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LEDEN 2011

Z historie obchodů a ţivností
v Nové Vsi a Mikulovicích. Hostince
(dokončení).

Hostinec „Gebirgshöhe“ – Výšina.
Budovu budoucího hostince nechal postavit
v roce 1800 penzionovaný finanční inspicient Edmund
Walter, krátce nato přešel dům na A. Waltera, který tehdy
bydlel v Mostě. Od něho jej koupil J. Grumptmann. Ten
pak zde, v 735 metrů vysoko položeném horském sedle provozoval hostinec. A jelikož se živnost dobře rozvíjela, mohl již v roce
1896 provést první přestavbu, v roce 1934 byla uskutečněna přestavba poslední.
Kolem hostince procházela prastará cesta z Mostu přes H. Jiřetín, dále do Deutschneudorfu v Sasku. Kdo překonal
výškový rozdíl 500 metrů mezi H. Jiřetínem a Novou Vsí, ten si zde mohl dopřát chlazený nápoj a jídlo na další cestu. Po skončení
války, v roce 1945, obsadilo hostinec velitelství místní milice. Kolem roku 1975 byla budova starého hostince Výšina zbourána.
Hostinec „Zur Heimat.“
Při rozcestí okresní silnice do H. Sv. Kateřiny stával hostinec „Zur Heimat“ (Domov). O počátcích tohoto hostince víme
jen málo. V těsném sousedství stávala „Stará kovárna,“ ve které byli zákazníky nejen rolníci z Mikulovic, ale také povozníci a
jezdci na koních přecházející horské sedlo. Už v Sommerově knize „Království České“ je zde uváděn hostinec. Až do 20. století
zde byla pro povozy přijíždějící nahoru provozována
přepřahací stanice.
V roce 1770 stávala na tomto místě
zemědělská usedlost (Mikulovice čp. 20), její vlastník
se pravděpodobně jmenoval Tropschug. Kolem roku
1885 se oženil syn z rodiny Tropschugů s dcerou z
„Grundschänku“ v Mariánském údolí. V této době zde
mladí manželé zřizují tento hostinec. V roce 1900
získali Tropschugovi v Kunnersdorfu (Kundratice)
mlýn a tak majetek (hostinec) prodali rodině Josefa
Thiela.
V hostinci „Heimat“ měla svou spolkovou
místnost Dělnická sociálně-demokratická strana, dále
Spolek cyklistů, mikulovičtí hasiči a Odborová
organizace, velký sál využíval Tělocvičný a sportovní
spolek ATUS. V roce 1965 byl hostinec zbourán a na
jeho místě zřízeno parkoviště, v roce 1984 zde byl
postaven hotel Výšina.
V dolní části Starého kopce (Mikulovice) stával hostinec „Zum Schwarzer Hund“ (U černého psa). Byl to malý, prostý,
ale útulný hostinec, kde byli stálými hosty především sousedé z okolí. V Horních Mikulovicích v části nazývané také „Ratschi, "
stával hostinec „Daum-Schänke“. Tento velice příjemný hostinec navštěvovali zejména místní obyvatelé. J. Pešír, kronikář
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INFORMACE K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za psy na rok 2011
ve výši 100,- Kč za prvního a 200,- Kč
za každého dalšího psa je každý poplatník povinen uhradit
v hotovosti na obecním úřadě nejpozději do konce měsíce května
t. r. Poplatníci, kteří chtějí uhradit poplatek bezhotovostně,
musejí kontaktovat OÚ za účelem přidělení variabilního symbolu,
aby jejich platba byla správně identifikována.

Současně upozorňujeme, že pokud už psa poplatník nemá a
neodhlásil se na OÚ od úhrady poplatku, musí tak učinit, protože
jinak bude evidován jako dlužník.
(rama)

Město Hora Svaté Kateřiny oznamuje,
ţe v Domě s pečovatelskou sluţbou jsou volné byty o
velikosti 0+1.
Nabízíme hezké bydlení na náměstí. O byty se mohou
ucházet starší občané, kteří jsou soběstační a pobírají
důchod starobní či jiné formy důchodu.
Nájemné se pohybuje cca 3.200,- Kč aţ 3.500,- Kč
Se ţádostí se obracejte na Městský úřad Hora Svaté
Kateřiny na adresu obecni.urad@horasvatekateriny.cz
Věra Šebková, Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
tel. 476 113 157

Velkoobjemový kontejner je přístupný
v těchto termínech vždy od 7.00 do 12.00 h

Zeptali jsme se starosty....
...zda budou poplatníci osvobozeni od úhrady místního
poplatku za svoz odpadu také v letošním roce?
V předchozím volebním období po získání vedení obce jsme hledali
cestu ,jak co nejspravedlivěji rozdělit část zisku z větrných elektráren
mezi občany ,včetně majitelů chat.Návrhů jak to udělat ,bylo dost
.Návrhy byly vesměs předloženy tak,že vždy preferovaly určitou
skupinu příjemců proti ostatním ,kteří určitá kritéria
nesplňovali.Nejspravedlivější návrh vycházel tak,že bude odpuštěn
poplatek za odpad.Tento poplatek se dotýká ze zákona každého
jednotlivce trvale bydlícího v obci a majitele chat.Proto jsme došli k
názoru ,že toto je v dané chvíli nejpřijatelnější forma možného
směřování části peněz z VE ke všem výše uvedeným subjektům.Na
pořadu dne bylo přesvědčit ostatní zastupitele ,což se povedlo.Do
dnešního dne ,až na dvě výjimky z řad občanů ,to ostatní občané
včetně chatařů přivítali.Proto se domnívám ,že toto osvobození od
poplatku nikdo z řad zastupitelstva obce nezpochybní a tento
poplatek za občany a chataře bude nadále hrazen ze zisku z VE. Rád
bych využil tohoto prostoru ohledně odpadů a doplnil bych rád tento
sloupek o pár technických záležitostí spojených se sběrem a tříděním
odpadu.Především děkuji všem ,kteří důsledně třídí odpad.Informace
pro ty ,kteří netřídí:tím ,že třídíme odpad, tak ve finále platíme méně
a na víc za tříděný odpad obec dostává zpětnou platbu v řádu 2-3
tisíc.Třídíme : Plasty-Papír-Tetrapak-Sklo.Nádoby na tříděný odpad
jsou umístěny vedle čekárny U rybníčka , vedle kůlny na kontejner za
Kulturním domem Pod lípou, vedle Muzea a v dolní části Mikulovic –
Starý kopec.Dále je žádoucí třídění Elektro-odpadu.V chodbě
Obecního úřadu v přízemí je malý kontejner na drobný El.odpad,jako
jsou kalkulačky , telefony ,kulmy ,el.holící strojky a ostatní drobné
elektrotechnika
mimo
baterií!!!
Televizory,monitory,klávesnice,PC,rádia,magnetofony
,pračky
a
podobné El.spotřebiče máte možnost,vždy ,když je otevírací sobota u
kontejneru přivést,pokud to je akutní, tak je to možné zanechat před
vraty . Staré ledničky a bojlery a autobaterie připravte na sběrnou
sobotu ,která proběhne po půlce května termín upřesníme
včas.Závěrem žádám vás ,kteří třídíte či hodláte třídit o občasnou
trpělivost pokud nejsou tyto kontejnery včas vyvezeny , vývoz
objednávám s předstihem 1 – 2 týdnů podle naplnění na všech
místech .Nelze objednat vývoz pouze jednoho kontejneru z jedné
lokality proto , že v jedné domácnosti se provede úklid špajzu a zaplní
se kontejner tu se sklem tu s papírem.V minulém měsíci došlo ke
zdržení též z důvodu povětrnostních podmínek.Tak vás žádám o
trpělivost a trochu uznání možných technických problémů z odvozem
těchto komodit.Úplným závěrem musím požádat o sešlapování
plastových nádob a to především nápojových lahví a tetrapakových
obalů na mléko a džusy.Do nádob na tříděný odpad nepatří to co
není uvedeno na těchto nádobách !!! Toto upozornění platí
především pro dolní část U rybníčka ,neboť se tam často objevuje i
komunální odpad , který patří do normální popelnice. Děkuji všem za
pochopení a spolupráci.
starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Gertruda Hurajová (70 let)
Vlasta Lunterová (70 let)
Antonie Benefiová (84 let)
František Novotný (77 let)
Jana Vitverová (71 let)
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NOVOVESKÁ KNIHOVNA: Tip na knížku
Trest ţivota – Joy Fieldingová – sžíravý příběh psychicky
týrané nevinné rodiny a matčiny touhy po pomstě za smrt
dcery graduje k překvapivému závěru.
Očistné plameny – Marie-José Brunel – pravdivé příběhy
mladých žen, které utrpení dohnalo k sebevraždě upálením.

Ţirafí slzy – Alexander McCall Smith – sympatická
korpulentní majitelka detektivní kanceláře v Botswaně řeší
záhadné zmizení mladého chlapce a případ malé křovácké
dívky.
Připravila L. Krupičková, knihovnice

Zpráva o činnosti SDH Nová Ves v Horách
V prosinci 2010 jsme pořádali nohejbalový turnaj na sále T.J. Sokol.Ten to turnaj musím hodnotit kladně. Sešlo se devět mužstev a doufám, že
všichni zúčastnění byli spokojeni. Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo vedené p. Rácem a ještě jednou jim gratuluji.
8.1.2011 proběhla v zasedací místnosti OÚ Výroční schůze SDH .Schůze se zúčastnili jak zástupci obce, tak i zástupci OSH. Na schůzi bylo
voleno předsednictvo a nová zásahová jednotka SDH. Vše proběhlo v pořádku a doufám, že další rok, který nás čeká, budeme jako hasiči
pomáhat všem občanům této obce.
15.1.2011 SDH pořádalo hasičský bál, který se konal na sále v restauraci Pod lípou. Doufám, že všem, kteří si na bál cestu našli a udělali si čas
na trochu zábavy, se to líbilo tak jako mně a že za rok se sejdeme opět na bále. Chtěl bych poděkovat manželům Hvozdovým za krásné písně,
které hráli po celý večer.
V měsíci lednu SDH obdržel sponzorský dar od firmy PEDDY Litvínov p. Fenin v hodnotě 10 000 Kč, za což bylo zakoupeno vybavení do
hasičské zbrojnice. Ještě jednou děkuji firmě za sponzorský dar.
J. Hesoun, starosta SDH (text + foto)

Rozhovor s Václavem Dvořákem
Vážená redakce,
dovolte,
abych dříve než budu odpovídat
na vaše otázky, pozdravil
všechny novoveské občany a
poděkoval všem, kteří mě volili.
Slibuji, že jejich důvěru
nezklamu.
V novém
zastupitelstvu jste byl zvolen
předsedou
kontrolního
výboru. Přiblíţíte čtenářům
předmět Vaší funkce blíţe?
Kontrolní výbor především
kontroluje plnění přijatých
usnesení
ZO.
Kontroluje
dodržování programu, aby byl
v souladu s jednacím řádem,
rovněž kontroluje dodržování
zákona při výběrových řízeních, aby nedocházelo ke korupčnímu
jednání apod. Výbor dále kontroluje činnost ostatních výborů a
dodržování jejich usnesení. Při zjištění nedostatků tyto předkládá
písemně zastupitelstvu obce. Kdo byl zvolen jako další člen
výboru? Jako členové výboru byli dále zvoleni pan Jaroslav Dvořák
a pan Ing. Jan Valenta. Tento měsíc bude zastupitelstvo schvalovat
obecní rozpočet na letošní rok. Uvedete nějaké významné výdaje,
které budou z rozpočtu kryty a budou se občanů přímo týkat? V
letošním rozpočtu budeme realizovat dotaci na oplocení fotbalového
hřiště. Z rozpočtu obce chceme přispívat na činnost TJ Sokol, spolku
žen a hasičům, na vybudování sociálního zařízení v místní požární

zbrojnici, na vybudování zastávky v Mikulovicích. Toto je jen část
připravených rozpočtových opatření, které se dotknou občanů naší
obce. Pár let aktivně pracujete v místní tělovýchovné jednotě.
Přibliţte, prosím, čtenářům současnou činnost v Sokole.
V uplynulém roce obec výrazně zvýšila příspěvek na činnost
organizace, hlavně na krytí nákladů spojených s výdaji za energie
v Domě sportu. Počítá letošní rozpočet se stejnou částkou? Jaký
měla loňská dotace efekt? Loni se od některých zastupitelů
ozývaly názory, ţe částka je příliš vysoká s ohledem na relativně
nízký počet členů. Jaký máte na tuto věc názor Vy? Jsem sportovní
patriot a radši vidím naši mládež na hřišti nebo v tělocvičně než
v restauraci s cigaretou. Není vše jen o penězích, ale i o pomoci při
budování našeho obecního majetku. Já sám jsem členem Sokola od
doby, co jsem přišel na Novou Ves. Je pravdou, že jsme v loňském
roce dostali navýšenou částku na spotřebu energií. Částka byla sto
tisíc korun. O tuto částku jsme požádali i na letošní rok. Jsme
příspěvkovou organizací a další zdroje příjmů jako sponzorské dary,
nepokryjí částku na spotřebu el.energie, vody a plynu. Pokud se
někdo domnívá, že z těchto peněz dotujeme restaurační činnost, rádi
ho provedeme po celém objektu, kde je dvojí měření všech energií.
V současné době využíváme prostory domu sportu po celý týden
včetně sobot a nedělí. Od loňského roku jsme se rozrostli. Máme oddíl
kopané, rekreačního stolního tenisu, cvičení žen a oddíl nohejbalu.
V letošním roce z ušetřených peněz plánujeme
snížení stropů
v prvním patře a výměnu vstupních dveří. Jen lidé, kteří mezi nás
nechodí, mohou hovořit o tom, že dotace není úměrná počtu členů. Jen
v loňském roce jsme se rozrostli o 16 členů a členek.
(pokračování na str. 4)
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Rozhovor s Václavem Dvořákem
(pokračování ze str. 3) Víte, ono se to vše dobře kritizuje
z vytopeného obývacího pokoje, když nejste ochotni přiložit ruku
ke společnému dílu. Letošní zima potrápila i naši obec organizací
úklidu sněhu. Jako jedno z opatření bylo zakoupení sněhové frézy.
Jaké byly náklady na její zakoupení? Protoţe frézu obsluhujete,
dokáţete posoudit její význam pro zimní údrţbu....V listopadu
loňského roku obecní zastupitelstvo schválilo nákup traktorové frézy.
Tento stroj jsme přivezli na konci prosince a to vzhledem k počasí
v co nejkratším termínu. Fréza byla zakoupena za částku 300 000.Kč. Zkoušeli jsme licitovat i o nižší ceně, ale to se nepodařilo. Fréza
jako část strojního zařízení je téměř nová, použitá jednu sezonu. Na
traktoru je nová kabina s vodním vytápěním a nezávislým naftovým
topením. Ostatní části jsou po GO. Protože je k obsluze traktorové
frézy nutné proškolení a průkaz strojníka, museli jsme ještě týden
čekat než se školící uvolnil. Domnívám se, že ještě letos nám počasí
ukáže , že jsme dobře investovali. Pracujete také v rámci zdejší
jednotky dobrovolných hasičů. Jak jsme se dočetli v minulých
vydáních Zpravodaje, tak starosta hasičů vícekrát vyzdvihl Vaši
osobu jako hodně aktivního člena. Co je tedy u hasičů nového a co
společně chystáte? Jaká je spolupráce mezi Obcí a SDH? Už jako
malý kluk jsem byl členem dobrovolných hasičů. Tak i zde jsem se do
činnosti tohoto sboru zapojil. Víte, každý dělá, co umí, no a já umím
opravovat auta, tak jsem se snažil pomoci při opravě staré Avie.
Hlavní vylepšení dal tomuto autu pan Malkus ml. Krásným designem,
který okukují všichni, kam s autem přijedeme. Obec hasičům pomáhá
a tu pomoc uvidí všichni na hasičské zbrojnici při budování soc.
zařízení a další. Otázka spolupráce s obcí by měla být spíš položena
starostovi dobrovolných hasičů. Ten pro hasiče dělá i nemožné.

PROGRAM 2. ZASEDÁNÍ
ZO NOVÁ VES V HORÁCH

které se koná 31. 1. 2011
od 17.00 h v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Zpráva finančního výboru
6. Schválení rozpočtu, rozpočtová změna č. 5 a 6
7. Zpráva kulturního výboru
8. Veřejnoprávní smlouva - přestupky
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2011
o místním poplatku ze psů
10. Projednání smluv na stávající dodavatele
sluţeb (lékaři, revize, plyn apod.)
11. Nabídka na dodávku plynu
12. Ţádost o umístění značky TRANS Gas v kú
Nová Ves v H.
13. Ţádost o pronájem p.p.č. 1170/1 v kú Nová Ves
v Horách
14. Návrh na změnu smlouvy Větrné elektrárny
NIKO
15. Plán rozvoje obce do roku 2014
16. Inventarizace – průběţná zpráva
17. Diskuse
18. Závěr

Pokud vím,
tak jste ještě
členem
Sdruţení na
obnovu
památek
v Nové
Vsi
v Horách,
jestli
se
nepletu, byl
jste jedním
z původních
zakladatelů.
Činnost
spolku byla

Osobní dotazník
Jméno a příjmení: Václav DVOŘÁK
Věk: 63
Funkce: předseda kontr. výboru
Stav: ženatý
Vzdělání: střední odborné s maturitou
Profese: důchodce
Děti: dcera
Záliby, koníčky: motorismus,
sportovní střelba
Jak dlouho žiji v obci: od roku 1991

znovuobnovena v uplynulých dvou letech. Obec uzavřela s církví,
která je vlastníkem novoveského kostela, smlouvu o nájmu této
kulturní památky. Je v brzké době plánována nějaká oprava na
objektu? Ano, byl jsem u zakládání spolku pro obnovu novoveských
kulturních památek. S opravou novoveského kostela se počítá , ale
vše musí jít postupně, i když dostanete dotaci, tak část investice platí
obec a při opravě kostela se počítá nejméně s dotací 5 mil. Korun.
Takže podle možnosti získání dotace můžeme s opravou pokračovat.
Bude to jistě jedna z akcí, které chceme plnit v průběhu tohoto
volebního období. Děkujeme za rozhovor. Redakce.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI

19. 3. 2011

sál KD Pod lipou
20.00 - 02.00 h
K tanci a poslechu bude hrát

skupina DUO na druhou
z Litvínova
Produkci je možno prodloužit, pokud
bude na sále více jak 50 osob.
Na místě vstupné zdarma.
Předprodej míst bude zahájen po
15. 2. na OÚ - 50,- Kč/místo.

www.novavesvhorach.cz
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Ze ţivota kateřinské školy
Seifen – Vánoce
V sobotu 19. 12. 2010 se zástupci naší školy společně s paní
učitelkou Sehnalovou, Královou a Křivánkovou vydali do
německého městečka Seiffen. V Seiffenu se zúčastnili vánočního
průvodu s pochodněmi a lampiony, který vedl krásně vyzdobeným
městečkem. Źáci pak zazpívali koledy na koncertě, který se konal
pod širým nebem u seiffenského kostela a převzali dárky od
Weihnachtsmanna.

„Tři králové“ ve škole
6.1.2011
Každým rokem pořádala škola Vánoční koncert v kostele. Vzhledem
k sněhové kalamitě, která zasáhla hory v předvánoční čas byl
koncert, který měl tentokráte proběhnout ve škole, přesunut až na
nový rok. Ve čtvrtek 6.1.2011 tak do školy zavítali „Tři králové“ a
konal se tříkrálový koncert. Žáci v tělocvičné zpívali písničky nejen
o Vánocích, recitovali básně, tančili či předvedli dramatizace. Celým
pozdním odpolednem provázeli Torsten Havel a Alena Studničková.
Do řad diváků usedli rodiče, bývalí žáci i zástupce obcí. Návštěvníci
si mohli zakoupit občerstvení i suvenýry vyráběné žáky školy a
školky. Po skončení koncertu se žáci i rodiče odebrali do
jednotlivých tříd s třídními učiteli, kde bylo přichystáno další
občerstvení. Všem se odpoledne moc líbilo.
Nikola Šecová

Napsali jste nám do redakce....
Vážená redakce,
mám na srdci poděkovaní, obracím se na Vás, abyste prostřednictvím
Novoveského zpravodaje zveřejnili mé poděkování. Poděkování patří
všem, kteří se podílejí na vzniku Novoveského zpravodaje. Je to dobrý
občasník, který nás, občany Mikulovic a Nové Vsi v Horách, informuje
o všem dění, co se děje v obci a na obecním úřadě. Zpravodaj nás
spojuje s obecním úřadem a se všemi občany v obci. Jsem rád, že
nás informujete o minulosti obce a o jiných zajímavých informacích.
Další poděkování, které mám, patří nově zvolenému zastupitelstvu v
čele s panem Bejčkem. Děkuji Vám za kladný přístup, za pořízení
nové sněhové frézy. Nyní jsme správně vybavená horská obec na
zimu. Se sněžnou frézou jsem se setkal v provozu, koupili jste velmi
kvalitní stroj, mám radost, že je, a žije se mi lépe s tím, že vím, že je v
obci fréza, která nás uvolní a umožní nám přístup k dalším
komunikacím do města a k lékaři. Také jsem rád, že se odfrézovalo
parkoviště pro rekreanty na Výšině. Jsou to samá dobrá a kladná
rozhodnutí ze strany vedení naší obce. Nemusíme se stydět, když k
nám přijedou na návštěvu či za sportem.
Chtěl bych také poděkovat panu Arnoštovi Puffovi, který léta uvolňuje
naše obecní komunikace a sváží odpady. Má toho hodně, kolikrát
vstává ráno ve 3 hodiny, aby uvolnil komunikace. Je to těžký úkol
umět si poradit se sněhem, kam ho natlačit a kam s ním, když jsou
vysoké a zmrzlé bariery podél komunikace. Nyní, když má obec
sněžnou frézu, je vše snazší. Děkuji .
S pozdravem
Janči Jan, Mikulovice čp. 5

Vážení sousedé, vzhledem k vrcholící zimě a
topnému období vás žádám o ohleduplnost a
šetrnost ke svému okolí a to především
s ohledem na ochranu zdraví svého i
spoluobčanů a především sousedů , kteří jsou
vystaveni z první ruky zamoření svých
příbytků, či bezprostředního okolí, pálením či
lépe řečeno spalováním nevhodných
či
dokonce zdraví škodlivých komodit, jako jsou
plastové lahve, chemicky či barvou ošetřené
dřevo,starý nábytek,dřevotřísku , organické
zbytky a podobně. Vím, že zdražováním
vhodných komodit jako je uhlí, dřevo, el.
energie a plyn se stává výroba tepla pro mnohé
hůře dostupná a finančně náročná , ale pokud
se začneme všichni chovat nezodpovědně, tak
se nám zde životní podmínky, které jsou již tak
náročnější, stanou ještě horšími. Připravuje se
opatření, kdy bude obec moci tyto excesy
pokutovat, ale já věřím, že ze strany
porušovatelů dojde po této výzvě ke zlepšení a
nebude
potřeba tyto přestupky řešit.
Děkuji.
Vážení spoluobčané a chataři. Je mou
povinností vás upozornit na skutečnost, že ze
zákona jsme povinni každým rokem nechat
provést odbornou firmou vyčištění komína a
revizi. Tento zákon nabyl platnosti již pro tento
rok.
Nesplněním
této
povinnosti
se
vystavujeme případným sankcím vyplývajícím
z této skutečnosti.
J. Bejček
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ZE SPORTU
Výsledky z vánočního turnaje ve stolním tenisu
Dne 26. 12. 2010 se konal již
tradiční vánoční turnaj ve
stolním
tenisu.Vzhledem
k zhoršenému
počasí
nedorazilo tolik nadšených
hráčů jako každý rok. Hráči,
kteří dorazili, hráli o to
usilovněji a s přesvědčením,
že tentokrát jsou jasnými
vítězi turnaje. Hrající se dohodli, že se bude hrát
čtyřhra a dvojice se vylosují. Turnaj odstartoval
v 10 hodin a skončil téměř ve 13 hodin. Nikdo
nikoho nešetřil, a přestože bylo dopředu jasné, že
vítězové si odnesou jen radost z výhry, všichni

jsme bojovali do posledních sil a snažili se použít
všechny fígle, které známe, jen abychom zvítězili.
Na druhé straně jsme se výborně pobavili, protáhli
a propotili svá těla po vánočním lenošení.
A teď jména těch nejlepších umístěných do pátého
místa:
1. místo Kynkalová Alena + Václav Dvořák
2. místo Vybíralová Olga + Stanislav Kortán
3. místo Novotný František starší + František
Novotný mladší
4. místo Dvořáková Jana + Svatopluk Hejna
5. místo Šikl Miroslav + Jiří Ţilka
J. Dvořáková

Cvičení pro ženy „Buď Fit“
Rádi vám oznamujeme, že od 3.2. 2011 se
budeme opět scházet na pravidelná cvičení
v Sokolovně ato každý čtvrtek,
nyní již od 17.00 hod.
Těšíme se na všechny cvičenky.
Vlaďka Tondrová

Koňský ţivot na ranči
Uţ dva měsíce za okny vládne zima, sníh, vítr a mrazivé
ovzduší. A co koně říkáte si. Není jim zima? Jak zajistit zdraví
a pohodu v tomto počasí? Nejdříve si musíme uvědomit, že
teplotní optimum koní tj. teplota vzduchu,
kdy koně nemusejí vydávat žádnou energii na
to, aby se ohřáli nebo ochladili, se pohybuje
mezi -6,5°C a 4,5°C což se značně odlišuje
od toho, co bychom jako optimální nazvali
my lidé. Při pobytu koní venku je jim potřeba
zajistit určité podmínky.
Prvním předpokladem je dlouhá, hustá zimní
srst, která koně výborně izoluje od chladu.
Zdravý kůň se zimní srstí dokáže tolerovat zimní počasí jen s
minimem problémů. Při mrazech se na povrchu zimní srsti
vytvoří ledová krusta, pod kterou srst zůstává suchá. Mnohem
horší jsou z tohoto hlediska vyšší teploty, kdy sníh taje a srst
promáčí. Mokrá srst v kombinaci s větrem – to jsou kritické
podmínky i v ostatních ročních obdobích, před kterými je
potřeba poskytnout koním ochranu. Volný přístup do stáje
nebo přístřešku je proto nutností.

Co dále zahřeje člověka i koně je potrava. Pokud kůň tráví
většinu času venku, měl by mít možnost neustálého přístupu
k senu a vodě. Fermentace vlákniny ve střevech koně je
hlavním zdrojem tepla, které koně udržuje během
chladných měsíců v pohodlí. Je vhodné připravit
koním tolik stanovišť se senem, aby i koně níže
postavení v hierarchii stáda k němu měli přístup.
K řádnému trávení je potřeba i dostatek vody. Koně
lížou i sníh nebo led, ale k dostatečnému napojení to
rozhodně nestačí. Koně vypijí i velmi studenou
vodu, voda s teplotou kolem 7,5°C je ale lépe
přijímána. Občas podávám naši koním i teplou vodu se šrotem
a lněným semínkem, někteří tento nápoj přímo milují.
Pokud i přes to některý kůň hůře prospívá a hubne, přijde ke
slovu jadrné nebo granulované krmivo.
A navíc v zimě nekoušou ovádi a ostatní hmyzáci  Jen snad
ta zelená travička kdyby byla . . .
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