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SVOZOVÁ SOBOTA 12. 6. 2010
sběr nebezpečného, objemného a elektroodpadu. Svoz bude zahájen po 7.00 h
v dolní části Mikulovic, bude pokračovat do Nové Vsi a Mníšku. Odpad připravte
na hromady před dům, nebo si odchyťte svozovou firmu při průjezdu vaší částí
obce.

KVĚTEN 2010
Přerušení dodávky elektřiny
dne 15. 6. 2010
od 7.50 do 15.00 h
bude přerušena dodávka
elektřiny v celé obci!

ODPOVÍDAJÍ ČLENOVÉ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě ustanovení § 117 odst. 2 obecního zřízení je zastupitelstvo obce povinno zřídit finanční a kontrolní výbor. Stejně tak tomu je
také v Nové Vsi v Horách. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly,
jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních
předpisů na úseku samostatné působnosti, plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. S některými členy výborů jste se již měli
možnost setkat na stránkách Novoveského zpravodaje, a poněvadž se pomalu blíží konec mandátu současného zastupitelstva, položili jsme
členům výborů několik anketních otázek a odpovědi na ně Vám právě přinášíme.

Lenka KRUPIČKOVÁ
1. Jak dlouho žijete v obci? V obci žiji od narození. I když už jsem několikrát chtěla utéct do města, hlavně v zimě,
nakonec vždy vyhrál klid před rušným městem. 2. Jakou funkci zastáváte v rámci zastupitelstva? Jsem členem
finančního výboru. 3. Máte konkrétní představy o tom, co by se v obci ještě mělo zlepšit? Tak samozřejmě vždycky
je co zlepšovat. Nic velkého mě konkrétně nenapadá, snad jen ještě pár terénních úprav (škarpy, zpevnění zídky…). 4.
Jak hodnotíte dosavadní činnost obce v tomto volebním období? Dosavadní činnost obce v tomto volebním období
hodnotím kladně. 5. A z hlediska finančního? Z finančního hlediska je určitě přínosem to, že se daří udržet
vyrovnaný rozpočet a obec nezadlužovat. V současné době je určitě velkým přínosem do rozpočtu obce příjem
z větrných elektráren.

David KÁDNER
1. Jak dlouho žijete v obci? Narodil jsem se zde, a i když jsem několik let bydlel v Janově, v 15ti letech jsem se sem
vrátil, do té doby jsem sem jezdil k prarodičům. 2. Jakou funkci zastáváte v rámci zastupitelstva? V tomto volebním
období jsem byl členem kontrolního výboru. 3. Máte konkrétní představy o tom, co by se v obci ještě mělo zlepšit?
Myslím, že během tohoto volebního období se v naší obci mnohé zlepšilo- postavila se dětská hřiště, prodal a následně
zrekonstruoval se kulturní dům, opravují se pomníky a mnohé další. Stále je co zvelebovat a opravovat jen je nutné
dosáhnout na další dotace z EU. Myslím si, že projektů je nastartováno dost, jen je třeba pokračovat i v dalším
volebním období a dané projekty dovést do výsledného konce. 4. S jakými představami jste šel v posledních
komunálních volbách na kandidátku za Sdružení nezávislých kandidátů – ED? Podařilo se Vaše představy Vaší
osobní činností naplnit? Chtěl jsem se aktivně podílet na rozvoji obce, kterou mám rád, a tudíž mi není lhostejná.
Myslím si, že by se na chodu obce měla podílet i mladší generace. 5. Jak hodnotíte dosavadní činnost obce v tomto
volebním období? Když vzpomeneme na chaos, který nastal bezprostředně po volbách, volbou nového starosty, dvou místostarostů a obnovou
několika zastupitelů, je na tom naše obec nyní výtečně. Starostou se stal člověk, který je „na svém místě, ‘‘zastupitelé našli společnou řeč a jak už
jsem zmínil v předchozí otázce, udělala se spousta dobrých a pro obec prospěšných věcí. 6. Chcete na podzim znovu kandidovat? Proč? ANO,
chci, jak už jsem řekl, mám rád naší obec a rád bych přispěl k jejímu rozvoji. Myslím si, že je povinností nás všech se podílet na rozvoji naší obce
a nenechat to jen na našich zastupitelích, kteří dostanou naši důvěru. Zastupitelé potřebují ke své práci na obci naše náměty, připomínky a určitě i
odborné rady.

Vlastimil MALKUS
1. Jak dlouho žijete v obci? V Nové Vsi v Horách bydlím od roku 1973, takže 37 let. 2. Jakou funkci zastáváte
v rámci zastupitelstva? Do března 2008 jako člen obecního zastupitelstva, po volbě nového vedení obce jsem byl
zvolen předsedou kontrolního výboru. 3. Máte konkrétní představy o tom, co by se v obci ještě mělo zlepšit? Já
jsem přesvědčen, že stále je co zlepšovat. Téměř vše je však závislé na čase a hlavně možnostech obecního rozpočtu.
Chcete-li můj konkrétní názor, pak je to zlepšení zimní údržby místních komunikací k obydlím vzdálenějším od hlavní
silnice. Myslím tím pořízení sněhové frézy, rozšíření krajnic apod. 4. S jakými představami jste šel v posledních
komunálních volbách na kandidátku za Sdružení nezávislých kandidátů – ED? Podařilo se Vaše představy Vaší
osobní činností naplnit? Pokud se mám vrátit k tomu s jakými představami jsem vstupoval na kandidátku Sdružení
nezávislých kandidátů-ED, pak to bylo přesvědčení pomoci při zlepšování podmínek života v naší obci, což program
nezávislých obsahoval. Snažím se pravidelně se zúčastňovat jednání zastupitelstva, a to jak veřejných, tak pracovních a mám tedy možnost se k
projednávané problematice vyjádřit a předpokládám, že mé názory přispívají ke stanovení konečných řešení. Osobně jsem tedy spokojen. 5. Jak
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)
hodnotíte dosavadní činnost obce v tomto volebním období? Na tuto otázku jsem již odpovídal tuším, že v březnu loňského roku a nadále si
myslím, že činnost obecního zastupitelstva nejlépe zhodnotí občané v podzimních volbách. Přesto bych si tedy dovolil krátké hodnocení z pohledu
obecního zastupitele. Pokud pominu problémy v počátku volebního období jsem přesvědčen, že bylo dosaženo dobrých výsledků a práci OZ lze
hodnotit kladně. Po volbě nového vedení došlo ke zpracování plánu rozvoje obce, podle kterého je postupováno. Většina stanovených úkolů je
splněna anebo jsou před dokončením. Jako příklad mohu uvést vybudování dětského hřiště na "Výšině", autobusové zastávky, odvoz domovního
odpadu hrazený z obecního rozpočtu, rekonstrukce knihovny atd. Z mého pohledu za velmi důležité považuji obnovení činnosti dobrovolných
hasičů, což se minulým zastupitelstvům přes snahu, kterou jim nelze upřít, nepodařilo a jako poslední převod restaurace pod Lípou. Přestože na
shora uvedenou činnost byly vynaloženy nemalé prostředky, není naše obec zadlužena, za což je nutné poděkovat všem zastupitelům (i
předešlých OZ) a hlavně pak pracovníkům OÚ. 6. Chcete na podzim znovu kandidovat? Proč? Ano budu kandidovat opět na kandidátce
nezávislých kandidátů, a pokud budu zvolen a zdráv, chci nadále pomáhat při zlepšování životních podmínek v naší obci.

Alena MALKUSOVÁ
1. Jak dlouho žijete v obci? Od svých 18-ti let. 2. Jakou funkci zastáváte v rámci zastupitelstva? Byla jsem zvolena
do funkce člena kontrolního výboru. 3. Máte konkrétní představy o tom, co by se v obci ještě mělo zlepšit?
Samozřejmě námětů je mnoho, jejich realizace je však přímo závislá na finančních možnostech obecního rozpočtu. Je
potřeba dokončit odkanalizování a zavedení vody do Mikulovic. Pokud mi je známo, je připravena projektová
dokumentace a stavební povolení. Obec se bude ucházet o dotační titul na realizaci. Z dalších plánovaných akcí je to
rekonstrukce hasičárny, úpravy opěrných zdí u rybníčka, škarpy podél komunikací, oprava hřbitovní zdi, bude se dělat
nový památník na Výšině a s ním spojené parkové a terénní úpravy okolí, oplocení a ohrazení fotbalového hřiště. Bylo
by potřeba vyřešit chátrající budovu bývalé školy a kostel s farou. 4. S jakými představami jste šla v posledních
komunálních volbách na kandidátku za Sdružení nezávislých kandidátů – ED? Podařilo se Vaše představy Vaší
osobní činností naplnit? Volební program kandidátů na kandidátce za SNK – ED byl pro mě přijatelný a směřuje k rozvoji obce. Myslím, že jeho
hlavní témata se celkem zdárně daří naplňovat. Snažím se v rámci svých možností osobně pomoci při jednáních kontrolního výboru, kterých se
pravidelně účastním. 5. Jak hodnotíte dosavadní činnost obce v tomto volebním období? Činnost představitelů obce včetně současného starosty
hodnotím celkem pozitivně. Postupně se daří naplnit Program rozvoje obce, na kterém se usneslo celé zastupitelstvo. Mohu připomenout kulturní a
společenské akce (pro děti, seniory i dospělé), podařilo se ve spolupráci s místním podnikatelem provést generální opravu kulturního domu, aniž
by občané přišli o možnost se scházet ve své hospodě, anebo využívat sál. Byla zmodernizována knihovna, pracuje se na vylepšení vnitřních
prostor muzea, byla zahájena oprava drobných kulturních památek, probíhá úklid veřejných prostranství a zeleně, pečuje se o hřbitov. Byly
instalovány nové zastávky autobusů, obec zkrášlují nové květináče osázené rostlinami, jsou nové informační tabule po obci, občané nemusejí platit
za vývoz odpadů. Pokud vycházím z informací starosty v rámci činnosti našeho výboru, kontroly hospodaření s obecními financemi proběhly bez
závad, obec hospodaří s přebytkem, nedochází k jejímu zadlužování, takže nevidím nějaké zásadní nedostatky. 6. Chcete na podzim znovu
kandidovat? Proč? Ano, budu ráda znovu kandidovat do zastupitelstva. Záleží mi dalším rozvoji obce, takže bych jej ráda svými podněty
podpořila i nadále.

Ing. Vladimír ROMPORTL, CSc.
1. Jak dlouho žijete v obci? Trvale v obci žiji od poloviny roku 2004, ale osobní blízký vztah k obci mám již od roku
1963, kdy zde rodiče koupili chalupu. Tady jsem trávil všechny víkendy a podstatnou část prázdnin celé jedno desetiletí.
A později sem s dědečkem a babičkou rády jezdily moje děti. 2. Jakou funkci zastáváte v rámci zastupitelstva? Jsem
členem zastupitelstva a předsedou finančního výbor od září 2009, kdy jsem jako náhradník dostal po složení mandátu
Lenky Martinkové do zastupitelstva obce. Po celé volební období také pracuji v kontrolním výboru. 3. Máte konkrétní
představy o tom, co by se v obci ještě mělo zlepšit? Toho, co by se v obci mělo ještě zlepšit je hodně. V části obce ještě
stále chybí vodovod a kanalizace, obec potřebuje opravit komunikace o podél nich obnovit i příkopy, aby srážková voda
nezaplavovala cest. Obec potřebuje opravit chátrající budovu bývalé školy, opravit kostel a případně i faru a tyto
opravené objekty využít pro kulturní a spolkovou činnost v obci. I zde bych viděl mnoho ke zlepšení, i když už se
spolková činnost v obci opět rozvíjí. Pomoc potřebují dobrovolní hasiči, kteří potřebují lepší, novější techniku, protože jen elánem oheň neuhasí.
Pomoc obce potřebují i sportovci při údržbě a opravách sokolovny a sportovišť. Obec by pro sportovní vyžití občanů potřebovala přestavět stávají
asfaltové hřiště na víceúčelové hřiště. A tak bych mohl pokračovat. Je však před volbami, a tak bych nerad protikandidátům dával tipy na volební
program. 4. S jakými představami jste šel v posledních komunálních volbách na kandidátku za Sdružení nezávislých kandidátů – ED?
Podařilo se Vaše představy Vaší osobní činností naplnit? Na kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů-ED v posledních volbách jsem šel
s cílem pomoci obci a jejím občanů. Na rozdíl od kandidátů jiných stran, kteří po zvolení odstupovali, aby se do zastupitelstva dostali nezvolení
straničtí šéfové, jsem šel do voleb s tím, že budu-li zvolen, pak v zastupitelstvu budu pracovat. Do voleb jsem šel s tím, že budu podporovat
zvolené spolukandidáty i tehdy, když zvolen nebudu. A že jsem své předsevzetí plnil ihned po volbách se mohli přesvědčit všichni, kdo chodili na
jednání zastupitelstva. Své předvolební představy o práci pro obec jsem naplnil a doufám, že to tak budou vidět i voliči. 5. Jak hodnotíte
dosavadní činnost obce v tomto volebním období? Činnost zastupitelstva obce v tomto volebním období měla dvě fáze – první konfrontační a
druhé pracovní. I když jsem nebyl v konfrontačním období členem zastupitelstva, troufnu si hodnotit i toto období, protože jsem jako člen
kontrolního výboru sledoval, jak zastupitelstvo plní svá usnesení. Činnost zastupitelstva v prvním období byla poznamenána nezkušeností nového
starosta, pana Jiřího Vybírala. Zde bych záporně hodnotil ty členy zastupitelstva, kteří pana Vybírala zvolili starostou, ale v jeho funkci mu nijak
nepomáhali. Lépe se mi hodnotí období druhé, kdy se starostou stal pan Jan Bejček. To už jsem sám část tohoto období v zastupitelstvu pracoval.
Je třeba si uvědomit, že možnosti zastupitelstva jsou dány tím, kolik peněz na svou činnost má. Z činnosti zastupitelstva bych za minulé období
vyzvedl zajištění oslav 444. výročí založení obce, nalezení zodpovědného vlastníka společenského domu Hospoda u Lípy, který dříve roky
chátrající stavbu ve velice krátké době velmi dobře opravil. Pochvalu zaslouží zastupitelstvo za nové autobusové zastávky, které jsou v jednotném
stylu vhodném pro horskou obec. Člověka potěší, když od procházejících českých či německých turistů slyší slova chvály. Jsem také velmi rád, že
se zastupitelstvo snaží investovat část prostředků do obnovy historických památek v obci. O politice se říká, že je to uměním možného. V tom
případě jsou naši zastupitelé dobří komunální politici, protože v tomto volebním období dosáhli možného maxima. 6. Chcete na podzim znovu
kandidovat? Proč? Ano, chci v podzimních volbách kandidovat do obecního zastupitelstva. Chci kandidovat ze stejných důvodů, jako před
čtyřmi lety, protože jsem přesvědčen, že mohu svou prací obci prospět. Doufám, že mé přesvědčení budou se mnou sdílet i voliči.
Děkujeme za rozhovor. Redakce.
Protože je jaro a práce na zahradách v plném proudu, prosíme občany a chataře, aby brali na zřetel platnou obecně závaznou
vyhlášku O regulaci hlučných činností. „O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu je každý povinen zdržet se používání zařízení a
přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, hlasité hudby apod).“ Prosíme, buďte ohleduplní
ke svým sousedům, aby zdejší obecní úřad nemusel zbytečně nařizovat sankce a pokuty. Děkujeme.
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Z historie Mníšku
Význam hraničního přechodu v Mníšku a silnice kopírující trasu staré zemské obchodní stezky neztratily svou důležitost ani v 19. století. Svědčí o
tom rekonstrukce silnice v letech 1841 -1844. Slavnostní zprovoznění silnice provedl 23. srpna 1844 Jeho císařská Výsost, arcivévoda Štěpán. Na
památku této události byl v roce 1845 postaven v centrální části obce památník, dnes už s téměř nečitelným nápisem. O několik metrů dál, při
silnici, stojí torzo dalšího pomníku, jde o válečný pomník obětí I. světové války, postaven byl
v roce 1925. Na konci 19. století býval Mníšek poměrně hojně navštěvován turisty, přispěla
k tomu i nedaleko postavená rozhledna Jeřabina otevřená v roce 1884 (v r. 2009 proběhla její
rekonstrukce). V roce 1835 zde byla postavena školní budova, která byla v roce 1887
nahrazena budovou novou. Tato stávala vedle pomníku z r. 1845. V roce 1885 zde byl otevřen
poštovní úřad. Mníšek měl i svůj kostel, jeho stavba byla zahájena v roce 1911, vysvěcen byl
21. května 1916, až do roku 1964, kdy byl zbourán, stával vedle válečného pomníku. V roce
1890 zde stávalo 71 domů, v nichž žilo 421 obyvatel, byl tu i celní úřad, později postavená
moderní stavba celnice byla v roce 1979 zbourána. Obyvatelé se živili převážně domácí
výrobou dřevěných hraček. V letech 1869 – 1910 byl Mníšek osadou Janova, od roku 1961
administrativně patří k Nové Vsi v Horách. V letech 1998 až 1999 byla provedena
rekonstrukce silnice Klíny – Mníšek pro připravovaný hraniční přechod do SRN, který se
dočkal svého zprovoznění po více jak desetiletých jednáních v červenci 2002. V roce 2009
bylo k trvalému pobytu přihlášeno v Mníšku 13 obyvatel.
Josef Pešír, kronikář, foto: J. Pešír

Skauti zvou mezi sebe další děti. Přijďte!
Asi před rokem jsem převzala od paní Dvořákové kroužek dětí – kroužek
dovedných rukou. Při přípravě programu na dvouhodinové schůzky jsem
čerpala ze svých zkušeností z vedení skautů v Mostě. Postupně jsme se s
dětmi domluvili, že bychom zkusili založit náš vlastní skautský horský
oddíl, který moje mateřské skautské středisko přijalo s nadšením, a v
březnu roku 2010 oficiálně schválilo vznik tohoto oddílu. Dostali jsme
číslo 10. Jsme tedy 10. oddíl Nová Ves. Zatím ještě nemáme jiný název a
abychom mohli být oficiálně zaregistrovaní, budeme potřebovat mít
alespoň 12 členů. V letošním roce bychom se pustili do skládání
nováčkovských zkoušek členů oddílu. Nováčkovská zkouška není
zkouška jako bývá ve škole. Je to soubor bodů, které by měl umět každý
skaut, nebo skautka. Jsou to body např. o pochopení skautských zákonů ,
zdravověda, o překonávání sebe sama..Jednotlivé body se nezkouší, ale
potvrzují se ve chvíli, kdy skaut/ skautka splní jejich podmínky např. v
praxi, při hře, v rozhovoru bude umět komunikovat na dané téma, atd.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí po fyzické
i psychické stránce. Pomáhá rozvíjet samostatnost a schopnost umět si

poradit v nečekaných situacích. Rozvíjí smysl pro přátelství a díky
individuálnímu přístupu nikoho ze svého středu nevyčleňuje. Vše se
učíme formou her s nádechem romantiky a dobrodružství. O velké
prázdniny nás čeká 14 ti denní tábor – dobrodružná plavba na pirátské
lodi. Možná potkáme Černou perlu, na jejíž přídi bude sám kapitán Jack
Sparow, možná se nám poštěstí dostat do dlaně bájnou prokletou minci..
Během roku bychom se určitě vydali na víkendové výpravy do přírody,
nebo do jiných měst za jinými skauty nebo můžeme porovnat své
znalosti s jinými skauty v tradičních závodech. Můžeme se vydat po
stopách indiánů, navštívit rytířské turnaje se zástupem dvorních dam a
princezen, plout na pirátské lodi, závodit na koňských
spřeženích…fantazii
se
meze
nekladou.

Pro zájemce ve věku 6 a více let, (výjimky možné po domluvě)
jsme v klubovně v budově Muzea každé pondělí od 17:00 –
19: 00. Pro rodiče dětí můžu od 19:00 poskytnout odpovědi na
dotazy ohledně fungování oddílu, táboru a další činnosti.
Michaela Kubíková - Kamzinka

SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSY
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsou všichni
poplatníci poplatku za odpad osvobozeni od placení poplatku i
pro rok 2010. Poplatek za psa je splatný do konce května!
KROUŽEK PRO DĚTI
Kroužek šikovných rukou se koná každé pondělí od 17.00 h.
Sraz je před muzeem!

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:
• Věra Dezortová (85 let)
• Jaroslav Berka (79 let)
• Čestmír Landa (77 let)
• Zdeňka Deverová (71 let)
• Edith Hercegová (71 let)

bude přístupný v těchto dnech v době 7.00 – 12.00 hodin:

24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30.
10., 27. 11., 18. 12. 2010
UPOZORNĚNÍ

Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních
objektů, a to výhradně za účelem uložení směsného
komunálního odpadu, nikoliv odpadu jako je např. stavební suť,
střešní krytiny nebo nebezpečný odpad! Pro uložení takovéhoto
druhu odpadu využijte sběrné dvory (Hora Sv. Kateřiny,
Litvínov), popř. si objednejte přistavení vlastního kontejneru u
společnosti Marius Pedersen.

(rama)

5. 6. 2010 uplyne 10 let,
kdy navždy odešel

pan Gerhard Köhler.
Letos by se dožil 76-ti let.
S láskou vzpomíná
manželka Jaroslava s rodinou.
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PROGRAM 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
31. května 2010 od 17.00 hodin, místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
Informace starosty
Informace finančního výboru
2
Žádost o prodej pp.č. 1122/2 (115 m ) kú. Nová
Ves v Horách
Žádost o prodej nebo pronájem pp.č. 713/4 a část
1637/1 kú. Nová Ves v Horách
Žádost o prodej část pp.č. 1105/1 kú. Nová Ves
2
v Horách (1500 m )
2
Opakovaná žádost o prodej pp.č. 516 (440 m ) kú.
Mikulovice v KH

10. Žádost o prodej pp.č. 1382/4 (36 m2) kú. Nová
Ves v Horách
11. Transformace firmy Altenerg
12. Schválení spolufinancování projektu Zlepšení
životního prostředí (dotace POV ÚK)
13. Výběrové řízení rekonstrukce památníku Výšina a
parkové úpravy okolí
14. Uzavření mandátní smlouvy na projekt a stavební
povolení oddělení muzea
15. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Brandov
16. Diskuse
17. Závěr

Kulturní a společenské události
V pátek 7. května 2010 položili
starosta obce Jan Bejček a
místostarosta obce Jiří Brandner
pietní kytice k památníku obětem
válek před obecním úřadem a u
kostela. Památku obětí si
připomnělo také několik místních
občanů.
OÚ děkuje za technickou pomoc p.
Davidovi Kádnerovi a Petrovi Thielovi.

foto: J. Pešír

Starosta obce Nová Ves v Horách vyhlašuje
soutěž pro děti s trvalým
pobytem v obci, školou povinné:

Pozor – s o u t ě ž !!!
Obecní úřad Nová Ves v Horách vyhlašuje

soutěž

a odměnu máš v kapse
Podmínky:
Žáci s trvalým pobytem v obci Nová Ves
v Horách, kteří si zlepší svůj celkový průměr
známek o 50% oproti pololetí, anebo budou mít
vyznamenání, a kteří se se svými pěknými
známkami přijdou pochlubit na zdejší Obecní
úřad dne 30. června 2010 v 15.30 hodin, čeká
odměna 300,- Kč a překvapení.

o nejkrásnější květinovou zahradu,
záhon, skalku, výzdobu apod.
Hlasovat o výhercích budou sami občané na
základě anketních lístků v měsíci září.
Odměny: poukázky na odběr zboží
v zahradnickém centru v hodnotě
1 500, 1 000 a 500 Kč.
(rama)
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Pálení čarodějnic a stavění májky
Tak to máme za sebou, milé čarodějnice, čarodějníci a čarodějňata, žádná z nás
nebyla upálena, všechny jsme stačily včas odletět, odmaskovat se a zamíchat se
mezi obyčejné lidi. I když kdysi dávno se čarodějnice upalovaly. Tedy lidé
považování za čarodějnice. „ Za svátek čarodějnic „ je považován poslední den
v dubnu. Typická noc čarodějnic je v duchu starých tradic zažehnávána
velkými ohni, které ničí
všechny temné síly zimní nepohody a vítá se
nadcházející období
tepla a hojnosti. Nyní si zrekapitulujeme, jak
jsme my, co jsme se sletěly v Nové Vsi
v Horách,
oslavily náš dlouho očekávaný
svátek. Některé z vás měly zpoždění
(nemohly nastartovat svá
košťácká vozidla)
a tak nestihly seznamovací
začátek.
Ale to vůbec
nevadilo. A tak každý kdo, přišel, mohl na vlastní
oči
vidět
skutečná
čarodějňata jak trénují a měří své síly v několika
důležitých disciplínách jako chůze po jedovaté zmiji,
nebojte se žádnou čarodějnici neuštkla, prolézání
temným tunelem, nácvik rovnováhy na vratkém
můstku, cvrnkání kuliček do branek, cvičení na
přesnost důležité pro přistání na daný cíl, lovení bizonů z důvodu nedostatku
myší , abychom si udělaly zásoby jídla na zimu, házení
polínkem na cíl a pak také to nejdůležitější „upálení jedné docela
neživé proutěné čarodějnice.“ A protože táborák byl skutečně
veliký a foukal vítr, tak jsme si musely počkat na vytoužené
občerstvení – opékání netradičních buřtů. Za každou soutěžní
disciplínu jsme byly odměněny nějakou sladkou dobrotou a
mohly jsme pít, co hrdlo
ráčilo a tělo žádalo. Za to bychom rády poděkovaly všem
sponzorům, obecnímu úřadu
a našim starším kamarádkám a kamarádům, kteří se nám
odpoledne
věnovali
a
připravili nás tak na odlet zpět do našich rodin. Ovšem
nezapomeňte, že zase za rok
přijde den, kdy se opět čarodějnice, ježibaby a taktéž ostatní
potvory slítnou a začne pravý a nefalšovaný, čarodějný a divoký tanec.
A abych nezapomněla, byly jsme také svědky skutečně dramatického stavění majky. Prostě dospělákům docházely
síly, ale díky našemu povzbuzování se nakonec podařilo májku bezpečně postavit .
J. Dvořáková

Za vydatného přispění místních
hasičů se povedlo zachovat duch tradic a ve spolupráci s pracovníky OÚ byla vytipována a přivezena májka
z obecního lesa.Troufnu si tvrdit, že za posledních 20 let se jedná o opravdu nejvyšší májku , která dosahuje
bezmála 20 m. To, že to je opravdu pěkný kus dokumentuje foto . V konečné fázi stavění se zapojilo 17 chlapů,
aby proti silnému větru tuto májku postavili, což se za mohutného povzbuzování přihlížejících a malých
čarodějnic podařilo, i když ne zcela do svislé polohy. Po tomto úmorném výkonu následovalo zasloužilé
občerstvení a posezení u táboráku a hlídání májky až do dopoledních hodin následujícího dne. Velké uznání za
přípravu a ozdobení májky patří především dobrovolným hasičům, kteří obětovali svůj volný čas a umožnili tak
zdárný průběh stavění máje. Na závěr nezbývá než pozvat vás občany a návštěvníky obce na kácení máje a
doufat, že vyjde počasí a tím i příjemná pohoda a posezení s vydražením májky. J. Bejček, foto: Josef Pešír
Poděkování za zdařilou akci patří zejména místním hasičům, Spolku žen a Janě Dvořákové.
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Obec Nová Ves v Horách zve na oslavy Dne dětí
DĚTSKÝ DEN V NOVÉ VSI V HORÁCH
12. 6. 2010 od 14.00 h
hřiště u Sokolovny

DĚTSKÝ DEN
NA LESNÉ
6. 6. 2010 – začátek ve 13.30 h
doprava autobusem ze zastávek
(od hranic ve 12.00 h)

program:
14.00 h soutěže, projížďka na koních
16.00 h opékání vuřtů, volná zábava
srdečně Vás zve Sbor dobrovolných hasičů
Nová Ves v Horách a Spolek žen

program:
policejní psi, sokolníci, letadla, pohádkový
les, vojenská technika, chůdy, tvořivé dílny,
hasiči, divadelní představení, výtvarná
soutěž, skákací hrad, prodejní stánky

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách
zve na

KÁCENÍ MÁJE
29. 5. 2010 od 17.00 h
program: táborák, 5,- Kč jedno seknutí při porážení
májky, dražba májky

ZE SPORTU
Přijďte fandit fotbalistům
TJ SOKOL Nová Ves v Horách!

SOBOTA 29. 5. 2010 od 14.00 h – Nová Ves x Brandov
NEDĚLE 5. 6. 2010 od 17.000 h - Kopisty x Nová Ves
výsledek 22. 5. 2010 – Nová Ves x Mar. Radčice : 3:0
J. Pešír zachytil na fotografii peloton Závodu míru
juniorů, který projížděl naší obcí 6. 5. 2010.

FOTOSOUTĚŽ
Zveme všechny, kdo se zúčastnili fotosoutěže našeho Zpravodaje, na vylosování šťastného vítěze, a to na
veřejné zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách v pondělí dne 31. 5. 2010 v 17.00 hodin.
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 43545, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Libuše Novotná Pokorná(linopo), šéfredaktorka; Jan Bejček (jb), Jana Dvořáková, Ing. Radka Malkusová (rama), Josef Pešír, redaktoři.
Registrační číslo MK ČR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 170 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

