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Vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní velkokapacitní svoz odpadů všeho
druhu, který se vám během zimy nastřádal doma. Letos se
nejezdilo dům od domu, ale naopak vy jste museli přijet na
Výšinu. Věřím, že vám přineslo větší práci jej na Výšinu
dopravit, ale také věřím, že jste pochopili, proč to nemohlo
být na více místech. Takový volný prostor jinde nemáme. Ale
hlavně se veškerý odpad zvládl odvézt poprvé v dohodnutý
termín. Obec byla po celou dobu čistá a tím jsme eliminovali
nájezdy šroťáků, přestože naši obec monitorovali deset dní
předem a moc se jim tato varianta nezamlouvala. To bylo
vidět i v den svozu, kdy se snažili rozhrabávat naplněné
kontejnery, o to se postarala naše policie. Moc děkuji všem,
že jste přispěli hladkému odvozu odpadů a k čistotě naší obce.
V tuto sobotu nás čeká další sportovní klání ,,MIKULOVICKÉ
HRY, ´´ které se budou letos konat v Mikulovicích u Pardubic.
Pokud má někdo zájem se k nám připojit jako sportovec (malá
kopaná, pinčes, hasičský sport a další doplňující sportovní
aktivity), nebo jen jako fanoušek a podpořit v hledišti naše
amatérské sportovce, je vítán. Letošní rok máme poslední
možnost si vše zkusit, jelikož příští ročník pořádáme u nás.
Věřím, že si tady ten pohár konečně vybojujeme. Odjezd je
15. 6. v 9.00 hod. od obecního úřadu a následně projedeme
všechny zastávky od ústavu až po Mikulovice směr Horní
Jiřetín. I jako diváci se na místě nebudete nudit, užijete si
sportu i kultury. Stačí, když napíšete SMS na tel. 604588494 a
já vám to ihned potvrdím, ještě nějaké místa v autobuse
máme.

Jelikož se blíží začátek prázdnin, blíží se i vyhodnocení našich
školáků, kteří mají vyznamenání anebo zlepšení známek od
pololetí alespoň o 50 procent. Odměním i školáky za zvládnutí
např. příjímacích zkoušek nebo úspěšně zvládnutou maturitní
zkoušku. Jelikož máme více dětí na vítání občánků, školáci si
mohou chodit již od pátku po vysvědčení na obecní úřad
v úředních hodinách pro svoji zaslouženou odměnu. Věřím, že
vám to bude více vyhovovat než, když bych určil čas.
A následně druhý den 29. 6. uvítáme v naší obci ty nejmenší.
Letos máme 5 nových dětiček. Blahopřejeme a těšíme se.
27. 7. nás čekají další slavnosti naší obce a to tradičně od
14.00 hod v našem parku naproti obecnímu úřadu a budou
trvat do 02.00 hod. Plakátky se finalizují a budou vylepeny
nejpozději do začátku prázdnin.
Na letošní tábor pořádaný od 8. 8.do 18. 8. se uvolnila
poslední 4 místa, je možné se ozvat tel. formou SMS na číslo
604588494, kde napište jméno, věk dítěte a kontaktní tel. a
email na rodiče kam zašleme bližší informace.
Přeji vám krásné prožití letních prázdnin, hodně odpočinku.
Váš starosta David Kádner

Upozornění
Upozorňujeme, že jsme zaregistrovali od občanů informace, že na většině území Nové Vsi
a Mikulovic se vyskytují potkani. Požádali jsme proto vlastníka kanalizací o provedení
deratizace. Zároveň žádáme občany o součinnost, a to:
1. v případě výskytu informujte OÚ za účelem mapování lokalit výskytu
2. nevhazujte zbytky jídla do odpadního potrubí, podporujete tak množení hlodavců!

V červnu nás bohužel
navždy opustil pan

V ČERVNU A ČERVENCI SLAVÍ

KAREL VEIK (76)

Čest jeho památce!

7. 6. 2019 se do obce nově narodila

KLAUDIE HODKOVÁ
Srdečně gratulujeme šťastným rodičům
k narození dcerky a přejeme hodně zdraví
celé rodině!

Dne 11. července 2019 uplyne dlouhých 5
let, co tu s námi není náš milovaný
tatínek a skvělý dědeček pan

Václav Forejt,
chatař z chaty "Marie" v Nové Vsi v
Horách.
Chatu zde postavil vlastníma rukama a
pojmenoval ji po své životní lásce a
manželce Marii. V Nové Vsi v Horách
prožil spolu se svou ženou mnoho
šťastných chvil a našli zde i mnoho přátel.
Kdo jste je znali, věnujte jim prosím
tichou vzpomínku.
Za rodinu dcera Milena

KONTEJNER
bude v roce 2019 přístupný v těchto
dnech v době 8.00-12.00 hodin:
27. 7., 31. 8.

CVIČÍME JÓGU PRO
ZAČÁTEČNÍKY
každou středu od 17.15 h v sokolovně.
Další info: tel.: 730 511 178.

Miroslav Šikl (73)
Jiří Němec (81)
Andrej Proco (79)
Jiří Skrčený (70)
Lýdie Lehká (76)

V ČERVENCI A SRPNU SE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NEKONÁ.

KONTAKTY NA KOMINÍKY
Jiří Féčko tel.: 603 807 766
ŠP KOMINICTVÍ tel.: 774 30 30 62, 720 64 04 60

Revize nezajišťuje obecní úřad,
objednávejte si služby individuálně.

Stručný přehled informací z 8. zasedání
zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách

Napsali jste nám…..
Žádám pejskaře, kteří chodí
venčit svoje psy do uličky
Lásky, i ty, kteří je pouští
volně, aby si laskavě po nich
uklízeli exkrementy, které
dělají na mém pozemku!

Hned v úvodu 8. zastupitelstva se děkovalo a děkovalo. Nejprve našim
hasičům od Destinační agentury Krušné hory za účast na jejich akci. Dále
celému kolektivu soutěžících, kteří reprezentovali naši obec na
Mikulovických hrách. Po úvodních chvalozpěvech se rozhodovalo o dalších
závodech do vrchu! Nakonec se tedy povolily na zkoušku jednodenní
závody. A uvidíme napříště. Málokdo třeba ví, že pí. Novotná Pokorná je
obecní kronikářka. Schválili jsme její zápis do kroniky za r. 2018. Jedním
z nejdůležitějších bodů bylo schválení finančních limitů pro starostu. Jak se
jedná o prachy, je to vždycky důležité. Domluvili jsme se tedy u veřejných
zakázek na hranici 50 tis., od kterých bude starosta informovat zastupitele.
Další neméně důležité body (zase prachy) byly: Závěrečný účet obce a
účetní uzávěrka za r. 2018.
A co děti? Mají si kde hrát? V dalším jsme se dohodli, že budeme přispívat
našim dětem, kteří navštěvují školku v Deutschneudorfu. Ještě přišly na řadu pozemky. Je potěšující, že je stále zájem o výstavbu
nových domů v naší obci. Samo sebou, že jako na každém „zastupku“ se nikdy nedohodneme ve všem jednohlasně. Ale kdo by
chtěl nějaké ty podrobnosti, nebo pikantnosti z jednání, ať za námi přijde na další zasedání, bude se konat v září.
Jaroslav Dvořák

Pavel Bejček

Sloupek novoveské kronikářky
Letošní jaro bylo k přírodě milostivé, protože řádně
zapršelo a půda se nasytila podzemní vodou. Dostatek
vláhy pomohl i krušnohorské květeně a ta se letos mohla
předvést ve velké parádě. Nejsem sice velký botanik, ale
některé druhy rostlin znám z dětství a mám radost, když je
vidím a vzpomenu si na jejich název. A tak cestou od
autobusové zastávky přes louku míjím různé druhy travin,
jetelů, řebříček, šťovík, pampelišku, hrachor nebo kokošku
pastuší tobolku a mezi nimi rostlinu s růžovým koncem,
které se lidově říká kartáček. Jde o Rdesno hadí kořen (lat.
Bistorta major), která roste do výšky 1 metru a patří
k bylinám, které se používají v lidovém léčitelství např.
proti průjmu. Na novoveských loukách také najdeme dvě
chráněné rostliny, kdy první z nich je Koprník štětinolistý
(lat. Meum athamanticum). Jeho výskyt je pouze
v západních a severních hraničních pohořích zejm.
v Krušných horách a v jiných oblastech ČR se nachází jen
velmi zřídka. V Červené knize rostlin je veden jako
ohrožený druh a pokud si promnete jeho listy mezi prsty,
skutečně cítíte vůni kopru. Druhou chráněnou rostlinou je
Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) někdy
nazývaný chlupáček oranžový, přičemž si tento název
vysloužil díky jemnému chmýří na stonku a opět se jedná o
zejména horskou rostlinu. Na louce jsem zahlédla i jeho
žlutou odrůdu, ale oranžový je stejně jako koprník veden
jako ohrožený druh. Výše zmíněné rostliny kvetou zejména
v jarních měsících a jde o víceleté druhy a na příště si
necháme ty letní nebo podzimní. Na závěr se musím zmínit
ještě o jedné bylině a tou je Náprstník (lat. Digitalis) a
moudří už vědí, že se jedná o rostlinu jedovatou, ale přesto
používanou v lékařství při léčbě srdečních onemocnění. U
nás se vyskytuje zejména náprstník červený společně
s provedením v bílé barvě. V dřívějších dobách nebyl jeho
výskyt tak hojný jako dnes a proto mé potěšilo, že
v Mariánském údolí tedy od Horního Jiřetína až po Novou
Ves v Horách jsme se mohli kochat pohledem na četné
množství těchto sloupcovitých rostlin a to zejména na
vymýcených stráních hor.
A jaké rostliny nacházíte Vy, čtenáři, při svých
procházkách?
linopo

Vlevo nahoře:
rdesno hadí kořen
Vlevo dole:
jestřábník oranžový
Vpravo nahoře:
náprstník

Víkendový seminář „NAPLNĚNÝ ŽIVOT“
Horský hotel Lesná v Krušných horách
6. – 8. září 2019

22. – 25. 7. probíhá rekonstrukce místní komunikace
v uličce Lásky. Věříme, že chápete dopravní omezení spojená
s touto akcí. Na projekt obec obdrží dotaci ve výši 70% celkových
nákladů, dodavatelem je Metrostav, a.s. jako vítěz výběrového
řízení. Na vjezdu do ulice budou instalovány zákazové značky pro
vjezd nákladních vozidel (s povolením OÚ) za účelem zamezení
poškození asfaltového povrchu zejm. vozidly přijíždějícími na
stavby nových domů v zadní části ulice. Díky příspěvku
Ministerstva pro místní rozvoj tak zbydou prostředky také na
opravu povrchu na „starém kopci,“ o jejímž způsobu a rozsahu
budou ještě rozhodovat zastupitelé.
(rama)

Pátek 6. 9. 2019
16:00 – 17:45
Registrace
18:00
Večeře
19:30 – 21:00
Zahájení a úvodní taneční vivencie s Ivčou
sobota 7. 9. 2019
7:00 – 7:45
Probuzení těla a smyslů v přírodě (za každého
počasí) s Ivou
8:00
Snídaně
9:00 – 10:30
Tvoření jako cesta k sobě s Hančou
10:45 – 12:15
Taneční vivencie v přírodě s Ivčou
12:30
Oběd
13:30 – 15:30
Workshop s Michalem: „Způsoby odžívání
emocí v konkrétních situacích a jejich dopady na nás a na druhé“
16:00 – 18:00
Taneční vivencie a rituál s Ivčou a Hančou
18:30
Večeře
20:00 – 21:00
Meditace s Ivou
Neděle 8. 9. 2019
7:00 – 7:45
Probuzení těla a smyslů v přírodě (za každého
počasí) s Ivou
8:00
Snídaně
9:00 – 10:00
Ranní setkání
10:30 – 12:30
Taneční vivencie a závěrečná ceremonie s Ivčou
a Hančou

Iva Lencová, tel.: 606 324 797, email: iva.lencova@atlas.cz

Tip na výlet
Zajímavé místo v našem okolí
BLOCKHAUSEN
Místo leží 30 km od obce Nová Ves v Horách v Německu. (směr cesty Seiffen - Sayda –
Dorfchemnitz). Z parkoviště vede okružní pěší trasa do Blockhausenu.

Neplatí se žádné vstupné.
Cestu lemují zdobené dřevěné sochy a lavičky. Doporučená doba návštěvy je 2-3 hodiny.
Téměř na konci trasy najdete posezení ve srubu s největším stolem na světě, také dětské
hřiště s podzemními chodbami a malý kiosek s občerstvením.

Vlaďka Tondrová

Ohlédnutí za školním rokem v MŠ V Hoře Svaté Kateřiny
Prázdniny již ťukají na vrátka a tak jsme se společně s dětmi zamysleli, jak nám tento rok rychle utekl a co se nám nejvíce líbilo a
povedlo. Zážitků a akcí bylo hodně, ale shodli jsme se, že nejkrásnější jsou společné zážitky s kamarády a to nejen u nás ve školce,
ale také s německými kamarády v rámci projektu Tandem, který funguje již řadu let. Společné vzpomínky jsme si začali ukládat
do školkové kroniky, abychom se mohli kdykoliv ke vzpomínkám vrátit. Jak náš školní rok plyne a co prožíváme, můžete společně
s námi sledovat i na našich facebookových stránkách.
Tento rok byl plný krásných akcí a to vše pod taktovkou naší paní vedoucí Heleny Fenclové. Děti se naučily spoustu nových věcí,
poznaly nové kamarády a společně jsme se snažili, aby dětem bylo ve školce příjemně a chodily k nám s radostí a učily se novým
dovednostem ve všech oblastech.
Děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ za podporu a za to, že s námi tráví svůj volný čas na našich společných akcích a
pomáhají nám, aby naše školka byla hezčí. Těšíme se po prázdninách, až přivítáme nové kamarády a
společně se s krtečkem vydáme vstříc dalším dobrodružstvím. Krtek je náš kamarád, který nás provází
Školním vzdělávacím plánem již několik let.
Za MŠ napsala Bc. Jana Mikulová

Dětský domov informuje:

DEN DĚTÍ

Včera jsme oslavili den dětí na dvou různých místech. Část z nás vyrazila do Nové Vsi v Horách, kam
jezdíme pravidelně každý rok a druhá polovina se vydala až za Žatec do obce Sedčice. Zábavy,
soutěží a sladkostí si děti užily plnými doušky a my jim přejeme, ať mají vždy důvod se usmívat.
Děkujeme všem pořadatelům za skvělou zábavu, kterou pro ně připravili a teď už jen můžeme čekat
snad jen na ty vysněné prázdniny.
Text a foto se souhlasem DD Hora Svaté Kateřiny

Exkurze v továrně na hračky – Nová Ves v Horách
Dne 13. 5. se chlapci ze 7. – 9. třídy vydali s paní učitelkou Sehnalovou do Nové Vsi v Horách, do
hračkárny paní Vydrové. Ta nás mile uvítala a ukázala nám krámek a menší muzejní místnost,
kde byly různé výrobky zachycující dějiny nejen této firmy, ale i Nové Vsi. Dozvěděli jsme se zde
spoustu věcí, jako například to, že je tato firma přes 100 let stará, že se v Krušnohoří vyrábělo
spoustu hraček, a nejvíc byla výroba zde ve vsi, nebo například jak se takoví kouřoví panáčci či
dřevěné hračky vyrábějí. Paní Vydrová toho však řekla daleko víc a my jsme se dozvěděli i
spoustu dalších věcí. Exkurze byla vydařená a konečně byla i hodina pracovky trošku jiná. My
tímto paní Vydrové moc děkujme, protože jsme díky ní mohli ´poznat naše bydliště a jejich
historii o něco víc a za její ochotu se s námi o její vědomosti podělit. Matěj Hlinka, 9. třída

Vítání občánků
Počet obyvatel naší obce každoročně mírně stoupá i díky
nově narozeným občánkům. I letos jsme se 29. 6. sešli ke
slavnostnímu obřadu, abychom patřičně nové děti přivítali.
Byly to: Klaudie Hodková, Radek Brusch, Pavel Havlíček.
Rodičům srdečně poblahopřáli D. Kádner, starosta obce spolu
s místostarostkou Vl. Tondrovou. Nechyběly dárky a nová
tradice, kterou je sázení stromů v parku. Těší nás velký zájem
ze strany rodičů i příbuzných o tento akt, což dokládají
fotografie. Obec podporuje natalitu mj. finančním příspěvkem
ve výši 5 tis. Kč. Samozřejmostí je splnění předepsaných
podmínek, kterou je v první řadě délka trvalého pobytu.
(rama)

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), Eva Nirodová, redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník územního samosprávného celku v nákladu 200 kusů.
www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

