nechyběly
tanečky, soutěže a
odměny.
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