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Vážení čtenáři NZ, vážení voliči, dovolte nám, abychom Vás informovali o

Tak měsíc je pryč a přede mnou jsou další
výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová Ves v Horách. Volební účast činí
informace starosty pro vás. Na úvod bych chtěl
56,19 %, což představuje stejné procento jako v roce 2014. Mandát člena
poděkovat všem, co přišli volit své zástupce do
zastupitelstva na základě vašich hlasů získali:
zastupitelstva naší obce. Věřím, že i trochu
pozměněné zastupitelstvo bude přinejmenším
1. David Kádner (Otevřená radnice) – 138 abs. hlasů
pracovat tak, jako v minulém období. Moc si
2. Vladimíra Tondrová (Otevřená radnice) – 115 abs. hlasů
vážím důvěry, kterou jste mi projevili ve volbách
3. Ing. Jan Valenta (Otevřená radnice) – 109 abs. hlasů
a je to pro mě závazek na další čtyři roky. Věřím,
4. Josef Berousek (Otevřená radnice) – 87 abs. hlasů
že i tentokrát mi v tom zastupitelé naší obce
5. Renata Baňková (Otevřená radnice) – 84 abs. hlasů
pomohou. Hned na začátku budeme probírat
priority nejenom příštího roku, ale celého
volebního období. Začíná se klubat zima, a i my
1. Jaroslav Dvořák (Komunistická strana Čech a Moravy) – 82 abs. hlasů
se na ni připravujeme, aby nás všechny potrápila
2. Libuše Novotná Pokorná (Komunistická strana Čech a Moravy) – 62 abs.
co nejméně. Budou opět rozepsané pohotovosti.
hlasů
Techniku máme novou, tak věřím, že to
zvládneme co nejlépe a nejrychleji, abyste se
1. Eva Nirodová (Občané za spokojené žití) – 74 abs. hlasů
mohli dostat do práce, do školy k lékaři atd. Ale
2. Ing. Petra Havlová (Občané za spokojené žití) – 53 abs. hlasů
chtěl bych poprosit i vás o to, abyste předpověď
počasí nepodceňovali, ani naše výstražné SMS, a
Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva, kde bude zvolen starosta,
auta zaparkovali tak, abychom s technikou mohli
všude projet. Nejenom, že pak neprojede nikdo
místostarosta a předsedové výborů se bude konat 31. 10. 2018 od 17.00 h na
z vás, ale pokud by byla potřeba záchranka či
sále kulturního domu Pod lipou, kam jste srdečně zváni.
(rama)
hasiči, tak každá minuta je zapotřebí. Léto je
pryč a my již připravujeme akce, které jste si
oblíbili. Věřím, že se na těchto akcích budeme i na dále potkávat
a zpříjemníme si zimní čas.
Přeji vám krásné dny plné pohody.
Váš starosta David Kádner

Střelby 2018 – MS Nová Ves v Horách, z. s.
V sobotu 18. srpna 2018 proběhl dle plánu náš tradiční 19. ročník
střelecké soutěže na asfaltové holuby a také současně i na 5. ročník
“MEMORIÁLU EMILA BRANDNERA“. Střílelo se opět celkem na
čtrnáct terčů. Putovní pohár si letos
za první místo převzal a to již už po
druhé, s počtem všech 14 zásahů p.
Antonín Matela z Moravy, na druhém
místě se po rozstřelu umístil p. Karel
Pýcha od Mladé Boleslavi a třetí místo
obsadil p. Miroslav Tvrdý ze Žatce.
V kategorii žen letošní ročník vyhrála
p. Frantová Jiřina s nástřelem 5 terčů.
Za MS Nová Ves v Horách bych chtěl
poděkovat především všem členům
našeho spolku, kteří se o průběh celé
akce starali, kuchaři Janu Pondělíčkovi
za dobrý gulášek, všem sponzorům a
také všem občanům z Nové Vsi
v Horách, za účast i návštěvu na našich tradičních střelbách.
Luboš Větříček, vedoucí střeleb

22. listopadu uplyne druhý rok, co
navždy odešla paní

Jana Veiková.

Stále vzpomíná rodina.

KONTEJNER
Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin
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
krytiny nebo nebezpečný odpad!!

PROGRAM USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 31. 10. 2018
od 17.00 h na sále KD Pod lipou
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Návrh na schválení programu ustavujícího zasedání ZO
včetně určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního
výboru a kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů kulturního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva a členů výborů zřízených
zastupitelstvem
6. Návrh na delegování zástupce obce do spolků, sdružení a
MAS, ve kterých je obec Nová Ves v Horách členem
7. Návrh na určení pověřeného zástupce obce do orgánů
obchodních společností, ve kterých má obec Nová Ves
v Horách majetkovou účast
8. Návrh na určení pověřeného zastupitele pro jednání za
obec ve věci Územního plánu obce
9. Diskuse
10. Závěr

O čem se psalo v
Novoveském zpravodaji
před deseti lety…
Září 2008. Titulní stránka byla věnována rozhovoru
s nově zvoleným 2. místostarostou obce panem Jiřím
Brandnerem. Na další straně jsme si mohli přečíst
rozsáhlý článek o činnosti Kroužku dovedných rukou,
který vedla paní Jana Dvořáková. Nechyběla ani
informace o výsledku veřejné ankety na výstavbu
recyklační linky, pro zajímavost: 8 hlasů bylo pro
výstavbu a 191 hlasů proti. Další informace se týkala
výstavby VTE na Strážném vrchu a jejich transportu
z H. Jiřetína do Nové Vsi v Horách. Předposlední a
poslední strana Zpravodaje byla věnována oznámením
o konání voleb do zastupitelstva kraje, upozornění na
konec platnosti občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, na konání automobilových závodů do
vrchu a slavnostní odhalení zrekonstruovaného
památníku u kostela.
Říjen 2008. První strana říjnového Zpravodaje byla
věnována programu zasedání zastupitelstva, které se
konalo u příležitosti 90. výročí vyhlášení samostatnosti
ČSR na sále kulturního domu, a odhalení již
zmiňovaného památníku. Na další straně byl otištěn
rozsáhlý rozhovor s členkou ZO, paní Václavou
Rothovou, o vyplácení příspěvku pro novorozence
v naší obci a výstavbě nových VTE v obci. Další
informací byla příprava na spuštění tzv. CZECHPOINTU
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
v naší obci. V článku paní R. Malkusové jsme se
dozvěděli co je to „Nordie Walking“ jehož kurz
uspořádal pro Spolek žen náš OÚ. O novinkách z Kroužku dovedných rukou napsala článek vedoucí kroužku, paní J. Dvořáková.
Na poslední straně je oznámení TJ Sokol o pořádání cvičení pro ženy na sále Sokolovny.
J. Pešír

Zpráva o podzimním kole Ukliďme svět - Ukliďme Česko
Jako každý rok naše ZO ČSOP 39/02 Klíny ve spolupráci se Základní školou Hora Svaté Kateřiny za organizační pomoci obce Nová Ves v Horách
se zapojujeme do celorepublikové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Naše akce navazovala na celosvětový úklidový den. Je kouzelné, že
obdobná akce letos probíhá ve 155 zemích světa a zúčastnilo se na 13 milionů účastníků. Naše akce probíhala dne 19.9.2018. Účastníci byli
rozděleni do 3 skupin, kdy jedna měla na starosti úklid okolí školy v Hoře Svaté Kateřiny, druhá uklízela obec Nová Ves v Horách a třetí měla na
starosti Naturovou Mníšeckou louku a okolí cyklostezky mezi Mníškem a Novou Vsí. Do akce se zapojilo více, jak 30 žáků místní školy, jejich
pedagogický dozor, 3 studenti Scholy Humanitas a pracovníci obce. Také pan starosta Kádner jako každý rok patřil k oporám našeho týmu. V
letošním roce bylo sebraných odpadků znatelně méně, což lze přisoudit horkému létu, kdy se turistům moc nechtělo ven a nebo pozitivní
změně v myšlení občanů a návštěvníků našich hor. Účastníci byli po akci odměněni nápoji a občerstvením, které zařídila obec Nová Ves v
Horách. Poděkování patří všem účastníkům, obci Nová Ves v Horách a jejímu vedení za organizaci, svoz, likvidaci odpadů a občerstvení,
pedagogům a vedení základní školy za hojnou účast. Také nás jako organizátora na této akci podpořil Ústecký kraj. Všem děkuji a budu se opět
těšit na jaře 2019.
Petr Klouček, ZO ČSOP 39/02 Klíny

Stručný přehled informací z 34. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, poslední jednání zastupitelstva zvoleného na období 2014 - 2018 se konalo 17. září. Na začátku jednání bylo lehce rušno,
protože pan Bureš si pořizoval z jednání skrytý záznam bez upozornění zastupitelů i přítomných občanů, což mu bylo důrazně vytčeno. Další
jednání se následně vedlo již v pracovním duchu. Opět byly schváleny tři žádosti o prodej nebo pronájem pozemků a dvě kupní smlouvy na
prodej pozemků. Schválena byla předložená rozpočtová změna a na vědomí se vzal audit obce za 1. pololetí 2018. I v letošním školním roce
2018/2019 uskuteční MŠ a ZŠ Hora Svaté Kateřiny několik školních aktivit - lyžařský výcvik, školu v přírodě atd., na které požaduje finance
z rozpočtu obce na novoveské školáky, kteří se daných akcí zúčastní, a samozřejmě podpora byla schválena. Posledním bodem byla předložena
směrnice, která vyplynula z administrativy spojené se vzrůstajícími požadavky v rámci zákona č. 106/1999 Sb. v posledních několika měsících.
Na základě nejasností byl bod odložen. Na závěr dostali všichni zastupitelé děkovný diplom od zástupce dobrovolného hasičského sboru a
starosta i místostarostka ještě k tomu obdrželi medaili, za což velmi děkujeme. Pokud 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, nebo na
facebookovém profilu obce www.fb.com/novavesvhorach.cz.
Nově složené zastupitelstvo se sejde na ustavujícím jednání 31. října od 17.00 hod. v sálu Restaurace Pod Lípou a všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

A máme tu pravý nefalšovaný podzim…..
Ale my se nezalekneme a vydáme se na toulky naší republikou. Tak co třeba Živá voda v Modré po celý rok. Pojďme se projít nejdelším proskleným
tunelem ve volné přírodě v Evropě. Podvodní tunel s délkou 8 metrů a šířkou 2 metry ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem, který
najdete v expozici Živá voda v obci Modrá u Uherského Hradiště. Pod vodní hladinou v hloubce 3,5 metrů uvidíte ryby chladných vod, horských potoků
a řek. V sousedství areálu se navíc nachází výběh stádečka praturů, předků našich dnešních krav, přes který vede turisticky atraktivní stezka v podobě
nadzemní dřevěné lávky. Více na www.zivavodamodra.cz. Jaké to je sednout si na královské křeslo nebo vzít do ruky meč? To se můžete vy nebo i vaše
ratolesti do konce října dozvědět během speciálních dětských prohlídek zámku Frýdlant. V několika zámeckých místnostech děti na vlastní oči uvidí, jak
se dříve žilo a hospodařilo na zámku, čím se zámecký pán zabýval nebo jak se chystala tehdejší slavnostní hostina. Spoustu exponátů si budou děti moci
osahat a také na památku namalovat obrázek. Vice na www.zamek-frydlant.cz Vizovické pečivo ve Zlíně do středy 12. prosince . Drobné figurální
pečivo má ve Vizovicích více než stoletou tradici, která naštěstí přečkala až do dnešních dní. Přijďte se do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně seznámit
s historií výroby tohoto pečiva a prohlédnout si produkci z muzejních sbírek i soudobých výrobců. Více na www.muzeum-zlin.cz.
Hned, jak se říká za humny je Mikulášská štola. Již v dávném středověku ukrývaly Krušné hory bohatství v podobě stříbra a mědi. Lidé v touze po
bohatství skály dobývali a zanechali po sobě důlní díla, která i v dnešní době berou dech. Jedním z nich je Mikulášská štola na Hoře Svaté Kateřiny.
Největší a nejznámější štola v Krušných horách je stále obestřena tajemstvím, které dosud nebylo objeveno. Jantarovou komnatu a poklady ukryté
Německými vojsky za 2. Světové války doposud nikdo nenašel. Nyní je štola od 23.6.2018 otevřena veřejnosti, těšit se můžete na 420 metrů dlouhé
chodby, nasvícené části nejzajímavějších míst a p. J. Sochora, který vás seznámí s labyrintem chodeb a zavede vás k 32 metry hluboké tůni. Právě zde se
setkávaly všechny chodby. Ne nadarmo starousedlíci tvrdí, že je jejich hora provrtaná jako Ementál. Zavítat můžete v sobotu a v neděli od 9.00hod. 12.00hod. , 14.00hod. – 17.00hod., nebo po domluvě na tel.: 728633530. Prohlídky jsou po skupinách 6 – 10 lidí, a to z důvodu bezpečnosti.
Doporučujeme pevnou obuv a teplejší oblečení, sluníčko vás v podzemí nemůže zahřát a skály jsou krásný, ale studený. Vstupné: Dospělí 50.-Kč / děti
6-18let 20.-Kč. Zřícenina hradu Šumburk – v Klášterci a jeho blízkém okolí najdete hned tři zříceniny hradů, jednu opuštěnou tvrz a jeden zámek. Zámek
s pohodlným nábytkem jemným porcelánem dnes necháme stranou a podíváme se do temného středověku. Časy, kdy na vrcholu kopce nad dnešními
lázněmi Evženie vznikal hrad Šumburk, vskutku nebyla žádná idylka. V českých zemí zuří husitské války a na tomto kousku země se perou bratranci
Vilém a Aleš z Perštejna, potomci německého rodu ze Schönburgu . Vilém si nakonec staví nový hrad a dává mu jméno Nový Schönburg, tedy Šumburg.
V polovině 16. století hrad vyhořel a část panstva se přesunula do tvrze v podhradí. Nějakých 450 let tedy na Šumburgu už nikdo nebydlí, nepočítaje
trampy a dobrovolníky, kteří hrad udržují. Díky nim a městu Klášterec na Ohří se můžete do hradu dostat pohodlně po novém – nepadacím – mostě,
přečíst si spoustu zajímavostí na informačních cedulích a hlavně užít si výhled, který nestíní přerostlé stromy. Čeká vás pohled do údolí řeky Ohře, na
Krušné hory a také na sídlo na hrad na protějším břehu - hrad Egerberg. Tajemný Menhir - vražda ? Osada Stebno u Kryr je zajímavá i tajemným
Smírčím křížem na poli nad rybníkem (nedaleko hranic rakovnickým okresem), který se velmi podobá kamenným skulpturám v jižní Francii. Výskyt
podobných křížů souvisí prý buď s tažením napoleonské armády zdejší krajinou, nebo menhir označoval místo zavraždění urozené osoby či podobnou
relikvii něčeho, co nemělo být zapomenuto. Mohutný balvan u cesty na kamenném podloží je umístěný čelně směrem ke slunci. Hodí se na něj popis
starých megalitických staveb neznámé kultury, která zřejmě ctila boha Slunce a sídlila v našem kraji dávno před příchodem Keltů. Hraniční kámen tak
může být starý i 500 let. I u něj místní vybudovali odpočinkové sezení pro návštěvníky, a to dokonce zastřešené.
1. 12. 2018 se koná od rána Venkovský farmářský trh v Droužkovicích za školou.

Na závěr bych chtěla všem občanům poděkovat za trpělivost, kterou prokázali při řešení, ne vždy příjemných
situací a za podporu celému zastupitelstvu během volebního období 2014-2018.
Moc jsem si volební období užívala a těšila mě každá chvilka, kterou jsem strávila mezi vámi a mohla vám podat
pomocnou ruku či radu. Bylo pro mě ctí, že jste mi dali důvěru. Děkuji moc.
Jana Dvořáková

Vydařená drakiáda
a lampionový průvod
Konečně po dvou letech nepříznivého počasí bylo
sobotní ráno jako vymalované. Nebe bez mráčků,
ptáčkové zpívali, unavený vítr se schoval do svého
větrného hradu a tak jsme se všichni těšili na
odpolední pouštění draků a večerní lampionový
průvod. Přehlídka draků brouzdajících po nebi byla
naplánována na 14 hod. Ale někteří draci se snažili
získat prvenství a dorazit co nejdříve. A dorazila
spousta draků, dráčat a dračic. Nečekaně hooodně
draků. Ale zase vítr byl tak unavený, že občas slabě
zafoukal, když vykoukl ze svého hradu a tak někteří
draci ani nenabrali náležitou výšku, aby rozhlédli se
po okolí. Zklamaní majitelé draků tak odcházeli domů
uložit své dračí ratolesti zpět do krabic. To ovšem
nevadilo těm nejmenším, kteří si našli jinou zábavu a
to sjíždět z kopce po vlastní ose. Výlet draků se sice
nepovedl, ale na druhou stranu jsme strávili báječné odpoledne společně se svými dětmi. Večer, jako každý rok, pro nás naši hasiči připravili
lampionový průvod. Aby se nám dobře pochodovalo do kroku, nám vyhrávala kapela ze ZUŠ Litvínov. A ti tedy umí. Jejich vyhrávání bylo slyšet,
jak se říká „daleko široko“ a tak někteří naši sousedé si vyšli před dům podívat se a poslechnout si pořádnou hudbu. Na závěr lampionového
průvodu děti vypustily naráz 100 barevných světélkujících balónků. A protože bylo jasno, tak jsme dlouho pozorovali na obloze vznášející se
balonky. Byl to nádherný pohled a nádherné zakončení jednoho sobotního dne.
Jana Dvořáková
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