NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE
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2018
INFORMACE STAROSTY
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás seznámil, jako obvykle s tím, co
nás ještě v červnu a červenci čeká.
Nejdříve se vrátím o něco dříve a to ke svozu odpadů,
který měl proběhnout 2. června.
Asi každý si mohl všimnout, že letos trvalo skoro dva
týdny, než nám všechen odpad odvezli. Je pravda, že
letos odpadu bylo mnohem více než v minulých
letech. Největším problém ale byl v pracovnících, kteří
tuto službu měli provést. Paní místostarostka a já jsme
byli od prvního dne v kontaktu s dispečerem či
vedením firmy a neustále jsme
si stěžovali na styl jejich práce.
Každodenním telefonováním
s vedením firmy jsme dosáhli
toho, že samo vedení firmy
přijelo k nám do obce a uznalo
pochybení jejich pracovníků.
V okamžiku, kdy stejný stav
trval i druhý týden, přijeli
z vedení osobně podruhé, aby
dohlédli na doklizení obce. Po
společném jednání jsme se
domluvili na nových pravidlech
v příštím roce.
A nyní co nás čeká. Koncem května jsme obdrželi
stavební povolení k výstavbě vodovodu v Mikulovicích
směr Lniště. 13. června jsem obdržel od projektanta
podrobný rozpočet celé stavby a cena je 1 255 000,bez DPH. 25. června budu předkládat zastupitelstvu
nabídku realizace svépomocí, kde bychom nemalou
částku ušetřili a mohli bychom udělat vodovod včetně
přípojek a šachet bez spolufinancování občanů. Byl by
pouze odborný dohled, vše ostatní máme zajištěné a
realizace by měla proběhnout v druhé polovině srpna.
Občané, kterých se to týká, budou písemně
informováni o podrobnostech realizace a sám je budu
občanům předávat a odpovídat na případné dotazy.
Tento týden se dodělává další etapa Sokolovny, kde
jsme z bývalého bytu vytvořili krásné místnosti pro
spolky, pro narozeninové oslavy, po domluvě
s obsluhou sokolovny. Ale i obec tyto místnosti bude

využívat pro jednání
s vícero partnery. Kromě
stavebních prací je nová elektřina, topení a další.
Rád bych vás informoval, že 29. června proběhne
závěrečné veřejné projednání územního plánu, které
jsme posunuli skoro do finále téměř po 20ti letech.
Územní plán je potřebný pro další rozvoj naší obce.
Ale i vám se vše zjednoduší, pokud byste chtěli stavět
či zásadně přestavovat váš dům a další. Ušetří vám to
čas a peníze při povolení stavebního úřadu. Bohužel se
našla osoba, která zde má nemovitost k rekreaci, ale
žije v Praze a od doby, kdy jsme zveřejnili, že bude
poslední projednávání územního
plánu, tato osoba píše různé
námitky
datovou
schránkou
s odvoláním na zákon č. 106/1999
Sb., Zákon o svobodném přístupu
k informacím. Tyto námitky jsou
tak precizně napsány, že i když
jsme nic neporušili, tak veškeré
odpovědi
musíme
řešit
prostřednictvím právníka. Tato
osoba se mnou komunikovala i
přes telefon, vyzval jsem ji
k osobnímu
jednání,
ale
neúspěšně.
Jen na dálku
terorizuje obecní úřad za účelem zrušit veřejné
projednávání. Pokud se ptáte co za tím je, tak já sám
nevím. Věřte, že na to myslím neustále. Tento člověk
zahlcuje svými dotazy všechny obce dotčené naším
katastrem včetně obcí z německé strany a Litvínova.
Není ráno, aby nám do datové schránky v 07:58
nepřišla další námitka na cokoliv související s územním
plánem. A to i z dob před 8,15ti či 20ti lety. Věřím, že
vše 29. června dobře dopadne a další zastupitelé po
říjnových volbách budou moci jednodušším způsobem
rozvíjet naší obec.
30. června v deset hodin proběhne tradiční vítání
občánků spojené s odměňováním našich školáků za
vysvědčení (samé jedničky, vyznamenání a zlepšení
známek od pololetí o cca 50%), čímž vás srdečně zvu.
Přeji Vám všem krásné lení dny plné odpočinku,
Váš starosta David Kádner

Stručný přehled informací
z 32. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, další jednání obecního
zastupitelstva se uskutečnilo na začátku května
a proběhlo v klidném a rychlém duchu. Na
programu bylo projednání šestnácti bodů,
z nichž většina se týkala žádostí o prodej
pozemků, kupních smluv o prodej pozemků
nebo smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku,
které byly schváleny. Byla schválena smlouva
s finanční podporou Fondu malých projektů
Euroregionu Krušnohoří na kulturní akce jako
Novoveské letní slavnosti a podzimní slavnosti
brambor. Lehké pozdvižení způsobila žádost
kateřinské školy ohledně příspěvku na platy
učitelů, která byla zamítnuta a bude řešena
hromadně s dalšími obcemi, kterých se to týká přes Svazek obcí regionu Krušných hor. Děti ani rodiče se nemusejí bát, že by tím
provoz školy i školky byl omezen, ale vše je způsobeno zvýšením mezd ministerstvem a určitě bude brzy vyřešeno. Jedním
z bodů byly informace o územním plánu, který se blíží do finiše a dojde během prázdnin k projednání a do konce roku ke
schválení. Zdali Vás zajímají další informace z jednání či usnesení 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 25. června od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

O prázdninách NEBUDE lékař
ordinovat na horách ve dnech 6.7.,
13.7., 27.7., 24.8. a 31.8.2018
2.7.- 12.7.2018 dovolená,
zástup MUDr. Šteflíková v Litvínově
26., 27., 30.7. 2018 dovolená, zástup MUDr. Šteflíková
v Litvínově
23.8., 24.8. , 27.8. a 31.8.2018 dovolená, bez zástupu,
akutní případy volat 155, či na pohotovost nebo
centrální příjem nemocnice Most

NEZAPOMEŇTE SE PŘEDZÁSOBIT
LÉKY
Prevence, vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní průkaz
a vyplnění jakýchkoliv formulářů zejména pro
pojišťovnu je nutné se předem objednat!

Předepisování E-Receptů :
volejte č. 608720075 nebo 608720086
Nahlásíte: Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště,
název léku, gramáž léku a množství léku (balení, počet
kusů), e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu
a lékař vám pošle na vámi zvolený způsob buď SMS
nebo e-mailem kód , se kterým stačí jít do jakékoliv
lékárny a léky si vyzvednout.
Stejným způsobem si můžete objednat léky odesláním
výše uvedených informací na e-mail adresu
ordinaceLisicky@seznam.cz

Srdečně zveme všechny, kdo rádi
tvoří, na

další setkání
a to v neděli

24. 6. 2018 od 14.00 h
do klubovny v Novoveském
muzeu. Budeme háčkovat ze šňůr
a špagátů.
Kvůli zajištění materiálu je potřeba
se přihlásit předem na tel.:
777 347 895 (E. Nirodová).

PROGRAM 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 25. 6. 2018 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Závazné usnesení k dělení pozemku 600/1 v kú Nová Ves v Horách za účelem prodeje na výstavbu rodinných domů
Rozpočtová změna č. 5/2018 – návrh rozpočtového opatření
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce Nová Ves v Horách za rok 2017
Návrh na schválení Účetní závěrky obce Nová Ves v Horách za rok 2017 včetně výsledku hospodaření
Závěrečný účet Svazku obcí v regionu Krušných hor, se sídlem v Litvínově
Žádost o pronájem části p.p.č. 195/7 o výměře 700m2 v kú Mikulovice v Krušných horách na rozšíření zahrady, vedené v EN
jako travní plocha (vedle hřiště na Výšině)
10. Žádost na prodej nově vzniklé p.p.č. 600/20 o vým. 1073m2 v kú Nová Ves v Horách (dolní část obce za požární zbrojnicí) na
výstavbu rodinného domku
11. Žádost na prodej části p.p.č. 607/2 o vým. cca 100m2 v kú Nová Ves v Horách, vedená v EN jako travní plocha na scelení,
zarovnání parcely č. 607/17 (pod hřištěm v dolní části obce)
12. Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 1367/40 o vým. 61m2 v kú Nová Ves v Horách (travní porost), (vznikla
oddělením z p.p.č. 1367/1 , ost. plocha) na zarovnání parcely (podél hlavní silnice)

13. Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 600/25 o vým. 1033m2 v kú Nová Ves v Horách (vznikla oddělením
z p.p.č. 600/1 , TTP) na výstavbu RD
14. Kupní smlouva na prodej nově vzniklé p.p.č. 1105/17 o vým. 846m2 v kú Nová Ves v Horách (vznikla oddělením
z p.p.č. 1105/1 , TTP) na výstavbu RD a poz.p.č. 37/4 v kú Mikulovice v Krušných horách o vým. 2898m2, TTP
(uprostřed Starého kopce)
15. Kupní smlouva na prodej p.p.č. 425/2 o vým. 223m2 v kú Mikulovice v Krušných horách legalizace užívaného
pozemku, vedený v KN jako orná půda
16. Smlouva o zřízení Služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 1367/20 a 1367/22, ostatní plochy v kú Nová Ves v Horách dle
Geometrického plánu č. 506-12/2018

17. Došlá pošta
18. Diskuse

Spolek žen za poznáním
Dne 24. 4. 2018 jsme se vydaly do Prahy na Vyšehrad.
Prohlédly jsme si krásné památky včetně hřbitova
Slavín, kde jsou pochovány slavné osobnosti našeho národa.
Z Vyšehradu je nádherný pohled na celou Prahu, právě
rozkvetlou květy šeříků a sakur. Bylo se na co dívat. Výlet byl
hezký.
Dvoudenní výlet do Kutné Hory jsme absolvovaly 16.-17. 5.
2018. Navštívily jsme známé památky - Chrám Sv. Barbory,
Katedrálu nanebevzetí Panny Marie a sv.Jana Křtitele z 13
století, Kostnici (podle odhadu jsou zde ostatky asi 40 tisíc
lidí). Dále jsme viděly kamennou kašnu a další krásné památky
a nádherně zdobené domy.
Kutná Hora je královské město a od roku 1995 v UNESCO.
Výlet se nám vydařil.
Za Spolek žen M. Plačková.

O čem se psalo v Novoveském
zpravodaji před deseti lety…
Duben 2008. Dubnovému vydání Zpravodaje
dominoval
rozsáhlý
rozhovor
s novým
starostou naší obce Janem Bejčkem, ve kterém
zhodnotil svou dosavadní práci v OZ a nastínil
svou budoucí představu dalšího rozvoje a
života v naší obci. Zajímavý článek o pohádkové
noci s Andersenem, které se zúčastnilo 13 dětí
a která proběhla na Obecním úřadě, napsala
paní Jana Dvořáková. V pokračování o historii
naší TJ Sokol byla připomenuta účast
novoveských žen na celostátní Spartakiádě
v Praze v roce 1985. Pro příznivce fotbalu byl
otištěn rozpis utkání našeho mužstva pro jarní
část soutěže a nechyběla ani blahopřání
k narozeninám (Antonín Blažek, Františka
Pešková a Ludmila Haufová). Gratulace se
dostalo i novému občánkovi naši obce Natálce
Rosenbaumové.
J. Pešír

Převzato doslovně z Krušnovin –
novin Svazku obcí v regionu
Krušných hor
O nás….
Prvním a zakládajícím předsedou byl Antonín Blažek z Nové Vsi
v Horách.
Co stálo u myšlenky založit svazek obcí?
Naše potřeba spolupracovat. A samozřejmě také snaha propagovat
naše území, dostat sem k nám turisty a ukázat lidem, že máme co
nabídnout. Původně jsme chtěli založit svazek obcí celého
Mostecka. Protože v době, kdy fungovaly okresy, setkávali se
starostové všech obcí okresu. Obce z Mostecka ale neměly zájem
do svazku vstoupit. Založili jsme tedy Svazek obcí v regionu
Krušných hor.
Jaká byla náplň činnosti svazku v době jeho založení?
Ta je stále stejná. Smyslem svazku je, aby starostové spolu
spolupracovali, aby věděli o tom, jaké problémy řeší sousedé, jak
by mohli pomoci a naopak, jak by mohl svazek pomoci jim. Stále je
o společném úsilí zpropagovat region. Starostové se scházeli
v začátcích každý měsíc, informovali se o dění ve svých obcích.
Hodně pomohli s činností svazku v jeho začátcích Petr Červenka a
Richard Falbr. Ti přinesli hodně nápadů a námětů k činnosti.
Vzpomenete si na nejvýznamnější počiny svazku v době jeho
založení? Určitě musím jmenovat Krušnohorský autookruh.
Tenkrát k nám přijeli Dánové a nabídli nám, že nám s tím
pomohou. U nich už autookruh fungoval a přivedl turisty do
regionu. Prohlédli si hory a společně jsme naplánovali, kudy by měl
autookruh vést. Tenkrát auktookruh splnil svůj účel. Lidé začali do
hor jezdit. Dnes se to třeba zdá úsměvné, ale před dvaceti lety
někteří obyvatelé podhůří nikdy nenavštívili hory, které měli za
zády, neviděli Fláje, nevěděli, kde je Nová Ves v Horách.
Autookruh využívají lidé i dnes. A pak jsme začali s dalšími
projekty. Školení pro zaměstnance úřadů, exkurze pro
školy a další.
Má podle vás SORKH v současné době stále takový
náboj, jako když vznikl?
Líbí se mi, že svazek přežil a vydržel tak dlouhá léta.
Svazky postupně zanikají, jak se mění lidé ve vedení obcí a
jejich priority a znovu vznikají jiné. Nám se podařilo svazek
udržet, a to nejen ve formální podobě. Svazek je funkční,
starostové spolupracují, schází se a společně řeší
problémy, které se týkají jednotlivých obcí nebo celého
svazku. Udržet svazek v chodu je práce a musí se tomu
předseda věnovat. Svazek má smysl, ale musí se to
odmakat.
Antonín Blažek, první a dlouholetý předseda SORKH a
starosta Nové Vsi v Horách. Do Krušných hor přišel v 17
letech budovat pohraničí, oženil se tu a už zůstal. Celý
svůj dospělý život žije v Krušných horách a většinu času
věnoval rozvoji Nové Vsi v Horách. Od roku 1961 byl
komunálním politikem. Pracoval jako řidič autobusu a
k tomu vykonával funkci starosty. Jak sám říká, nejvíce
se od místních obyvatel dozvěděl právě v autobusu.
Věděl, koho co trápí, kdo má z čeho radost, kdo
potřebuje pomoci. V době, kdy byl starostou, do Nové
Vsi v Horách přivedli svépomocí vodovod, plyn,
elektriku. Postavili dvě nové čističky odpadních vod,
postavili školku, hospodu, později zřídili i muzeum. Pro
obec i SORKH pracoval až do svého důchodu.
Eva Maříková, Krušnoviny

HASIČSKÝ DVOJLIST
Jelikož od posledního vydání zpravodaje jsme měli dost napilno, rozhodli jsme v tomto vydání zabrat jeden dvojlist a dát všechny
informace dohromady. Kromě ostrých zásahů a cvičení se snažíme organizovat i další akce pro vaši zábavu a doufáme, že vás toto
povídání bude inspirovat k účasti na nich. Na některých akcích jsme spolupracovali nebo jen pomáhali a dovolím si na tomto
místě poděkovat Václavu Dvořákovi za pomoc s přípravou dřeva a nalezení
letošní májky.

Maškarní bál
Maškarní bál se už stal každoroční tradicí, kterou pořádáme. Letos se konal
28. dubna od 20 hod. na sále restaurace Pod Lípou. Tentokrát na téma „Cesta
kolem světa“. Chvilku před začátkem se sál začal plnit prvními tanečníky
v krásných maskách. Kolem půlnoci jsme vyhlásily první tři nejlepší masky. Na
třetím místě se umístila Mumie, na druhém Fiona a první vítězné místo
s přehledem vyhrál tanečník z Brazílie. Celým večerem provázel DJ Tom a
Bushak, kterým tímto děkujeme za hudební doprovod.
(Michaela Krupičková)

Stavění máje a pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic a stavění májky proběhlo jako každoročně ve
spolupráci s Obecním úřadem a TJ Sokolem. Akce se konaly
v pondělí 30. dubna od 17 hodin. Sraz byl před Obecním
úřadem, kde jsme se seřadili do průvodu a vydali se na hřiště u
Sokolovny. Cestou nás doprovázela kapela ze Základní
umělecké školy v Litvínově. U hřiště nejdříve proběhlo pálení
čarodějnic. Poté co zlá a mocná čarodějnice shořela, si pro děti
připravil Spolek žen soutěže. Potom děti nazdobily májku,
kterou pak naši svalnatí a urostlí hasiči hravě vztyčili do výšky a
upevnili. Nakonec se všichni vrhli na občerstvení. Každý si mohl
upéct buřta na ohni nebo si dát klobásu z udírny. Na závěr bych
chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách akcí aktivně
podíleli.
(Michaela Krupičková)

Soutěž v hasičském víceboji – TFA (12.5.2018)
Soutěž TFA (z angl. Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije),
neboli také železný hasič v sobě kombinuje řadu silových disciplín, které
je nutné projít ke splnění této soutěže. Již každoročně ji pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Brandov a loňský ročník byl náš první, kterého jsme
se zúčastnili. I přesto, že jsme si živě pamatovali jaké to je, jsme se i letos
rozhodli zúčastnit a to ve složení Tomáš Bláha, Ladislav Bláha, Radek
Tondr a Jan Valenta. Opět jsme si potvrdili, že název této soutěže je
výstižný. Obecně se o této soutěži říká, že vítězem je každý, kdo tuto
soutěž absolvuje. Neobsadili jsme první místa, ale hlavním cílem v této
soutěži je překonat sám sebe a dokončit to. Je to výzva a
doporučuji si to zkusit.
(Jan Valenta)

Nohejbal a malá kopaná
19. 5. 2018 jsme jako hasiči pomáhali se zajištěním
organizace turnaje v nohejbalu a malé kopané. Akce byla
pořádána TJ Sokol a našim hlavním úkolem bylo postarat se
o doplňování tekutin a stravy závodníků a fanoušků. Akce
začínala již od 9h turnajem v nohejbalu, na kterém ale
bohužel účast nebyla nijak valná. I to ale nijak účastníky
neodradilo a hrálo se až do 12h. Odpoledne pak vyplnit turnaj v malé kopané mezi Novou Vsí a Brandovem. Toto utkání pak i
přilákalo širší počet fanoušků jedné nebo druhé strany, což zlepšilo atmosféru a motivaci závodníků.
Pro ty z vás, kteří by si chtěli zasportovat, ale nemohli se zúčastnit, nabízíme další „sportovní den“, který se uskuteční 1. září a
bude nabízet jak turnaj v nohejbalu tak i oblíbené cvrnkání kuliček.
(Jan Valenta)

Naše jednotka na cvičení na zámku Jezeří
Dovolte, abych Vás opět po čase informoval o činnosti naší hasičské jednotky. Dne 13. 5. 2018 jsme se účastnili taktického cvičení
na zámku Jezeří, které mělo prověřit akceschopnost
IZS (integrovaný záchranný systém) včetně jednotek
SDH. Tématem tohoto cvičení byla dálková doprava
vody z obce Černice až k zámku, což bylo cca 1400 m.
Jistě Vám nemusím říkat, jak náročné bylo rozvinutí
hadicového vedení v této délce a v tomto počasí, kdy
zasahující hasiči musejí zasahovat v kompletním
zásahovém třívrstvém obleku. Úkolem naší jednotky
bylo dostat se s naší technikou (IVČOU) do areálu
zámku, kde se nachází podzemní vodní nádrž, ze
které jsme měli za úkol nasát vodu, roztáhnout
dopravní vedení k hlavní bráně (cca 100 m) a
dodávat vodu zde zasahující CAS (cisternová
automobilová stříkačka). Příjemnou společnost nám
dělal zámecký páv. Na konci tohoto cvičení se všichni
odebrali k závěrečnému nástupu, kde měla proslov
ředitelka HZS Most p. Benáková a velitel stanice HZS
Most p. Pobočík a poděkovali všem zasahujícím
hasičům. A tímto bych i já chtěl poděkovat za skvěle
odvedenou práci naší jednotky, kterou zde odvedli.
Krom taktického cvičení máme v plánu navštívit polygon v Teplicích, kde si prověříme naši fyzičku s dýchacím přístrojem na
zádech. Dovolte, abych Vám popřál krásné léto a budeme se na Vás těšit na konci prázdnin v naší staré hasičárně při příležitosti
akce Loučení s létem.
(Petr Šikl, velitel JSDH)

Požární výchova formou soutěže
Jednou z hlavních náplní činnosti dobrovolných hasičů je práce s dětmi a za tímto účelem (kromě jiného) pořádá Okresní sdružení
hasičů Most každoročně soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Cílem této soutěže je rozvíjet u dětí
z mateřských a základních škol povědomí o hasičích
v literární a výtvarné soutěži. Vyhlášení proběhlo 23.
května v zasedací místnosti magistrátu Most za účasti
primátora města Most Jana Paparegy. Hory
reprezentovali žáci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, kteří
obsadili dvě třetí místa a jedno první místo. Z okresu
Most se probojovala Jůlie Turčanová do krajského kola a
následně vyhrála i první místo v republikovém kole. Všem
gratulujeme.
(Jan Valenta)

Setkání historických hasičských praporů v Brně
Jak asi víte, Česká republika slaví v tomto roce kulaté
jubileum a s tím je spojena řada akcí odehrávajících se
napříč celou republikou. Jedné poměrně velké akce jsem
se nedávno zúčastnil i já a to konkrétně Festivalu
RE:PUBLIKA ke 100. výročí založení Československé
republiky. Jednalo se o výstavu nejrůznějších věcí
spojených s Českem a Československem – architektura,
spolky, cestovatelství, sport a umění – která probíhala na
Brněnském výstavišti. Slavnostní zahájení proběhlo
26.5.2018 za přítomnosti předních představitelů České a
Slovenské republiky.
Důležitou roli při tom ale sehráli i hasiči, jelikož zahájení
výstavy bylo provedeno průvodem hasičských historických
praporů z celé České republiky. Jednalo se o unikátní akci,
jelikož poprvé se na jednom místě sešlo více jak 400
praporů. Já osobně jsem měl tu čest nést prapor Sdružení
hasičů Ústeckého kraje a musím říci, že akce působila
impozantně a jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. Vice
na našich Facebookových stránkách.
(Jan Valenta)

Krušnohorské derby 2018
Ve dnech 5. – 6. 5. 2018 se již tradičně, v Nové Vsi v Horách,
uskutečnil 9. ročník regionální soutěže barvářů
Krušnohorské derby.
Soutěž barvářů „Krušnohorské derby“ je pořádána jako
vzpomínka na tři významné členy Českomoravského klubu
chovatelů barvářů, a to Brůnu Petrovského, Miroslava
Krátkého a Josefa Cafourka, kteří bezesporu přispěli k
rozvoji barvářů jak po stránce pracovní, tak chovatelské.
Tito tři patrioti Krušných hor v podstatě celý svůj profesní
život věnovali Flájské oboře, kde mohli rozvíjet a předávat
své dlouholeté zkušenosti s barváři.
Původní filozofie soutěže spočívala v přátelském zápolení a porovnávání výkonů bavorských a hanoverských barvářů v rámci
pořádaných výcvikových dnů, až postupem času se z těchto setkání vyvinula „regulérní soutěž“.
Při slavnostním zahájení se sešlo, kromě rozhodčích a početné korony, celkem 7 vůdců se šesti bavorskými a jedním
hanoverským barvářem, se kterým nastoupil předseda Klubu Norbert Pelc. Po slavnostním zahájení již nic nebránilo přejetí do
honitby a plnění jednotlivých disciplín mohlo začít. První den Soutěže byly v plánu dlouhé stopy. Jedná se o minimálně kilometr
dlouhou stopu se třemi znaky, které musí pes během práce na stopě vůdci ukázat. Po prvním dni Soutěže dlouhou stopu úspěšně
dokončili čtyři vůdci, dva se na stopě ztratili úplně a jeden stopu čestně vzdal, protože nebyl tak úplně spokojen s prací svého
psa. První den probíhaly také poslušnostní disciplíny, tedy šoulačka s odložením. Druhý den soutěže byly naplánovány krátké
stopy, tedy zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče. Dále se na krátkých stopách ověřuje chování u kusu a
chuť do práce.
Po absolvování krátké stopy Jiřím Jangotem s jeho Alanem Luková dolina byl vítěz soutěže jasný. Po dokončení všech krátkých
stop a sečtení výsledků byl vítězem vyhlášen opravdu Jiří Jangot s bavorským barvářem Alan Luková dolina, který skončil v I. ceně
s počtem 420 bodů a byl mu tak udělen titul CACT. Na pomyslné druhé příčce se umístil Jaroslav Obermajer s bavorským
barvářem Hes Kladsko a třetí byl Vladimír Solar s bavorskou fenou Izabela Bílý den.
Při slavnostním vyhlášení výsledků v krásném prostředí Nové Vsi v horách mnozí skrývali dojetí. Myslím, že mohu říct, že celá
Soutěž proběhla v přátelském duchu a všichni budeme na tento víkend strávený v Krušných horách ještě dlouho vzpomínat a již
teď se těšíme na další ročník.
S pozdravem Barvářům zdar!
Romana Rajnyšová

Od 1. července 2018 dochází ke změnám v agendě občanských
průkazů a cestovních dokladů:
-

zavedení občanských průkazů s čipem pro všechny žadatele o nový OP zdarma, možná bezplatná výměna stávajících OP s čipem
nejedná se o plošnou výměnu občanských průkazů; je možné na vlastní žádost vyměnit platný OP za nový OP s čipem (správní
poplatek 200 Kč), jinak platí až do doby uvedené na dokladu
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a do
5 pracovních dnů

Správní poplatky
Za vydání občanského průkazu v pracovních dnech
do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 1.000 Kč
do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 500 Kč
Pro děti mladší 15 let vydání občanského průkazu v pracovních dnech
do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 500 Kč
do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 300 Kč.
Za cestovní pas vyrobený ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech
do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 6.000 Kč
do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 3.000 Kč
Pro děti mladší 15 let vydání cestovního pasu v pracovních dnech
do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 2.000 Kč
do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 1.000 Kč.
Žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu vydaného do 24 hodin je možné podat na odboru správních evidencí
MěÚ Litvínov, náměstí Míru 12 nebo nově na Ministerstvu vnitra ČR v Praze (ul. Na Pankráci 72, Praha 4). Hotové doklady v této zkrácené
lhůtě je možné převzít pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze.
Občanské průkazy s čipem budou vydávány zdarma v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů.
Cestovní pas bude dle zákona rovněž vydáván do 30 dnů a správní poplatek zůstává 600 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti mladší 15 let.

Jojo je tu červen ……
Končí škola, tak něco pro naše školáky. Víte kdo vynalezl
tužku ?
Všechno začalo u ovcí krátce poté, co byla objevena
Amerika. Ne že by lidé předtím nekreslili nebo si nedělali
značky. To ne. Podle všeho by tedy byly prvními tužkami
kus ohořelého klacku, ztvrdlá hrouda hlíny či nějaký minerál.
S vývojem civilizace dochází ke zdokonalování nejen podkladů
na které se malovalo či psalo. Protože kámen jako podklad
nahradily keramické, vápencové nebo dřevěné desky jakož i
papyry a později i pergamen. Psalo se stvoly rákosu, husími
brky. Ve starověku už znali olovo, které je měkké a lehce se
odírá, tudíž jej používali jako kreslící nástroj. Do tenkých
rákosů nebo bambusů tento kov nalévaly roztavený, a když
ztvrdl, část obalu odstranili. Jenže všechny tyto psací potřeby
měli nešikovně ostré hroty a čáry navíc nevykazovaly tak
zřetelný kontrast, jako mají dnešní tuhy. A tak se vrátíme
k ovcím, konkrétně na pastviny
Borrowdale okresu
Cumberland Lakes v Anglii kolem roku 1500. Bouře tam
tenkrát vyvrátila strom a pastevci si všimli, že se v jeho
kořenech nacházejí černé kameny. Mysleli si, že je to uhlí, ale
nedokázali ho zapálit, shodli se, že by to mohlo být olovo.
Patrně nějaký nový druh, říkali si, neboť kameny značně
špinily nejen ruce, ale i ovce. Nicméně začali využívat kameny
ke kreslení a psaní, protože čáry byly daleko kontrastnější než
ty od skutečného olova. Stačilo „kámen“ umně štípat či řezat
a něčím obalovat nebo do něčeho zasazovat. Ale asi to stále
nebyla zcela běžná psací potřeba. Přeskočíme půl druhého
století, kdy se s předmětem našeho zájmu nic moc nedělo, a
podíváme se do Norimberku, kde měl dílnu Friedrich
Staedtler (1636-1688). Opracovával grafit na tuhy, kterým
říkal olovo, a vkládal je do dřevěných držátek, kterým říkal

tužky, byť byly objemné a velké. A měl úspěch. Už tenkrát vše
vyvážel do dalekých krajů. Asi nebyl úplně první, kdo s tímto
nápadem přišel, ale zřejmě byl natolik vlivný, že mu město
dalo roku 1622 písemný souhlas k výrobě. Ostatní noví
řemeslníci téhož oboru měli smůlu a povolení k výrobě
nedostali. Grafit sice poprvé popsal jako samostatný minerál
švýcarský přírodovědec Konrad Gessner (1516-1565), ale
jméno mu dal až německý geolog Abraham Gottlob Werner
(1749-1817) podle řeckého grafein = psát. Ve zmiňovaném
anglickém Borrowdale se nacházelo největší naleziště a
jediné, jehož grafit byl tak kvalitní, že se z něj mohly vyrábět
tuhy. Až teprve teď se začíná mluvit o tužce … . Začneme u
Rakušana Josefa Hardtmutha (1758-1816). Jeho otec vlastnil
truhlářskou dílnu, ale do učení syna Josefa poslal ke svému
švagrovi, staviteli Meissovi. Zřejmě se domníval, že tam syn
lépe uplatní kreslířský nebo konstruktérský talent. Traduje se,
že tím jak neustále kreslil plány, měl permanentně špinavé
ruce i rukávy. Napadlo ho funkční držátko. Jenže to samo o
sobě nestačilo. Neustále vymýšlel hmotu, která by přírodní
grafit předčila. A povedlo se. Stát se to mělo roku 1789 nebo
1790. Ke stejnému výsledku se o pět let později dopracoval i
francouz Nikolas-Jacques Conté (1755-1805), průkopník
balónového létání, voják a malíř. Oba vynálezci na tom
zbohatli, Hardtmuth byl dokonce tak sebevědomý, že svou
tužku úspěšně nabízel i v Londýně. Jeho syn pak továrnu na
výrobu tužek přemístil z Vídně do Českých Budějovic. Sluší se
zmínit, že nezávisle na těchto dvou pánech vynalezl tuhu
z mletého grafitu i massachusettský obchodník William
Munroe (1778-1861).
(jd)

Kam můžeme zamířit a potěšit své oko ?
16.6.2018 Soutěžní výstava plastikových modelů – výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova ul. 1727, www.vll.cz
16.6.2018 Den záchranářů – výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici 948, Litoměřice, www. zahradacech.cz
16.6.2018 Ptačí trhy – výstaviště Flora, Wolkerova ul., Olomouc, www.flora-ol.cz
21.6. – 24.6.2018 Růžová zahrad, Senior a Lázeňský veletrh - výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova ul. 1727, www.vll.cz
(Na výstavišti proběhne křest a představení nové odrůdy růže a navíc 23.6. ve 13hod. bude mít koncert Marcela Holanová,
proběhne i rozhovor i autogramiáda)
23.6. – 24.6.2018 Soutěž závodních veteránů a Mezinárodní výstava psů – výstaviště Brno, www.bvv.cz
24.6.2018 Rychvald plný veteránů, Rychvald na Těšínsku, na nám. Míru
Poznávej s Igráčkem v Kamenici nad Lipou do pátku 31.8.2018. Vezměte děti a vydejte se společně do zábavního parku Fábula,
který až do konce srpna hostí interaktivní výstavu „Poznávej s Igráčkem“. Každý malý návštěvník si tu může vyzdobit bílou figurku
Igráčka podle vlastní fantazie. Kromě toho všichni příchozí obdrží dílek stavebnice Roto ABC. Dílek můžete zakomponovat do
vznikající stavby přímo v zábavním parku, a možná se tak stanete součástí největšího uměleckého díla vytvořeného z této
stavebnice , které se zapíše do České knihy rekordů. Více na www.efko.cz a www.pohadkova-rise.cz
Historické kočárky v Šumperku do neděle 26.8.2018. Navštivte výstavu s názvem : „Až přiletí čáp“,
která představuje výběr ze sbírky více než stovky historických dětských i loutkových kočárků z let 1880-1980. Jeďte se podívat na
fenomén dětského kočárku, tichého svědka nádherných emocí a dávných vzpomínek. Více na www.muzeum-sumperk.cz
Hospodaření obce za rok 2017: - podrobné hospodaření najdete na stránkách obce ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků „Fin 2 – 12 M www.novavesvhorach.cz včetně výsledné zprávy o provedeném auditu
hospodaření obce za rok 2017, které bylo s výsledkem: „Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“.
Příjmy celkem : 12 525tisíc z toho daňové příjmy 7 017tisíc
nedaňové příjmy 1 377tisíc
kapitálové příjmy 27tisíc
přijaté transfery 4 104 z toho veřejně prospěšné práce 812tis.
volby 51tisíc
oprava sokolovny 600tisíc
JSDH 141tisíc
Muzeum 125tisíc
Hasiči bez hranic 2 371tisíc
Obec přijala úvěr na hasičské auto 2 500tisíc, po přijetí dotace ve výši 2 371tisíc úvěr jednorázově zaplacen.

Výdaje celkem : 13 255tisíc z toho pitná voda § 2310 74tisíc
MŠ + ZŠ § 311 a 3113
52tisíc
Knihovna § 3314
26tisíc
Muzeum § 3315
605tisíc – rekonstrukce vytápění
Činnost kultury § 3399
517tisíc
Sport. zařízení v majetku obce § 3412 1 236tisíc
Ostatní tělovýchovná činnost § 3419 94tis.
Ambulantní péče § 3519 40tisíc
Veřejné osvětlení § 3631 197tisíc
Pohřebnictví § 3632 10tisíc
Svoz odpadů § 3722 693tisíc (příjem z odpadu 67tisíc –papír, plast
a sklo)
Aktivní politika zaměstnanosti § 4222 523tisíc
Požární ochrana § 5512
3 199tisíc
Zastupitelstva obcí § 6112 996tisíc
Volby § 6114 30tisíc
Činnost místní správy § 6171 4 937tisíc
Z rozboru vyplývá, že obec měla nižší příjmy než výdaje o 730tisíc . Schodek byl financován z položky 8115 z přebytku
hospodaření uplynulých let.
Jana Dvořáková

Dětský domov informuje
Turnaj v České dámě
Horská liga ve spolupráci s dětským domovem,
městem Hora Svaté Kateřiny a Sokolem Nová
Ves v Horách pořádali Dětský turnaj v české
dámě, kterého se zúčastnily naše děti a děti z
Prahy. Hrál každý s každým a odehrálo se tedy
11 kol.
Hlavní rozhodčí zástupce mezinárodní federace
dámy přijel z Prahy a přispěl k hladkému
průběhu turnaje spolu s trenérem kroužku
dámy panem Dvořákem a jeho ženou. Všichni
soutěžící bojovali ze všech sil, nikdo nechtěl
prohrát a navíc hrálo se i o krásné ceny.
Děkujeme pořadatelům za velmi hezky
připravený turnaj. /1rs/
Karneval na Nové vsi
V sobotu jsme s tetou Janou a s tetou Kaťou
vyrazili
na karneval. Jelo nás hodně, a proto jsme se
rozdělili do dvou skupinek, jedna jela autem a ta
druhá autobusem. Bylo docela legrační, když do
autobusu nastoupila víla,princezna, dva
Spidermani a další pohádkové bytosti. Na Nové
vsi se nám moc líbilo, zatancovali jsme si a
hlavně zasoutěžili./PaBa,BaAru/

Sportovní den TJ Sokol
Vážení přátelé, sousedé,
dne 19. 5. 2018 se na našem multifunkčním hřišti uskutečnila krásná
sportovní sobota za účasti sportovců a fandů ze spřáteleného Brandova.
V 10 h po prezentaci byly zahájeny zápasy v nohejbale, celkem se
zúčastnila 4 mužstva. Hrálo se dvoukolově. V pauzách při nádherném
počasí došlo i na občerstvení, o které se postarali kluci od hasičů Honza
Valenta a Tomáš Bláha. Byly klobásky a tekutin bylo také samozřejmě
dostatek. Po 10. hodině nastoupila proti sobě k přátelskému
fotbalovému utkání v malé kopané družstva Nové Vsi v Brandova. Hrálo
se 2 x 30 minut v úmorném hicu. Všichni toho měli po zápase plné zuby a
po 16. hodině došlo na zlatý hřeb sportovního odpoledne. Nastoupila
naše děvčata z našeho fotbalového oddílu COCO GIRLS proti mužské
populaci z Nové Vsi v Horách. Všichni to ve zdraví přežili a zápas skončil
naprostým vyčerpáním všech zúčastněných aktérů. V žádném z těchto
zápasů nešlo o vítěze, ale o to, že jsme se sešli a trošku protáhli těla s tím
„kulatým nesmyslem.“
Závěrem došlo k vyhodnocení, které provedl starosta obce D. Kádner.
Všem poděkoval za účast a byly rozdány diplomy a ceny pro hráče.
Spokojeni byli i naši sousedé z Brandova a jejich starosta Jirka Mooz nás
pozval k odvetám do Brandova. No a na závěr odpoledne si to ještě
rozdaly děti pod dohledem trenéra Kádnera v zápase ve vybíjené.
Chci touto cestou poděkovat zúčastněným hráčům, fandům,
dobrovolným hasičům, obci Nová Ves v Horách a TJ SOKOL za vydařené
sportovní odpoledne.
Václav Veselý, předseda TJ SOKOL Nová Ves v Horách

První jarní kilometry na kolech od ježíška.
S jarním sluníčkem v klidu a pohodě jsme
nasedli na kola a vyjeli jsme nasbírat svých
prvních 10 km na trase Hora Svaté Kateřiny Nová Ves v Horách - Mníšek a zpět. Spokojeni a
pyšní na svou cyklistickou zdatnost, samozřejmě
s přestávkami 1. - na dětském hřišti, 2. zmrzlinovým občerstvením, 3. - u nádrže plné
žab, 4. - na farmě s pozorováním kraviček s
telátky, jsme se vrátili ze super slunečného
cyklovýletu. A po návratu jsme si ještě zabruslili./1RS/

A zase ta dáma
V Trenčíně na letišti se 19. 5. odehrálo mistrovství Slovenska
v dámě. Horská liga vypravila dva zástupce do zahraničních
bojů. Trenér jel obhajovat loňský titul a Jiřka Frantová na
svůj první mezinárodní start. Jako tradičně si přátelé ze
Slovenska uspořádali mistrovství po svém. Každý s každým a
hezky dvě partie. A to prosím pěkně 10 minut na obě hry. Je
to pekelné tempo, ale domácím to vyhovuje, protože hrajú
rýchlo. Nicméně podmínky byly pro všechny stejné. Od
začátku se mi celkem dařilo a tak se skládaly bodíky do
tabulky. Někdy to byly krušné chvíle a dost jsem se nadřel.
Nakonec ve výsledku se mi podařilo obhájit prvenství
z minulého roku a celkově završit hattrick. Pro Jiřku to bylo
něco nového. Ještě nikdy takovým tempem nehrála. Ale
protože má průpravu ze Sokolovny, kde ji ostatní okřikují, aby
už konečně něco zatáhla, tak se jí podařilo nasbírat neuvěřitelných deset bodů. Bodovala dokonce i s ostřílenými
internetovými hráči. A celkově obsadila osmé místo, což je skvělý úspěch.
Mládežníci měli svůj turnaj a jako třešnička na konec byl vyhlídkový let nad Trenčínem pro tři nejlepší. A to už je
nějaká motivace.
Na závěr bych ještě dodal, že pojem „Horská liga“ znají i naši přátelé za hranicemi a věděli o co jde. Celé zápolení
proběhlo korektně a v přátelském duchu. Je to zrovna takový typ turnaje, na který se každý rád příště vrátí.
Jaroslav Dvořák

Mistrovství ČR mládeže v České dámě
V sobotu 12. 5. pořádala Česká federace dámy
mistrovství republiky pro mládež. No to se rozumí, že
děti z našeho kroužku v Dětském domově tam nemohly
chybět. A to ještě proto, že už si trochu vyzkoušely
atmosféru velkého turnaje při účasti na Horalu 2018.
Nutno dodat, že ten byl přeci jenom v domácím
prostředí. Hráli jsme ho v jídelně. Ale teď? Vyrazili jsme
do Prahy, trochu těm „Pražákům“ oplatit, že nám doma
vybrali první tři místa. Mistrovství se konalo v krásném
prostředí dětského domu ve Strašnicích a mezinárodní
rozhodčí byl u nás také rozhodovat. Ale ouha, partie se
hrály s hodinami a limitem 15 min. na hru. A to bylo pro
naše něco nového, ještě s hodinami nikdy nehráli. A to
ještě když se dozvěděli, že při překročení času prohrají
partii. Někteří proto sledovali víc hodiny, než šachovnici.
Celkem 16 borců tedy zasedlo ke stolům a začaly
nelítostné šarvátky. Bojovalo se na sedm kol. Během
zápasů se přeci jenom začalo ukazovat, že domácí mají
„víc nahráno“ a zkušenosti dovedli zúročit. Ale my jsme

se jen tak lehce nedali. Honza Grünfeld měl v posledním
kole vyhranou pozici s pozdějším vítězem Járou Černým.
Jenomže – Jára nabídl remízu. A Honza neunesl tíhu
okamžiku, kdy všichni ostatní už stáli okolo šachovnice a
po krátkém váhání remiz přijal. Kdyby se mu ji podařilo
vyhrát, s určitostí by si sáhl pro medaili. To se pak
najednou vyrojilo hráčů, kteří věděli jak hru dovést do
vítězného konce. Ale přesto dokázal Honza získat 8
bodů a tím i páté místo v mladší kategorii. Ale to
nejlepší na nás teprve čekalo. Mezi staršími obsadil
Benjamin Gergel stříbrnou příčku a pro rok 2018 se stal
vícemistrem republiky. Solidní hrou si budoval pozici a
na konci při rovnosti bodů měl nejlepší pomocné
hodnocení.
Myslím si, že když jsme v sobotu ráno startovali
z Kateřiny, nikoho z nás ani nenapadlo, že si přivezeme
domů takový úspěch. Poděkování také patří tetě
Sykové, která děti v pořádku dopravila tam i zpět.
Jaroslav Dvořák

Mistrovství ČR družstev v České dámě
Tradičně neděle, druhý den po mládeži patří mistrovství v tříčlenných družstvech. Z Horské ligy bohužel nebylo
dostatek zájemců a tak jsem se přidal k družstvu „Jižák“. Papírově jsme patřili k adeptům na medaile, ale scházela
malinká drobnost – potvrdit to v praxi. Od začátku se nám vedlo vcelku dobře a postupovali jsme za svým cílem.
Cestou se nám povedlo deklasovat i silné Brněnské družstvo 5:1. Až v posledním kole nám zkřížilo cestu družstvo
„Padlé hvězdy“. Několikanásobný vítěz a obhájce trofeje. Teoreticky při našem vítězství bychom slavili triumf. Ale
teorie a praxe se někdy velice rozchází a my jsme dostali na hubu. A tak na nás zbyla „jen stříbrná medaile“. Připojil
jsem se vlastně tak trochu k Benovi ze včerejška.
Jaroslav Dvořák
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