2018

OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ

7/2018

INFORMACE STAROSTY
Krásný den všem, dovolte, abych vás po prázdninách seznámil s tím, co se v naší obci dělo během prázdnin a co vás v nejbližších dnech a týdnech čeká. O
prázdninách proběhl další ročník Novoveských slavností s podnázvem Retro slavnosti, které byly zakončeny ohňostrojem. Jsem moc rád, že jsem většinu z vás na
slavnostech viděl, protože i když přišlo hodně lidí z okolí Mostu či Chomutova, jsou tyto slavnosti mířené hlavně pro obyvatele naší obce. Těší mě, že na naše
slavnosti jezdí i lidé z okolních obcí a měst a je to známka toho, že se jim zde líbí. Už připravujeme ročník další a budu rád za vaše dojmy či názory, které by naše
slavnosti obohatily.
Další významnou akcí bylo vyhodnocení soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje. Zde jsme nedosáhli na ty nejvyšší mety, přesto jsme získali neméně cenné
ohodnocení. Získali jsme diplom Za podporu sportu. Toto ocenění zahrnuje rekonstrukci
sokolovny, činnost sportovních spolků a samozřejmě velmi využívané hřiště. Diplom je
Vážení čtenáři, 5. a 6. října se konají volby do
ohodnocen finančně, asi 50 tisíc Kč. Během prázdnin jsme dodělali další část sokolovny,
Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách. Jelikož se
kde budou nejen spolky, ale bude sloužit i jako herna pro naše nejmenší. Také, po
v těchto volbách volí místní samospráva, budeme jim
domluvě, pro narozeniny a uzavřené akce do 20 lidí.
věnovat zvláštní vydání Zpravodaje. Dozvíte se zde
V druhé polovině srpna jsme začali realizovat vodovodní řád v Mikulovicích, zde již
obecné informace o způsobu hlasování, vyzveme
doděláváme hlavní řád a do konce září bychom chtěli dokončit přípojky a pustit do domů
dosavadní zastupitele, aby zhodnotili práci v uplynulém
vodu. Nebylo to zatím jednoduché, protože jsme se museli dostat přes skálu, ale vše se
období a přineseme Vám také programy a představení
zatím daří. Poděkování patří všem, co na tom dělají i těm, kteří musejí pracně chodit mimo
jednotlivých kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaše
svůj dům. Věřím, že výsledek oceníme všichni.
Další krásnou akcí bylo Ukončení léta, kterou měli na svědomí Hasiči a Sokol. I když
hlasy. Plánujeme, že tento volební speciál obdržíte do
nevyšlo úplně počasí, přesto se vše odehrálo a na večerní trampský večer přišlo dost
Vašich schránek nejpozději 27. 9. A pokud chcete znát
místních lidí. Kapely nám hrály trampské písně, moderátor nás vtipně provázel celým
kandidáty již s předstihem, přinášíme Vám jejich soupis
večerem, soutěžili jsme, zazpívali si, zkrátka bylo nám fajn. Za to vše patří mé velké
už nyní. Přejeme Vám šťastnou volbu.
(rama)
poděkování také panu Václavu Dvořákovi, od kterého tento nápad vzešel . Věřím, že na
novinku trampingu se nezanevře kvůli počasí a že se uskuteční i další ročník.
1. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Zahájili jsme rekonstrukci obecního úřadu a to celé chodby, výměnu hlavního
1. Libuše Novotná Pokorná
elektrického rozvaděče z vnitřku budovy na plášť budovy a u vchodu bude zřízen video
2. Jaroslav Dvořák
telefon, ze kterého bude možné zavolat jak na úřad, tak do knihovny. Je to hlavně pro ty
z vás, kterým dělá problém dostat se do pater úřadu po schodech, abychom vás mohli
3. Jiří Brandner
obsloužit v dolní části. V době, kdy bude vše hotové, dáme do našeho zpravodaje a na
4. Zdeněk Gänsler
webové stránky seznam knih a časopisů, které je možné si z naší knihovny zapůjčit. I knižní
5. Václav Veselý
tituly, které v knihovně nemáme, můžeme pro vás zapůjčit z Mostecké knihovny, jen to
6. Jana Horáková
nebude ze dne na den.
7. Věra Berousková
Tento víkend 15. a 16. 9. nás čekají již druhé závody do vrchu, ty opět s sebou přinášejí
8. Václav Dvořák
dopravní omezení. Pro ty z vás, kteří by se rádi chtěli podívat nejen na nové vozy, ale i
9. Jiří Vybíral
veterány, tyto závody budou probíhat v celé naší obci, jelikož zázemí budou mít na Výšině
na hřišti. Bude možné se na vozidla nejen podívat. Jinak závod bude tradičně od Horního
Jiřetína na Novou Ves. Podrobnosti v další části zpravodaje.
2. OTEVŘENÁ RADNICE
O týden později 22. 9. nás čekají již druhé Jeřabinové slavnosti letos s podtextem
1. David Kádner
Bramborové slavnosti. Mimo tradičního vaření ze surovin, letos hlavně z brambor,
2. Vladimíra Tondrová
pokusíme se společně o zápis do Guinnessovy knihy rekordů s rekordem o nejdelší řetěz
3. Josef Berousek
z jeřabin. Sem jsme se zapojili, když jsem viděl, jak šikovní jste byli minulý rok. Zapojit se
4. Renata Baňková
můžete hned a to když navlíknete doma jeřabiny třeba na vlasec a přinesete ho s sebou a
5. Ing. Jan Valenta
my ho navážeme. Nebo až na místě v daném čase. Další soutěž bude o nejchutnější
6. Aleš Brandner
bramborák. Jelikož každý dělá bramborák jinak, žádný nechutná stejně. Budeme tedy
7. Daniela Nickelová
rádi, když se zapojíte do soutěže, stačí s jediným bramborákem. Ceny pro první tři místa
jsou: pytel brambor, pytel cibule, pytel česneku a to vše jen české domácí produkty.
8. Josef Horák
Můžete se, jako vloni, pochlubit vlastními výrobky. Restauratérka Věra Bauerová bude
9. Miroslav Dubenecký
vyrábět pochutiny z brambor, které jsme vypěstovali u nás v parku. Tak se na vás budu
těšit.
3. OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ
O týden později 29. 9. nás čeká tradiční drakiáda a večer lampionový průvod. Věřím, že i
1. Eva Nirodová
na těchto akcích se setkáme v hojném počtu. Podrobnosti najdete v další části zpravodaje.
2. Taťjana Marázová
Jelikož se 5. a 6. 10. konají volby do zastupitelstva, vyjde ještě speciální zpravodaj, který
3. Lenka Gajarská
budeme distribuovat před volbami. V něm naleznete shrnutí nynějších zastupitelů a
4. Alexander Búzi
nových kandidátů do zastupitelstva a na starostu či starostku. Tak věřím, že vám dodáme
všechny informace o volbách, o kandidátech a jaké jsou možnosti volby v komunálních
5. Roman Vašina
volbách, které jsou jiné než ostatní.
6. Ing. Petra Havlová
Přeji vám krásné dny (doufám) babího léta a budu se na vás těšit.
7. Ing. Pavel Svoboda
Váš starosta David Kádner

8. Anna Vršanská
9. Alena Malkusová

Irena a Josef Větříčkovi
12. 10. 2018 oslaví úctyhodné 55. výročí
sňatku. Srdečně blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších společně strávených let.

21. 8. 2018 jsme si připomněli jeden rok
od úmrtí paní Margity Bauerové. Kdo jste
ji znali, věnujte jí, prosíme, tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

KONTEJNER
Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin
29. 9. 2018
27. 10. 2018
24. 11. 2018
29. 12. 2018

rekreačních objektů za účelem uložení směsného komunálního
odpadu nikoliv odpadu jako je např. stavební suť, střešní

PROGRAM 34. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 17. 9. 2018 od 17.00 h
v zasedací místnosti na OÚ
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Rozpočtová změna č. 6/2018 – návrh
rozpočtového opatření
5.
Dílčí audit hospodaření obce za rok 2018
6.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1367/34 o výměře
2
80m v kú Nová Ves v Horách u če. 110, oplocená část
zahrady, vedené v EN jako ostatní plocha
2
7.
Žádost na prodej části p.p.č.3 o vým. cca 230m
v kú Nová Ves v Horách u če. 117 Výšina zlegalizování oplocené zahrady, vedené v EN jako
ostatní plocha
8.
Žádost o směnu části pozemku p.č. 3 o vým.
2
61m , ostatní plochy za směnu části p.p.č 8/23 o vým.
2
19m , obě parcely v kú Nová Ves v Horách, /Výšina/
9.
Schválení Kupní smlouvy na prodej nově vzniklé
2
p.p.č. 600/20 o vým. 1073m v kú Nová Ves v Horách
(travní porost), (vznikla oddělením z p.p.č. 600/1 ) za
has.zbrojnicí
10.
Kupní smlouva na prodej p.p.č. 538 o vým.
2
399m ,/změna výměry/ ostatní plocha v kú Mikulovice
v Krušných horách
11.
ZŠ a MŠ žádost o příspěvek na lyžařský výcvik,
ozdravný pobyt a na autobus v rámci plnění osnov
školního vzdělávacího programu
12.
Směrnice k vyřizování žádostí o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999Sb., včetně sazebníku
úhrad nákladů spojených s poskytováním informací
13.
Došlá pošta
14. Diskuse

Při příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
navštívili starosta D. Kádner a místostarostka Jana Dvořáková 21. srpna
výstavu v areálu místní firmy NBW, s. r. o. Zajímavou výstavu tiskovin a
dobových materiálů ze sbírky svého otce Juraje Kupy, který v obci žil od doby
po skončení II. světové války až do své smrti v roce 1984, jim tu představila
Sonja Vydrová.
(rama)

Ve středu 5. 9. starosta D.
Kádner
přivítal
členky
Spolku žen v nové klubovně
v Sokolovně, doprovodila
ho zastupitelka E. Nirodová.
Další část Sokolovny tak je
svépomocí zrekonstruována
a mohou ji využívat zdejší
spolky ke své zájmové činnosti. Opravy ostatních částí
budovy jsou plánovány v dalších letech s ohledem na
finanční možnosti obce.
(rama)

O čem se psalo v Novoveském zpravodaji před deseti lety…
Červenec 2008. Úvodní článek Zpravodaje je věnován přípravám na oslavy 444. výročí naší obce a nabídl také podrobný program
všech akcí, které proběhnou ve dnech 1. a 2. srpna. V dalším článku byli čtenáři seznámeni s průběhem předávání odměn
v soutěži pro školáky „Zlepši své známky a odměnu máš v kapse“. Velký článek byl také věnován nově vytvořenému Spolku žen,
volbě předsedkyně (Květa Marázová), programu činnosti a jeho první akci (turistický pochod do H. Sv. Kateřiny). Dále jsme si
mohli přečíst o chystaném Krušnohorském paličkářském sympoziu, které proběhne na Lesné 3. srpna. S oslavami naší obce
souvisela také vernisáž výstavy fotografií J. Pešíra na téma „Nová Ves v Horách v proměnách času“, která se koná 25. července.
Na poslední straně Zpravodaje se mohli čtenáři seznámit s historickými statistikami naší obce z publikace J. Pešíra, která byla
vydána obcí při příležitosti výročí obce.
Srpen 2008. Na titulní stránce jsme se mohli seznámit v článku starosty J. Bejčka o výběrovém řízení na opravu kulturního domu,
jeho pronájmu a pozdějším prodeji panu Mikačovi. Další stránky jsou věnovány průběhu oslav výročí obce, otevření nového
dětského hřiště na Výšině, fotbalový turnaj, loutkové divadlo a turnaj šermířů, dětské soutěže a dětská diskotéka a vydání
pamětní mince. Další informace se týkala konání automobilových závodů do vrchu a rozpisu fotbalových zápasů našich fotbalistů.
Na poslední stránce jsme se z rozhovoru s předsedkyní finančního výboru, paní L. Martínkovou, dozvěděli o možnosti vyplacení
příspěvku na vypravení pohřbu pro občany naší obce.
J. Pešír
Poděkování a obdiv patří také paní Sonje Vydrové za
uskutečnění výstavy k 50. letému výročí událostí vztahující se
k 21. 8. 1968 a následujících dní. Výstava byla velmi dobře
připravena z množství dochovaných novin, článků, letáků,
fotek a mluveného slova. Obdivuji, že dokázala všechny tyto
dokumenty uschovávat tolik let. Dle jejích slov vděčí za nejvíce
dokumentů svému tatínkovi, který si pečlivě vše zakládal a nic
nevyhodil. A tak dostala nápad, všechny uschované „poklady“
ukázat široké veřejnosti. Nám starším, abychom si
zavzpomínali a těm mladším připomenout autenticky
historické události, které se odehráli, když ještě nebyli na světě
a zasáhli do směru vývoje celé naší republiky.
Poděkování patří také všem našim občanům (hlavně ženám a
milovnicím květin), kteří nám pomáhají již několik roků
s údržbou obecní veřejné zeleně. Bez vaší pomoci by nám
mnoho kytiček uvadlo a zarostlo plevelem. Děkujeme moc.
Jana Dvořáková

Kam po prázdninách ?
Tak co třeba vycházka do šumavské divočiny. Zúčastněte se některé
z výprav za divočinou, během níž získáte ojedinělou možnost
nahlédnout doslova do srdce šumavské přírody a do domova mnohých
šumavských zvířat. Vydáte se do oblastí, které jsou součástí I. zóny
národního parku, kam je vstup buď značně omezený, nebo zcela
zakázaný. V doprovodu průvodce můžete vyrazit na Kvildské nebo
Modravské pláně , do kaňonu řeky Křemelná nebo do Zhůřských
hnízdišť. Více na www.npsumava.cz Vycházek se můžete zúčastnit do
31.10.
Pro milovníky koček a kočiček ať už plyšových nebo živých připravilo
Regionální muzeum v Mělníku ve spolupráci se sběratelkami Miluší
Fialovou a Sofií Krejčířovou výstavu věnovanou těmto čtyřnohým
tvorům. Chybět nebude ani kocour Švarc, neposedný maskot muzea,
který si tam na prázdniny pozval spoustu kočičích přátel. S jednou kočičí kamarádkou však bude potřebovat trochu pomoct, a to v rámci letní
soutěže Zatoulaná klubíčka do níž se může zapojit celá rodina. Výstava potrvá do neděle 28.10. Více na www.muzeum-melnik.cz
Interaktivní výstava pro děti v Šumperku do neděle 7. října. Výstava s názvem „Pozor, děti , poletíme!“ pokračuje v sérii projektů , jež ve
Vlastivědném muzeu v Šumperku názorným způsobem přibližují dětem různé jevy z běžného života, Tentokrát se organizátoři zaměřili na
leteckou dopravu . Stejně jako u předchozích výstav věnovaných autům a mašinkám se na přípravě podíleli modeláři z nejbližšího okolí, kteří
muzeu zapůjčili mnohé exponáty. Díky nim si budete moci prohlédnout řadu jak létajících, tak statických modelů letadel. Nejatraktivnějším
modelem se bezpochyby stane pilotní kokpit letadla s projekcí startu a přistání. Více na www.muzeum-sumperk.cz
Můžete se vypravit na výlet do jedné z nejhezčích částí šumavské přírody – kolem řeky Vydry. Ta vytvořila hluboké a divoké kaňonovité
údolí plné viklanů, obřích hrnců a kamenných moří. Ideální je začít trasu na Antýglů , odkud se cesta směrem k Čeňkově pile mírně svažuje.
Pokud se sem vydáte i s dětmi, počítejte s delší zastávkou u Turnerovy chaty. Od zdejší expozice vydry říční, proslavené večerníčkem Vydrýsek,
se vaše ratolesti bezpochyby nebudou chtít odtrhnout. Vy se mezitím můžete posilnit nějakým dobrým jídlem a pitím a pokochat se krásou
stylové roubené stavby z konce 30. let minulého století . V Čeňkově pile, kde trasa zároveň končí , je možné nahlédnout do útrob zdejší vodní
elektrárny.
Kdo se rád podívá na památky z paluby lodě, tak neváhejte a vypravte se na výletní plavbu po řece Ohři kolem města Loket. Stejnojmenný
majestátní hrad si tak budete moci prohlédnout i z poněkud jiné perspektivy než obvykle. Půlhodinovou projížďku zpestří kapitánovy zajímavé
historky a po vylodění se můžete zajít podívat na prohlídku samotného středověkého hradu. Plavba je do neděle 30.9. Více informací na:
www.autobusy-kv.cz
Jana Dvořáková

Tradiční červencové slavnosti v
Nové Vsi v Krušných horách
se letos konaly v retro duchu 28. 7. Pobavily děti i dospělé, nechyběla
stará řemesla nebo třeba projížďky v historických vozidlech. Slavnosti jsou
součástí česko-německého projektu zaměřeného na poznávání
zapomenutých tradic Krušných hor. Pro děti byly připraveny dětské
atrakce a soutěže, výtvarné tvořivé dílny, oblíbené malování na obličej a
nově i tetování. Časy dávno minulé připomněly různé taneční styly,
dobové líčení a účesy. V řemeslných stáncích bylo k vidění předení na
kolovratu, tkaní na stavu, práce skláře nebo hrnčíře. Nechyběla živá
hudba –

dechovka, cimbálovka, flašinetář, harmonikář, DJ Tom a zábava s
moderátorem Zdeňkem Lukeslem Ein Lukesle Buntes. Slavnosti ukončil ve
večerních hodinách ohňostroj.
Zároveň bylo otevřeno otevřeno Novoveské muzeum a v sále kulturního domu
si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií Ohře v proměnách času.
Zároveň byla zpřístupněna větrná elektrárna na Strážném vrchu – děkujeme
panu Antonínovi Blažkovi.
Letní slavnosti se konaly pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a jsou podpořeny v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, Evropský fond pro
regionální rozvoj. Další příležitostí k setkání v Krušných horách budou podzimní
Slavnosti brambor 22. 9. 2018. V adventním čase si připomeneme hornickou tradici a vánoční zvyky v Sasku.

(rama)

Loučení s létem
V sobotu 1. 9. dopoledne odstartoval sportovní den na hřišti u Sokolovny. Pivo vychlazené, klobásky se houpaly v udírně, stan
pro večerní zábavu postavený, medaile a ceny nachystány. Co ještě jsme si mohli víc přát? Snad jen to počasí aby nám trošičku
ukázalo vlídnou tvář. A tady byl ten kámen úrazu. Ne že by bylo vyloženě ošklivo. Dalo by se to spíš charakterizovat slovy klasika:
„chčije a chčije“. A tak první soutěž v nohejbalu zahájila hrstka statečných. Nebylo nás mnoho, a proto se hrály dvojice. Po
nekompromisních bojích ze čtveřice družstev získalo pohár duo Jára Dvořák s Tomášem Jackowským. Na tom není nic
pozoruhodného, snad jen to, že věkový rozdíl v mančaftu byl 40 let.
Ale pojďme k druhé disciplíně ke kuličkám. V jakých podmínkách se bojovalo dokládá přiložené foto. Po vyčerpávajícím klání, kdy
už ani prstíky pořádně neposlouchaly, se na čele usadila osvědčená dvojka. Stejně jako v předchozích 3 ročnících Jára s Táňou –
viz. foto.

A to nás ještě čekala čára! A tam nastala
katastrofa. Představte si, že vyloženě
klukovskou disciplínu ovládly holky. První tři
místa si rozdělily a šampáňo vykloktaly
Helena (už podruhé!!!), Táňa a Jiřka.
S odstupem času mi to však došlo. Vždyť tam
šlo o prachy a to chlapi přece nemají nárok.
No a později odpoledne se počasí trošku umoudřilo a přestalo pršet. Zapálil se připravený táborák, přijela pozvaná country
kapela Zlatý orel a hned byla lepší nálada. A teď nastal ten pravý okamžik pro pivní štafetu. Kvalifikovalo se celkem 18 závodníků.
Pěkně to vyšlo na tři družstva mužů a žen. Jarka, Vlaďka a Andrea nasadily v prvním kole takovou laťku, že dalším dvěma
mužstvům se nepodařilo je překonat. Zaslouženě zvítězily a mohly si šampíčko odnést ke svému stolu. Nutno však dodat, že ve
třetím kole Kátě to pivko prostě nechtělo téct do krku. Až to musela zachránit Jarka a vzala poslední hlt na sebe. V mužské
kategorii odstartoval Radek, David a Jára jen o malinko lepším časem, než ženy. Ale ve třetím kole nastoupil favorizovaný tým
Kamil, Horst a Sigi. Nikdo nepochyboval o tom, že to jsou budoucí šampióni. A to prosím do závodu šli rovnou z plného tréninku u
stánku. Překlopili to do sebe v nejlepším čase a spěchali zpátky ke stánku plnit tréninkový plán.
Po přestávce se vystřídaly kapely a do pozdních nočních hodin nás provázelo country od místní skupiny Rio.
Jaroslav Dvořák

Dětský domov informuje
DĚTSKÝ DEN U VETERÁNŮ V LITVÍNOVĚ
Děti se nám pomalu vrací z prázdninových pobytů a užíváme si společně poslední dny
volna. V neděli jsme se zajeli podívat na dětský den k Veteránům Litvínov a prohlédli si
vystavené staré auta, motorky a kola. Menší se svezli ve vojenském džípu a nejvíc je
zaujalo mluvící auto ze seriálu Knight Rider a samozřejmě skákací hrad.
ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019 ZAČAL
Písek v přesýpacích hodinách už je na dně a prázdninám jsme dali definitivně sbohem.
Kolotoč nazvaný škola se rozjíždí na plné obrátky. Přejeme nejen našim prvnáčkům
hodně jedniček a úspěchů při plnění školních povinností.

Text a foto se souhlasem zveřejnila Jana Hedrlínová
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