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INFORMACE STAROSTY
Vážení občané,
léto nám skončilo a začíná nám období podzimu, což je
jen krůček od další zimy. Po letních měsících k nám
nemíří jen zima, ale bohužel i nárůst pandemie. První
kolo jsme zvládli bez větších zdravotních problémů a
moc si přeji, aby tomu bylo i nadále. Pokud by senioři
potřebovali roušky, dezinfekci či jinou pomoc, neváhejte
zavolat na Obecní úřad. Na jaře při první vlně pandemie
bohužel přestala možnost rozvozu obědů z ústavu
sociální péče. Důvody chápu, jelikož režim kvůli
pandemii zůstává v ústavech i nadále. Jsem moc rád, že
jsme během srpna našli adekvátní náhradu. Je možnost
vybrat si z více jídel, a jelikož se rapidně zvýšil počet
odběratelů, tak věřím, že jste s jídlem spokojení. Pokud
by se chtěl někdo přidat, informace získáte každý všední
den v infocentru nebo na Obecním úřadě.
Ohledně pandemie jsou i další pravidla, která musíme
dodržovat. Úterní zastupitelstvo se bude konat po celou
dobu v rouškách, a ještě přísnější bude příchod do
volební místnosti 2. a 3. 10. 2020. Prosím všechny, kdo
přijdete na zastupitelstvo nebo volit, dodržujte všechny
pokyny (viz. níže). Volební komise si je nevymyslela, ale
je povinná dohlédnout na jejich dodržování. Volební
lístky jsme vám rozvezli tuto středu do vašich schránek.
Od úterý jste si mohli všimnout vyvěšených cedulí v
ulicích, které jsou osazeny ,,V ZIMNÍM OBDOBÍ SE
NEUDRŽUJE“. Nemusíte se bát, že by se ze strany obce
cokoli v rámci zimní údržby měnilo. Jsme připraveni jako
v minulém roce na nonstop službu. Cedule jsme osadili
na doporučení právníka, jelikož za poslední dvě zimy se
našli jedinci, kteří si údajně poškodili své vozy, jelikož
nebyla vozovka dobře očištěná. Další pohled je, že i když

jezdíme nonstop, máme více problematických míst,
která udržujeme a stává se pravidlem, že nezodpovědní
řidiči, hlavně v úseku Výšina směr Kateřina, blokují tuto
silnici i přes její uzavření. Pak se nepodaří ani silničářům
projet. Bohužel i my máme problém se dostat na naše
cesty a vše protáhnout. Při větru se dělají jazyky a
závěje tak rychle, že když danou cestu neprojedeme do
30 min., tak není jisté, zda to protáhneme i s naším
traktorem. Od vypuknutí pandemie se potýkáme s
enormním navýšením turistů a bohužel to očekávám i
v zimním období a tím bude ztížená i zimní údržba.
Proto osazujeme nové značky, komunikujeme s policí i o
následném zimní období a situaci řešíme spolu s dalšími
obcemi a úřady ve společném zájmu.
Začátkem září nám naši Dobrovolní hasiči uspořádali
slavnost, která patřila právě jim, a to k oslavám 130 let
od založení. Moc bych chtěl poděkovat za příjemnou
akci a popřát jim dalších minimálně 130 let působení
v naší obci. Jmenovitě mi dovolte poděkovat Honzovi
Valentovi a Míše Krupičkové, kteří byli hlavními motory
této akce. Před touto oslavou se pořádal nohejbalový
turnaj k ukončení léta a poděkování za organizaci patří
Jardovi Dvořákovi. Byl to příjemný den i přes déšť, který
to v odpoledních hodinách narušoval.
Bohužel další plánované akce na přelomu září, října jsme
museli zrušit. Jednalo se o Farmářské trhy, Lampionový
průvod a Drakiádu. Drakiádu, pokud se situace uklidní a
počasí bude přát, jsme připraveni udělat ještě např. na
konci října.
Přeji vám krásné podzimní dny a úsměv na tváři.
Váš starosta David Kádner

Oznamujeme pacientům MUDr. Lisického, že k návštěvě ordinace je výhradně nutné se předem objednat
v rezervačním systému na www.novavesvhorach.cz. Kdo nemá přístup k internetu, může zavolat do mostecké
ordinace, nebo na obecní úřad (rezervaci mu vytvoříme). Současně upozorňujeme, že požadavek na
objednávání vznikl na základě žádosti lékaře, nikoliv na základě rozhodnutí obecního úřadu.

KONTEJNER

V ZÁŘÍ SLAVÍ

bude v roce 2020 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:

31. 10. 2020
28. 11. 2020
19. 12. 2020

Poděkování

Zdeňka Černá (71)
Blažena Schuchardtová (77)
Bohumil Vilinger (73)
Karel Devera (82)
Jana Dvořáková (71)
Josef Baumruk (74)

Ráda bych touto cestou poděkovala Sdružení hasičů
za udělení medaile za věrnost. I přesto, že si myslím,
že za toto netřeba děkovat. Z mého pohledu by
občané měli podporovat místní hasiče, byť třeba jen
pravidelným ročním příspěvkem, jako já. Nikdy
nevíme, kdy je zrovna my budeme potřebovat, a měli
bychom si uvědomit, že nám pomáhají ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu.
Eva Nirodová

Dotazník Rozvoj obce
Vážení spoluobčané, začátkem tohoto roku byly
do domácností doručeny dotazníky „Rozvoj
obce Nová Ves v Horách 2024.“ Velice děkuji za
ty, které se vrátily vyplněné zpět. Děkuji za
Vaše názory, připomínky či podněty.
V březnu nás všechny zasáhla první vlna
covidu. Samozřejmě chápu, že všichni měli jiné
starosti a život se na chvilku „zastavil.“ Bohužel
máme tu další vlnu a s tím spojená nová
opatření.
Přesto bych do konce tohoto roku dokument
„Program rozvoje obce na období 2020-2024“
ráda vypracovala.
Tímto žádám všechny naše občany (i
chalupáře),
kteří by ještě chtěli něco
připomínkovat, podotknout či napsat nějaké
podněty, aby tak učinili do konce října a zaslali
na e-mail: mistostarosta@obecnovaves.cz,
nebo doručili na OÚ.
Jelikož ještě nevíme, co vše nás v příštích
týdnech čeká, ve spojitosti s novým virem, přeji
všem trpělivost a především pevné zdraví.
Chtěla bych také apelovat, abyste neváhali
obrátit se na nás při problémech, komplikacích
či se žádostí o pomoc.
místostarostka Vladimíra Tondrová

PROGRAM 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH dne 29. 9. 2020
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
5.
Schválení nového návrhu „Znalecký posudek č. 5488-41/2020“
ocenění nemovité věci.
6.
Schválení návrhu výše pachtovného a postup při podání více žádostí
7.
Schválení odměny kronikářce za rok 2020
8.
Opatrovnictví obce Nová Ves v Horách
9.
Zpráva kontrolního výboru – pohonné hmoty obce Nová Ves v Horách
1.1.-30.6.2020
10.
Schválení smlouvy o darování finančních prostředků k zajištění
vzdělávání
11.
Žádost o stanovisko zastupitelstva obce na výstavbu RD na p.p.č.
600/20 v k.ú. NVvH
12.
4 žádosti o prodej části p.p.č. 600/1 o výměře 1033 v k.ú. NVvH na
výstavbu RD
13.
Žádost o prodej části p.p.č. 1103/1 o výměře 212 m2 v k.ú. NVvH
14.
Žádost o prodej části p.p.č. 443/3 o výměře 50m2 v k.ú. Mikulovice
15.
Žádost o prodej p.p.č. 44/1 o výměře 658 m2 v k.ú. NVvH
16.
Žádost o prodej části p.p.č. 204/2 o výměře 195 m2 v k.ú. Mikulovice
17.
Schválení návrhu nájemní smlouvy č. 2/2020 na část z p.p.č. 1103/1
18.
Schválení návrhu Kupní smlouvy na část p.p.č. 1367/1 o výměře 35 m2
v k.ú. NVvH
19.
Schválení návrhu Kupní smlouvy na část p.p.č. 1367/1 o výměře 115
m2 v k.ú. NVvH
20.
Schválení návrhu Kupní smlouvy na p.p.č. 60/15 o výměře 41 m2 a
p.p.č. 59 o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice v Krušných horách
21.
Rozpočtová změna č. 4/2020
22.
Diskuse
23.
Závěr

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!

130 let od založení dobrovolných hasičů – část druhá
Novodobá historie a oslavy 130 let
V první části tohoto článku jsme se věnovali mapování historie od úplných prvopočátků, kdy byl v roce 1890 v naší obci založen sbor
dobrovolných hasičů, až po začátek nového milénia, kdy byla činnost dobrovolných hasičů v obci přerušena. Cílem této druhé části je popsat a
připomenout novodobou historii působení dobrovolných hasičů, která se píše od roku 2009, po znovuobnovení činnosti.
Po několikaleté odmlce byla dne 17. 10. 2009 starostou obce panem Janem Bejčkem svolána ustanovující schůze dobrovolných hasičů, která se
konala v kulturním domě Pod lípou. Na této schůzi bylo zvoleno nové vedení ve složení: Jaroslav Hesoun – starosta, Tomáš Herceg –
místostarosta, Stanislav Kortán – pokladník, Jan Valenta – velitel sboru. Jako hlavní úkol si hasiči předsevzali nábor nových členů a hlavně
uvedení hasičské zbrojnice a techniky, která se skládala z auta Avia 30 a přenosné stříkačky PS12, do funkčního stavu. V prosinci měl sbor již 27
členů.
16. ledna 2010 byla uspořádána první „řádná“ valná hromada, která potvrdila ve funkci starosty J. Hesouna, místostarosty T. Herceg a členy
výboru tvořili: Jan Valenta, Josef Pešír, Miroslav Šikl, Vilém Berousek a Pavel Charbuský. 22. března 2010 byla rozhodnutím zastupitelstva obce
zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejímž velitelem se stal Ing. Jan Valenta. Toho následně v roce 2011 nahradil ve funkci Radek
Baňka.
Sbor byl hned od svého založení aktivní v pořádání kulturních a sportovních akcí. První byl šipkový turnaj, který byl uspořádán v listopadu 2009
a krátce na to, dne 23. ledna byl uspořádán první hasičský bál, který se s každoroční pravidelností pořádá dodnes. Každoroční akcí, kterou si
hasiči vzali pod patronát je i stavění a kácení máje. Od roku 2011 sbor pravidelně na podzim pořádá lampiónový průvod.

Maškarní ples 2016
Stavění máje roku 2011
Již v lednu 2010 byla zprovozněna stříkačka PS12. Daleko větší práci však zabrala generální oprava hasičského auta Avia, kdy byla provedena
výměna převodovky, zprovoznění brzd a kompletní nový nátěr karoserie. Vše (až na finální polepy) si hasiči prováděli sami. Většinu této
odborné práce provedl p. Václav Dvořák. Členové se také věnovali kontrole a vytřídění ostatní výzbroje, úklidu hasičárny a vybudováním
klubovny.

Hasičský automobil Avia již v pojízdném stavu, Hasičský automobil Avia po dokončení oprav
v roce 2010, s tehdejší jednotkou
před finálním dokončením karoserie
V roce 2010 obdržel sbor dotaci z fondu hejtmanky Ústeckého kraje na nákup výstroje, v celkové výši 37 478 Kč. 1. října se s členy hasičů setkal i
tehdejší ministr vnitra p. Radek John. Ke konci roku 2010 čítal sbor 50 členů.

Předávání sochy sv. Floriana starostou obce
Janem Bejčkem

Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské
zbrojnice, dne 29. října 2011

Významnou událostí roku 2011 byla rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla financována z dotace s přispěním obce. Zbrojnice byla
slavnostně předána do užívání dne 29. října 2011. Akce se zúčastnili zástupci HZS paní Benáková, zástupci Okresního sdružení hasičů a starosta
obce předal hasičům sošku sv. Floriána.
8. října 2011 se hasiči zúčastnili velkého cvičení jednotek z Mostecka, jehož hlavní náplní byla dálková doprava vody pomocí hadic a čerpadel z
obce Černice až na zámek Jezeří. Významným dnem byl 14. listopad 2011, kdy jednotka obdržela od HZS darem automobilovou cisternu Tatra
815 CAS 32. V roce 2011 byl také zřízen volnočasový kroužek pro děti, pod vedením Davida Kádnera.
V roce 2013 měla jednotka možnost zdokonalit své dovednosti při ostrých výjezdech k požárům a to i mimo obec. V červnu zasáhly většinu
republiky povodně a hasiči tak museli zasahovat nejen v naší obci, ale i v sousedních obcích Mníšek a Český Jiřetín. Jednotka byla vytížena i v
následujících týdnech, kdy nabídla svou pomoc obci Mlékojedy na Litoměřicku.
V roce 2015 se konaly volby nového výboru. Ve funkci starosty skončil J. Hesoun a nahradil ho J. Valenta. Za členy výboru byli zvoleni: T.
Herceg. R. Baňka, Petr Thiel a Petr Šikl, který vykonával také funkci velitele jednotky. Do funkce hospodáře sboru byla zvolena Michaela
Krupičková.
V letech 2016 – 2018 byla jednotka zapojena do projektu Hasiči bez hranic. Jednalo se o mezinárodní projekt, do kterého byly zapojeny
jednotky z Nové Vsi v Horách, Hory Svaté Kateřiny, Brandova, Oseka, Olbernhau a Deutschneudorf. Cílem nebylo jen pořízení nové techniky, ale
hlavně propojit jednotlivé jednotky. V rámci tohoto projektu byl pořízen nový automobil Iveco Daily 60 v hodnotě cca 2,8 mil Kč, který byl
zakoupen za spoluúčasti obce v roce 2017. Automobil byl slavnostně požehnán v rámci obecních slavností.
V květnu 2018 se jednotka zúčastnila taktického cvičení na zámku Jezeří, jehož téma bylo totožné s rokem 2011, tedy dálková doprava vody. V
roce 2018 absolvovala jednotka celkem 12 výjezdů.

Závěrečné setkání jednotek zapojených do
projektu 17. listopadu 2018 v Olbernhau. Vpravo
jednotka obce Nová Ves v Horách a nově pořízený
automobil Iveco

Vánoční a novoroční přání JSDHO Nová Ves
v Horách z roku 2018

V roce 2020 skončilo 5-leté funkční období členům výboru a na valné hromadě pořádané dne 11. ledna bylo zvoleno (staro)nové vedení ve
složení: starosta a jednatel J. Valenta, členové výboru – Michaela Krupičková (hospodář), P. Thiel, Radek Tondr, Tomáš Bláha. R. Tondr nahradil
také v roce 2019 ve funkci velitele jednotky P. Šikla, který musel rezignovat z osobních důvodů. Ke dni valné hromady čítal sbor celkem 29
členů.
Rok 2020 byl pro sbor z historického hlediska velmi významný. V tomto roce sbor slaví 130 let od fungování dobrovolných hasičů v obci. Za
tímto účelem sbor uspořádal dne 5. září oslavy, kam byly pozvání zástupci spřátelených sborů a jednotek z Hory Svaté Kateřiny, Brandova,
Horního Jiřetína, Litvínova, Meziboří, Mostu, Malého Března a Kálku. Všechny tyto jednotky dorazily i se svojí technikou a tak se park před OÚ
krásně začervenal.
Sbor při této příležitosti pořídil ručně vyšívaný historický prapor, který byl zhotoven firmou Velebný & Fam, v Ústí nad Orlicí. Pořizovací cena
praporu byla 44 650 Kč a sboru se podařilo získat veškeré prostředky na jeho zakoupení od sponzorů. Prapor byl slavnostně požehnán
v průběhu oslav farářem Czernym, za přítomnosti představitelů obce a zástupců Okresního sdružení hasičů Most. V rámci žehnání praporu byly
předány i dvě stuhy k praporu a to Obcí Nová Ves v Horách a Okresním sdružením hasičů Most.
Po žehnání praporu byl všem hostům jako poděkování předán pamětní list s upomínkou na toto jubileum. Následně byli oceněni i naši členové
za dlouholetou činnost a práci, kterou odvádí ku prospěchu všech občanů obce. Jako slavnostní tečka oslav byla uspořádána spanilá jízda, kdy
veškerá přítomná technika projela celou obcí. Byla jen škoda, že v průběhu oslav panovalo poměrně nepříznivé počasí a tak na akci dorazili jen
skalní příznivci, kteří si tuto akci nechtěli nechat uniknout.
Ing. Jan Valenta, starosta SDH

Předání praporu ve firmě Velebný & Fam dne 26.
června 2020

Žehnání praporu

Přehlídka hasičské techniky

Předávání pamětních listů zástupcům sborů a
jednotek

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020
Vážení občané, ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do
zastupitelstev krajů. Volební místnost je tradičně umístěna do
zasedací místnosti na obecním úřadě a bude otevřena v pátek 2.
10. od 14 h do 22 h a dále v sobotu 3. 10. od 8 h do 12 h. Pokud se
rozhodnete přijít volit, nezapomeňte si s sebou vzít PLATNÝ průkaz
totožnosti (občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR). Ve
středu 23. 9. jsme všem voličům doručili hlasovací lístky. Ty lze také
získat až přímo ve volební místnosti. Volič smí hlasovat pouze ve
volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt. Pokud volič
předpokládá, že bude volit mimo tento okrsek, požádá o vydání
voličského průkazu, avšak nejpozději do 25. 9. Upozorňuji, že
s voličským průkazem je možné volit pouze na území Ústeckého
kraje (v případě voleb do krajů). Jak je Vám jistě známo, letošní
volby jsou poněkud jiné v tom, že exekutiva přijala mimořádná
hygienicko-protiepidemická opatření. Co to pro volby znamená? Do
volební místnosti je povoleno vstoupit pouze se zakrytými
dýchacími cestami (bez zakrytí nelze do volební místnosti ani

vstoupit!), před vstupem do volební místnosti si volič musí
dezinfikovat ruce zde poskytnutou dezinfekcí. V naší volební
místnosti bude umístěna průhledná plastová přepážka, kde dojde
ke ztotožnění voliče a následně k vydání úřední obálky. Teprve
poté je možno dojít za zástěnu a upravit hlasovací lístek, který
nakonec vhodíte do hlasovací schránky. Do volební místnosti lze
vstupovat pouze po jednom. Prosíme, respektujte toto nařízení!
Děkujeme. Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti ze
zdravotních důvodů (nikoliv v karanténě!!!či izolaci), navštíví jej
komise s přenosnou schránkou doma. V tomto případě volejte na
OÚ: 476 113 156.
Další novinkou je hlasování DRIVE IN. Tento způsob volby proběhne
už ve středu 30. 9. 2020 a je určen pro voliče v karanténě či izolaci.
Nebo tito voliči mohou zavolat speciální komisi domů a to na tel.:
773 031 725 volejte: od 22.9. do 1. 10. 2020.
(rama)

Loučení s létem
Letošní loučení bylo trošičku ochuzené, protože odpoledne měli naši hasiči velikou slávu v parku naproti OÚ. A tak se sportovní část smrskla jen
na nohejbalové klání. Ale ne jen tak ledajaké. Sice z přihlášených osmi družstev hrálo nakonec jen pět, ale kvalitou zápasů předčilo minulé
ročníky. Domácí zastoupení jsme také měli: „Vondráčkovci“ hájili naše barvy. Ale bylo to pro ně opravdu velmi těžké. Hned od začátku totiž
vyrazil loňský finalista „Mezák“ velice ostře. Zahanbit se nenechaly ani „VVV“ a rovněž rozdávaly políčky na všechny strany. Až teprve vzájemný
duel vyzněl lépe pro Mezák. Vítěz minulého ročníku „ Já-Ty-Ona“ přijel se zdravotními komplikacemi, což se nutně muselo podepsat na jeho
výkonu. S Mezákem ještě držel krok a až teprve po třísetové bitvě kapituloval. Podobný zápas s VVV ho odsunul na celkové třetí pořadí. Čtvrtou
příčku obsadil mančaft „Uděláme si žízeň“. I když jejich prohrané zápasy vůbec nebyly jednoznačné. Ale na druhou stranu jim nelze upřít smysl
pro humor a byla s nimi největší sranda. Startovní pole pak uzavírali domácí borci, kterým se povedlo druhým Véčkám sebrat celý jeden set.
Počasí nám přálo, Honza klobásky v udírně zahřál na příjemnou teplotu a Míša u pípy umocňovala skvělou sportovní atmosféru
celého dopoledne.
J. Dvořák

Ještě je pořád čas na návštěvu ZOO
V České republice na zoologickou zahradu (malou či velkou) narazíte téměř všude. Celkem se jich na našem území nachází kolem
padesáti a každá skrývá poklady, které jinde budete těžko hledat.
Ústí nad Labem – zde si zaslouží vaší pozornost zdejší kuskus medvědí. Jedná se o vzácný druh vačnatce, který v sobě nezapře
něco z medvídka, něco z lenochoda, něco z klokana i něco z opice. ZOO v Ústí nad Labem se věnuje chovu kuskusů od roku2017,
kdy jim zřídila domov v pavilonu exolária.
Praha – raritní zvířecí druhy má i naše nejnavštěvovanější zoo. Jednou z rarit je Slíďák tatarský – největší evropský pavouk. Ve
druhé polovině dvacátého století byl pavouk považován za vyhynulého. Dalším jedinečným exponátem je i jasně zelený
papoušek mada modrotemný, pocházející z Filipín. Zdejší chovatelé se v roce 2016 se dočkali prvních mláďat. V Praze a v Liberci
můžete obdivovat také největší lidoopi.
Plzeň – kromě levhartů čínských si můžete v Plzni prohlédnout např. mambu zelenou či nejmohutnější plazy světa - varany
komodské.
Liberec – je známý kromě chovu goril, chovem kočkovitých šelem. Libereckým chovatelům se daří i v chovu nejmenšího orla.
V roce 2017 se jim podařilo vůbec poprvé odchovat nejmenšího orla v zajetí.
Olomouc - zoo zahrada v Olomouci se může také pochlubit řadou rarit. Jedním z nich je temný pavilon netopýrů, který je
v provozu od roku 1999. Pavilon je osvětlen jen několika barevnými světly. Díky tomu poskytuje skvělé zázemí zvířatům žijících
nočním životem – v prvé řadě velmi vzácným kaloňům zlatým, kteří díky specifickým podmínkám pavilonu mohou volně létat
nad hlavami návštěvníků.
Dvůr Králové – se pyšní jako první a dlouho jako jediné safari v České republice. Jako jediní v Česku chovají kriticky ohrožené psy
hyenovité. Koncem loňského roku přivítali na svět nová štěňata.

Zlín – zoo ve Zlíně vítá návštěvníky od roku 1805. Známá je expozice věnovaná australským opeřencům, kde je k vidění nelétavý
pták kivi. Toho v Evropě chová jen osm zoologických zahrad a v rámci ČR je ta zlínská jediná. Mezinárodní chovatelský úspěch
oslavila v oblasti primátů, když se jim podařilo rozšířit populaci gibonů stříbrných, kteří patří mezi nejohroženější primáty světa.
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2020 v Plasích do soboty 31.října .
Zajímáte se o architekturu? Pak navštivte venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea
v Plasích u Plzně, kde je k vidění výstava 27 nominovaných děl České ceny za architekturu 2020. Partnerem České ceny za
architekturu i Centra stavitelského dědictví v Plasích je značka Rako, jež se jako jediná česká značka může pochlubit pestrou
paletou interiérů vytvořených z keramických obkladů v průběhu vice než sto třiceti let. Nezapomeňte proto navštívit také
výstavu historických keramických obkladů Rako, kterou najdete v CSD ve stálé expizici Stavitelství. Více na www.muzeum plasy.cz
Jak ten čas letí a jsou tu další nové tipy kam na výlet .
Nejdříve některá „Ústecká nej..“ – Děčín je nejníže položené město v ČR, Střekov je nejromantičtější hrad kraje, Velké Žernoseky
jsou nejsevernější vinice v ČR, v Roudnici nad Labem je největší zámek v Ústeckém kraji, Hřensko a Pravčická brána je největší
pískovcová brána v Evropě.
Cesta kolem zámku ve Frýdku - Místku po celý rok. Návštěvu frýdeckomísteckého Muzea Beskyd s mnoha zajímavými stálými i
krátkodobými výstavami si můžete zpestřit zajímavou hrou – parkovou hledačkou Okolo frýdeckého zámku cestička… . Tato hra
má svůj původ ve Skotsku a Anglii a její podstatou je text, který vede hráče po trase a nabízí mu různé indicie vedoucí až k
„pokladu“. Zúčastnit se ji může celá rodina, tak se pusťte do zodpovídání zapeklitých otázek. Více na www.muzeumbezkyd.com
Volnočasový park v Liberci do středy 30. září
Vezměte děti a navštivte společně liberecký EKOPark, který nabízí bezpočet možností pro aktivní i relaxační trávení volného času.
Tato zelená oáza města Liberec potěší zejména všechny zájemce o ekologii, životní prostředí, zdraví a sport. Kromě mnoha
originálních interaktivních prvků na vás po celou sezonu čekají různé akce, festivaly či kreativní dílničky. Více na
www.ekoparkliberec.cz
Dřevěná zoo v Ostratě do soboty 31. října
Klasickou zoologickou zahradu už jistě navštívil každý z vás. Ale co takhle si zajít do zoo dřevěné? Ano, právě taková vznikla
z iniciativy manželů Hudečkových v Ostratě na Zlínsku. Skládá se z více než 200 dřevěných soch nejrůznějších zvířat, od mrože
přes lišku až třeba po papuchalka. Více na www.prvnidrevenazoo.cz
Trutnovský upír – východočeské město se zapsalo do historie nejen bitvou v prusko-rakouské válce roku 1866, ale také jedním
z nemnoha historicky doložených upírů u nás. Jmenoval se Štěpán Scholz zvaný Hubner a patřil k nejbohatším a nejvlivnějším
trutnovským měšťanům. Rychle zbohatl obchodováním s vínem a byl také dobrým léčitelem, což svádělo tehdejší obyvatele
k domněnkám, že je spolčený s ďáblem a má co dočinění s čarodějnictvím. V roce 1567 Hubner za podivných okolností uhořel,
ale podle prohlášení mnoha osob posléze vstal z hrobu a děsil a zabíjel lidi. Nakonec byl kat donucen vykopat Hubnerovo tělo a
utnout mu hlavu. Když to však kat udělal , z těla prý vytryskla čerstvá krev navzdory tomu, že Hubner byl pohřbený několik
měsíců. V Trutnově můžete navštívit jak bývalý Hubnerův dům, kde dnes sídlí městský úřad, tak i hřbitov, kde byl trutnovský upír
pohřben, a vrch Šibeník, kde došlo ke stětí hlavy.
V obci Klobuky na Slánsku můžete zavítat k největšímu českému menhiru neboli kamenu zasazenému z neznámých důvodů,
ale vyzařujícímu nezvyklou energii.. . Tento kamenný pastýř je 3,5 metru vysoký, dalších 70 cm se údajně skrývá pod zemí a
celková váha se odhaduje na pět tun. Je vytvořený z červenohnědého pískovce, ale o jeho vzniku a účelu se nic neví. Podle
některých odborníků byl vztyčen během období Bójů, jiní zase tvrdí, že jde o pozůstatek záhadné megalitické kultury, která se
objevila ještě před Kelty a stavěla tyto menhiry po celé Evropě. Objevila se i spojitost s nedalekou horou Říp. Menhir je
celoročně přístupný.
Unikátní příběhy – podívejme se na pár působišť bílých paní…
Děvičky – krásný pálavský hrádek má hned dvě bílé paní. Má jít o nešťastné dcery majitele hradu, které byly za třicetileté války
roku 1645 zasypány ve svém pozemním úkrytu . Místní lidé se je několikrát pokusili osvobodit, ale marně.
Štěstí prý nosí bílá paní na zámku v Doksech , ovšem pouze při svých půlnočních procházkách. Kráska jménem Alžběta
z Valdštejna se prý utrápila poté, co se její dcera utopila v zahradním jezírku.
Na Libici je to trochu ošemetné – prý se zde jako bílá paní zjevuje sama kněžna Libuše, která je zde údajně pohřbena. Pak se ale
promění ve zlatou kachnu a zmizí.
Rožmberská bílá paní měla hodně práce. Zjevovala se na řadě rožmberských zámků a hradů včetně Roštejna a samotného
Rožmberka. Tam prý dokonce vyhnala Němce z věže Jakobínky, když na ni chtěli pověsit prapor s hákovým křížem.
Na Práchni , v jednom z nejstarších českých hradů se objevuje celá sbírka strašidel. V jejím rámci hraje bílá paní chmurnou roli –
kdo ji uvidí , do roka zemře.
Už ve středověku byla proslulá bílá paní Markéta z Jindřichova Hradce, která jednou ročně rozdávala na řadě svých zámků
poddaným spousty sladké kaše. V Telči se zjevila v roce 1645 švédskému veliteli a tak ho vyděsila, že nechal kaši rozdat místním
lidem a ne svým vojákům, jak původně chtěl. Zvyk rozdávání kaše později převzala například bílá paní na zámku Loučeň.
Jana Dvořáková
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