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Informace starosty
Vážení spoluobčané, moc bych si přál vám dnes psát, že „covidová“ krize
je za námi a můžeme se vrátit do normálního pracovního a
společenského života. Bohužel jedna krize skončila a druhá, mnohem
závažnější nám začala, a to válka na Ukrajině, která i nás zasáhne jak
migrací, tak úrovní života na dobu neurčitou. Již v prvních dnech války na
Ukrajině a začínající krizí, mě kontaktovalo několik občanů a ptali se, jak
by mohli pomoci lidem, kterým se podařilo opustit svou zemi. V prvních
dnech této nešťastné události mě kontaktovala paní Ing. Havlová,
zastupitelka naší obce a jednatelka Polikliniky s.r.o. v Litvínově a nabídla
koordinovanou pomoc migrantům, kteří budou na Litvínovsku. Během
dvou dnů poslala seznam potřebných věcí a já jsem tuto pomoc zaštítil,
jako předseda svazku obcí Krušných hor. Jsem rád, že tento návrh prošel.
Poliklinika koordinuje veškerou darovanou pomoc a distribuci
potřebným. My jsme se obrátili se seznamem potřebných věcí, včetně
možnosti ubytování, na vás na občany a jsem moc rád, že jste neváhali a
přinesli jak na polikliniku, tak k nám na Obecní úřad hromady potřebných
věcí a někteří z vás nabídli i ubytování pro obyvatelé Ukrajiny, kteří to
potřebují. Za vaši podporu, ať okamžitou, nebo budoucí, vám moc děkuji
a velké poděkování mám vyřídit i od paní Ing. Havlové.
Podrobnější informace k materiálové sbírce naleznete na internetových
kanálech naší obce, nebo v tomto zpravodaji, popř. se neváhejte obrátit
telefonicky na náš obecní úřad.
Teď mi dovolte pár vět, abych zhodnotil volební období, které nám končí
tento rok v říjnu. Polovinu období jsme strávili v „covidové“ době, kdy
situace nebyla lehká ani pro obec.
Během pandemie hlavně v počátku, kdy se vše zavřelo a nikdo nevěděl,
co bude dál, se ukázala úžasná solidarita u vás občanů, za kterou vám
ještě jednou moc děkuji. Právě s vaší pomocí jsme se mohli postarat o
naše seniory, pro které nám místní ženy našily dostatečný počet roušek,
které jsme mohli rozdat potřebným, jelikož jsme netušili, jak se o nás
postará stát, či kraj a zda nám zajistí dostatek dezinfekčních prostředků,
které bychom mohli dovézt našim seniorům a vám ostatním je
zpřístupnit na obecním úřadě.
Před covidem jsme stihli nové povrchy asfaltu v Uličce lásky a ve starém
kopci za téměř dva miliony korun, ale jelikož se nám podařilo získat
dotace, bylo to pro rozpočet obce o půl milionu méně.
Zrekonstruovali jsme novoveské muzeum, kde proběhla obnova střešní
krytiny, elektro instalace, včetně stavebních prací, které jsme dělali
svépomocí. Ve spolupráci s muzeem Most, který nám dodal nové
exponáty, jsme mohli před Vánoci otevřít a myslím, že se určitě vyplatí
prohlídka tohoto muzea. Provedli jsme kompletní rekonstrukci obecního
úřadu zase svépomocí a přestavbu jsme využili k zabezpečením IT
systémů tak, abychom zmodernizovali obecní úřad a zlepšili služby pro
občany. Například platba kartou na obecním úřadě, objednávkový
systém k lékaři, rozšíření SMS zpráv i formou aplikace, kde je mnohem
více informací. Byla provedena další etapa rekonstrukce Sokolovny, a to
chodby v prvním patře. Byla zakoupena ramenová sekačka na trávu za
traktor, která byla použitá v minulém roce poprvé a velmi nám ulehčila
práci, hlavně v udržování našich krajnic po obci. I když se během dvou let
covidu obtížně připravovaly investiční akce, přesto se nám podařilo
nachystat několik záměrů, které se ještě tento rok uskuteční. Jedná se o
rekonstrukci hřbitovní vstupní zdi, obměna prvků na dětském hřišti u
Sokolovny, vybudování dětského hřiště s několika prvky na Výšině, první
etapa kamerového systému v obci včetně dvou radarů – jeden radar

2,3/2022

bude umístěn mezi bytovkami a sokolovnou, druhý na Mníšku. Měření
rychlosti nám zajistí i kamerový systém včetně potřebných informací.
Dále jsme zadali projektovou dokumentaci na kontejnerové stání ve
starém kopci a žádal jsem o zhotovení studie na Mateřskou školku, ale
část zastupitelstva měla na tento plán jiný názor. Věřím však, že pro ně
zajistím další informace a data, díky kterým tento záměr nebude ztracen.
Jsem přesvědčen, že rozrůstající se obec, která má nyní 85 dětí, které
stále přibývají, je mateřská školka nezbytná. Celá léta bylo možnost
využívat mateřskou školku v Hoře Svaté Kateřině, ale poslední roky jejich
kapacita je nedostatečná a neumožnuje nábor pro děti od dvou let.
Bohužel školu nikdy mít nebudeme, tak se musíme spoléhat na Horu
Svaté Kateřiny, kteří ale uvažují i o jejím uzavření, což si nedovedu
představit, ale takto se vyjádřil pan starosta Ing. Zetek. Mateřská školka
v naší obci by mohla vzniknout v nevyužitém domě naproti obecnímu
úřadu v parku. Za předpokladu dotace, které bychom mohli dosáhnout
v průběhu následujícího dotačního období.
Musím se omluvit občanům ve spodní části obce, že byly problémy
s pouličním světlem a vnímali jsme nebezpečnost hlavně v ranních
hodinách, kdy jste vy, nebo vaši děti museli po tmě na autobusovou
zastávku. Bohužel problém byl v kabelu ve spodní části obce, kde máme
vedení v zemi. Jelikož porucha dlouhou dobu byla částečná, nebylo
možné zjistit přesné místo bez speciální techniky, která nebyla
k dispozici, z důvodu několika poruch na Litvínovsku, a proto byla snaha
o provizorní opravu, ale vždy to nějaká fáze nevydržela i přesto, že jsem
rozsvěcel ručně každé ráno před prvním autobusem, tak to vydrželo
svítit jen krátce. V tuto chvíli je vše opravené a do Uličky lásky jsme
instalovali na zkoušku LED osvětlení, a pokud bude spokojenost, chtěli
bychom pokračovat dále, zatím jen v ulicích mimo hlavní silnici.
Požádal jsem firmu zajištující veřejné osvětlení v obci, aby zhotovila
nabídku pro Mníšek, kde dosud žádné pouliční osvětlení není.
Jelikož nám končí postupně všechny restrikce z důvodu covidu, tak bych
moc rád chtěl tímto pozvat děti po dvouleté pauze na noc
s Andersenem, který se letos uskuteční 1. dubna v pátek od 17 hodin do
soboty 8. hodiny ranní. Sraz bude na obecním úřadě, s sebou spací pytel
nebo deku, karimatku, oblečení na ven i dovnitř a potom už jen dobrou
náladu. Pokud budete mít zájem, prosím o nahlášení na obecní úřad
osobně, telefonicky, či emailem. Pokud to bude forma písemná, prosím o
věk dítěte z důvodu stravy a programu.
Již dvakrát byla po dlouhé pauze vybíjená a pokud jste to ještě
nezaregistrovali, tak je každou sobotu od 15 hodin v sokolovně. Kontakt
je 604 588 494
Další akcí, tentokrát pro dospělé, bude místo hasičského a obecního
plesu zábava, kterou obec pořádá s dobrovolnými hasiči a počítá se s
první květnovou sobotou 7. 5. od 20 hodin na sále Pod lípou.
Podrobnosti, včetně předprodeje, se dozvíte hned, jak bude vše
potvrzené. Před touto akcí bude jako každoročně stavění májky a pálení
čarodějnic.
Přeji všem i v této nelehké době úsměv na tváři a životní pohodu.
Váš starosta David Kádner

26. 2. 2022 ve věku 64 let

Vzhledem
k
postupnému
rozvolnění
protiepidemických opatření se Farmička u Kačky
rozhodla uskutečnit dlouho odkládaný Farmářský ples!

nás navždy opustil

Opět si budeme moci sednout k jednomu stolu,
zazpívat si, zatančit a především se společně pobavit.

vážený pan

Karel Buberle
Čest jeho památce!

Srdečně Vás tedy zveme na 2. ročník Farmářského
plesu, který se bude konat dne 9. 4. 2022 od 20:00, v
Nové Vsi v Horách, v KD Pod Lípou.
Prodej vstupenek - na fb - Farmička u Kačky nebo na
telefonním čísle 725 808 666.
Kdo má vstupenky již koupené z původního prodeje,
ozvěte se nám, dostanete vstupenky s novým
označením. Těšíme se na Vás!

Dne 30. 03. 2022 uplynulo již neuvěřitelných 20 let ode dne, kdy nás náhle naše
milovaná mamka a babička paní

Marie Forejtová
opustila ve věku pouhých 66 let. Byla dlouholetou chatařkou Nové Vsi v Horách, kde
její manžel pan Václav Forejt postavil vlastnoručně v roce 1963 pro svou rodinu
chatu, kterou nazval po své manželce MARII. V Nové Vsi trávili manželé Forejtovi
s rodinou veškerý volný čas; nejen víkendy, ale i dovolené, velikonoční i vánoční
svátky.
Marie Forejtová měla ráda svou zahrádku plnou květin, ale i pohled z okna chaty,
za kterým byly závěje krásně bílého sněhu. Uměla se krásně smát, zpívat, ze života
se radovat, a také ho užívat plnými doušky. Parta chatařů, kam rodina Forejtova patřila,
pořádala potlachy, kde se zpívalo, tancovalo a sportovalo, účastnila se novoveských
plesů, ale i výprav do lesů na houby a maliny nebo jen tak na procházku "k trianglu"
nebo k "dřevařskému rybníku", kde se v létě koupávalo. Pan

Václav Forejt
již také není bohužel mezi námi; opustil tento svět dne 11. 07.2014 ve věku 82 let.
Nová Ves se stala jeho druhým domovem. Měl rád sport, fandil hlavně fotbalu a hokeji,
zúčastnil se fotbalových i nohejbalových novoveských turnajů, chodíval rád do
hospody Na výšině a později Pod lipou, aby si zahrál kulečník a později do Sokolovny na „pinčes“. Ve svých 82 letech odešel za svou ženou, bez které zde byl
dlouhých 12 let.
Prosím všechny, kdo paní Marii Forejtovou a pana Václava Forejta znali a měli je rádi, aby jim věnovali vzpomínku.
Děkuji
za rodinu Milena Vágnerová, dcera

HUMANITÁRNÍ POMOC
PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY
Krušnohorská poliklinika s.r.o. ve spolupráci s Městem Litvínovem a Svazkem obcí v regionu Krušných hor zřizuje ve svých prostorech sklad s humanitární
pomocí, která bude sloužit lidem z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit svou zemi a budou ubytováni v Litvínově a spádové oblasti. Věci do organizované veřejné
sbírky je možno nosit ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v době od 8.00 do 10.00 a dále od 14.00 do 17.00 hodin do recepce polikliniky.
Dále je věci možné nosit na Obecní úřad Nová Ves v Horách a to každý den v časech:
PO + ST 8.00 – 17.00 h, ÚT 8.00 – 15.00, ČT + PÁ 8.00 – 12.00 h

Co je třeba…..
UBYTOVACÍ pomoc
Pokud můžete nabídnout jednotky míst, je nejlepší se spojit se starostou Vaší obce nebo vedením Krušnohorské polikliniky s.r.o., kteří zajistí
předání informací do míst, kde jsou evidováni čekatelé na ubytování.
 Lůžkoviny a ručníky
karimatky
Místní knihovna Nová Ves v Horách má k dispozici pro své
spací pytle (pro dospělé i děti)
teplé deky
čtenáře knižní titul
polštáře
ručníky

Karel GOTT Má cesta za štěstím.

 Léky a zdravotnický materiál
analgetika
protizánětlivé léky
individuálně balené obvazy, polštářkové leukoplasti
kompresní punčochy
ochranné krémy proti opruzeninám
dezinfekční masti

Knihu si lze vypůjčit během úředních hodin obecního
úřadu. Rezervaci knihy můžete provést na tel.:
476 113 156.
Obec Nová Ves v Horách nabízí

 Powerbanky + mobily vč. nabíječek
 Hygienické potřeby pro ženy a děti
dámské hygienické vložky, tampony
papírové pleny + přebalovací podložky + dětské zásypy
mýdla a šampony,
zubní pasty a kartáčky,
hygienické ubrousky, toaletní papír, papírové kapesníčky
respirátory
dezinfekční prostředky

ROZVOZY OBĚDŮ
všem občanům.
Firma MASCO nabízí výběr ze 7dmi jídel + dezert,
ceny se pohybují od 85 Kč (vč. polévky) do 105 Kč.
Rozvozy domů zajišťuje obec.
Objednávky je možné dohodnout na tel.: 476 113 156.

 Trvanlivé potraviny pro děti
kojenecká mléka, hotové kaše v krabičce, přesnídávky, ovocné kapsičky, kaše v kapsičce, malé džusy, piškoty, cereálie, trvanlivé sladkosti,
ostatní trvanlivé potraviny
 Ostatní
kojenecké lahvičky + uzavřené plastové hrnečky s pítkem
kojenecké oblečení a oblečení pro děti pouze do 10 let
Vzhledem k tomu, že jde o materiální pomoc, která bude okamžitě použita, prosíme o předání pouze čistého a vypraného prádla a hygienických
potřeb v nepoškozených obalech !!!
Velice děkujeme a pomoci vás všech si moc vážíme.

Tvořilky, z.s.
V letošním roce konečně můžeme, vzhledem k pandemické situaci, pořádat společná tvoření a také se náležitě činíme.
Na lednové valné hromadě spolku jsme se usnesly, že se budeme nadále aktivně podílet na sezónní výzdobě obce, ale také na
výzdobě a dění v novoveském muzeu.
Již na prvních dvou schůzkách jsme si
vyrobily květiny z pěnové hmoty, tzv.
foamiránu, které poslouží k jarní výzdobě
muzea. Společně si také vyrobíme
velikonoční truhlík včetně výzdoby a
připravujeme malé velikonoční překvapení
pro veřejnost v muzeu.
Stále také platí, že rády přivítáme nové
členky.
Takže se pojďme společně těšit na jaro 🙂
Eva Nirodová, předsedkyně spolku

ZAČÁTEK JÓGY
Milí cvičenci, je možné opět začít v TJ Sokol Nová Ves v Horách s cvičením jógy.
Prozatím zjišťuji zájem z Vaší strany. Cvičení by momentálně probíhalo ve středu, jednou za 14 dní ve večerních hodinách, nebo
by bylo možné dle domluvy i dopoledne.
Cvičitelka jógy k nám bude jezdit až od určitého počtu zájemců, proto neváhejte a v případě zájmu mne kontaktujte.

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO VŠECHNY
Trenér kruhového tréninku je momentálně vytížen, ale jednou týdně by pravděpodobně mohl přijet k nám na obec.
Potřebuji, ale i zde vědět Váš zájem. Zatím byli domluveny také středy, ale to není zcela jisté.
Místostarostka Vladimíra Tondrová
Tel. 730 511 178

STOLNÍ TENIS
Stolní tenis opět začíná. Můžete si zahrát každé úterý od 17.00 hod. v tělocvičně TJ Sokol.
Kontakt: pan M. Dubenecký 725 793 323

"Můžeme a chceme"
Od června 2020 do března 2022 realizovalo Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt
"Můžeme a chceme" s reg. číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441. Projekt je
spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu byla sociální integrace, aktivní začleňování, vstup na trh práce, zvládání
zátěží běžného života a učení se odpovědnosti a pracovním návykům u osob vystavených
institucionalizaci a ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučených z řad klientů
spolupracujícího subjektu – DSS Háj a Nová Ves, p.o..
Do projektu vstoupilo 28 osob s invaliditou 1. až 3. stupně, které absolvovaly Motivačně poradenský program. Na
tento program pak navazovala praktická pracovní/profesní příprava tj. zaškolení směřující k předpokládaným
typům tréninkového zaměstnání pro část účastníků projektu. Od června 2021 do října 2021 bylo zaměstnáno u
zaměstnavatele Obec Háj u Duchcova 9 účastníků projektu a u zaměstnavatele Obec Nová Ves v Horách 3
účastníci projektu na asistovaných tréninkových pracovních místech s využitím mzdového příspěvku. Jednalo se o
tréninková pracovní místa na pracovní pozici Pomocný dělník v údržbě a úklidu obce a Dělník pro čištění obce
s pracovním úvazkem ve výši 0,5. S ohledem na specifické potřeby a možnosti účastníků bylo v jednom případě
nutné tréninkové místo ukončit a nabídnout jej jinému účastníkovi projektu.
Dále 5 účastníků projektu prošlo testováním v rámci Bilanční diagnostiky.
Ze strany cílové skupiny byl o aktivity projektu velký zájem a veškeré plánované výstupy projektu byly naplněny.
Účastníci oceňovali zejména možnost pravidelné pracovní činnosti v podmínkách, které odpovídají jejich
možnostem, využití asistence v průběhu každého dne jejich pracovní činnosti, která napomohla řešit řadu
nedorozumění, problémy v komunikaci či konkrétní způsoby jak realizovat daný pracovní úkol. Ocenili též finanční
ohodnocení své práce, které jim umožnilo realizovat jejich plány a přání např. dovolenou, nákup určitých věcí atp.
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