NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ

SRPEN 2014

INFORMACE STAROSTY
V první řadě bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Slavnosti k výročí založení obce a
také na turnaji ve fotbale a stolního tenisu pod záštitou TJ Sokol Nová Ves v Horách.
Jak jste si již jistě všimli, započala se rekonstrukce našeho parku, na kterou jsme získali dotaci.
Chceme vybudovat park, na který bychom mohli být všichni hrdí a který si zachová svou tradici –
stromy zasazené za každého syna v rodině. Park bude čistě v přírodním duchu, s chodníky z kamene a
dřevěným podiem, které budeme využívat např. pro účely dětského divadla, recitace, zpěvu u
vánočního stromku a další. V plánu je také využít podium jakožto letní kino. Chtěl bych Vás tímto
požádat o spolupráci s vymyšlením názvu pro tento náš nově vznikající park.
Další záležitostí, ve které bych Vás rád požádal o spolupráci a vyjádření názoru, je zákaz hlučných
činností jako je např. řezání či sekání v neděli. Na toto téma mě navedl nespočet dotazů z řad občanů
a také fakt, že v tuto chvíli zákaz dodržují spíše trvale žijící než chataři. Byli byste pro např. časové
omezení zákazu? Např. do 16:00? Nebo pro to, aby zákaz platil pouze v letních měsících? Vyjádřete
prosím svůj názor. Děkuji.
I letos byl pro Vás zdarma uskutečněn tzv. odpadový den, za který obec zaplatila 97 000,- Kč, což je částka srovnatelná
s minulými roky. Doufám, že Vám tento den opět pomohl vyčistit své domovy.
V nadcházejících zimních měsících bychom Vám rádi nabídli kurz německého jazyka, který by navazoval na kurz uskutečněný
v předchozích letech, konal by se v prostorách zdejšího OÚ. Podmínky budou stanoveny dle Vašeho zájmu.
Na základě iniciativy obyvatel tzv. Uličky lásky bylo v této části obce umístěno nové dopravní značení včetně příčných prahů.
Cílem tohoto opatření je zajištění bezpečnosti chodců a dětí pohybujících se v této oblasti. Podle návrhu projektanta
specializujícího se na dopravu je zde umístěna dopravní značka Obytná zóna. U hasičské zbrojnice je vyhrazeno místo pro
parkování rovněž dopravní značkou. Věřím, že řidiči budou dané opatření respektovat.
Závěrem bych Vás rád pozval do vinného sklípku do moravského Mikulova. Odjíždět se bude 4. 10. Na místě bude zajištěno
ubytování, večerní raut a poslech cimbálovky. Platit si bude každý pouze autobus, který stojí 500,- Kč. Místa jsou ale omezená
kapacitou na 50 lidí. Proto se prosím přihlaste co nejdříve. Přednost budou mít obyvatelé Nové Vsi v Horách, až v případě
přebytku míst bude možno doplnit prázdná místa lidmi odjinud. Prosím, místa si objednávejte na obecním úřadě, kde se
zároveň bude platit poplatek za autobus. Tento výlet budu hradit já, z obecních peněz na něj nepůjde ani koruna. Budu se na
Vás všechny moc těšit.
Váš starosta David Kádner

pořádá

20. 9. 2014
začátek průvodu:
v 18 h v parku naproti OÚ
konec průvodu:
v 19 h hřiště u Sokolovny

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
V srpnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

JOSEF VĚTŘÍČEK (72)
FUZIKOVÁ HERMÍNA (75)
VEIK KAREL (72)

INDIÁNSKÉ LÉTO
Dne 16. 8. proběhl již tradičně další ročník Indiánského léta
na Mníšku. I přes velikou nepřízeň počasí jsme se velice
dobře pobavili, děti si mohly zasoutěžit ve střelbě kuší a
lukem na terč, rozpoznání indiánského písma, hodu polenem,
rýžování zlata, poznávání zvířat, poznávání hmatem a ve
střelbě ze vzduchovky. Mimo tyto akce si návštěvníci mohli
prohlédnout týpí, navléknout si náhrdelník z korálků, vyrobit si čelenku,
papírová pera, pomalovat sádru nebo kameny a také si nechat namalovat
obličej. Také zde byl stánek s ručními výrobky z různých materiálů a také
stánek s koženými výrobky, kde si mohly děti zakoupit kožené prstýnky,
náramky, pouzdra aj. Celý den jsme završili opékáním buřtů a pro děti za
splněné úkoly byly připraveny krásné odměny. Všem zúčastněným a
"pomocníkům" bych tímto ráda poděkovala a na všechny se budeme těšit
opět příští rok.
Eva Nirodová

Zveme Vás do nově vybavené posilovny
na sále
Horského domova
v Hoře Svaté Kateřiny.
K dispozici jsou: běžecké pásy, Orbitrek,
BOSU Balance, gymnastické míče, TRX
posilovací systém + základní posilovací
vybavení (podložky, činky, posilovací
míčky, medicinbal, rozpěrná tyč,
posilovací roller, švihadla apod.).
Vstupné:50,- Kč/hod. Docházka
individuální, ale je nutné nahlásit se na
Facebooku na stránkách „Cvičení HSK“,
kde je možné ověřit si, kdo se kdy do
posilovny chystá .
Dále nabízíme cvičení s trenérem
Lukášem Koťátkem každou středu od
18:00 hod. Jedná se o kruhový trénink
vhodný pro muže i ženy, tzv. Cross fit, což
je jednoduché,intenzivní, komplexní, ale
hlavně zábavné procvičení celého těla.
Hodina s trenérem stojí 70,- Kč a
přihlášení je nutné opět přes FB stránky či
níže uvedené tel. číslo. Každý je vítán!
V případě dalších dotazů nás neváhejte
kontaktovat na tel. č: 777 319 785
(Lilian Meissnerová).

FOTBALOVÝ TURNAJ. V rámci oslav 450.
výročí založení obce nová Ves v Horách
naše TJ Nová Ves v Horách uspořádala
fotbalový turnaj v sobotu 9. 8. s tímto
výsledkem: 1. Horní Jiřetín, 2. Meziboří,
3. TJ Nová Ves v Horách. Gratulujeme
vítězům!
(rama)

Pořadí volebních stran pro komunální volby v obci Nová Ves
v Horách, které se uskuteční 10. a 11. 10. 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Starostové a nezávislí
Strana svobodných občanů
Otevřená radnice
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy

35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH SE USKUTEČNÍ 1. 9. 2014 OD 17.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod

8.
9.
10.

Návrh na schválení pronájmu (pachtu) pp.č. 446/1 v kú. Mníšek v KH o výměře 103 820 m2

11.
12.
13.

Různé

Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Kontrola usnesení
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu obce Nová Ves v Horách

Návrh na schválení kupních smluv na převod pozemků z majetku obce Nová Ves v Horách:
pp. č. 928/2; 1451 díl a); st. 12 díl b) vše v kú. Nová Ves v Horách
pp.č . 489 díl a) kú. Mikulovice, pp.č. 139/4; 139/5 vše v kú. Lesná
Návrh na zveřejnění záměru na prodej pp.č. 1187/1 o výměře 268 m2 v kú. Nová Ves v H.

Návrh na zveřejnění záměru na pronájem části pp.č. 1216 o výměře cca 700 m 2 v kú. Nová
Ves v Horách
Diskuse
Závěr

PROPAGAČNÍ VIDEO. V minulých dnech jste
v obci mohly zahlédnout kamery, které natáčely
další propagační video o naší obci. Výsledek
práce tvůrců filmu můžete shlédnout na
webových
stránkách
obce
www.novavesvhorach.cz, či na youtube.
Natáčení zprostředkoval a hradil Svazek obcí
v regionu Krušných hor, jehož je naše obec
členem.
(rama)

NOVOVESKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
450. výročí vzniku obce Nová Ves v Horách

Ve 13 h starosta D. Kádner zahájil
originální výstavu fotografií Putovní
kolíček v parku naproti OÚ.

Děti si vyzkoušely různé pouťové atrakce
včetně oblíbeného malování na obličej. Na
pódiu pro děti proběhly soutěže a tanečky.

Pro návštěvníky akce byly připraveny různé
druhy občerstvení ve velkém party stanu,
který byl připraven i pro večerní hudební
produkci.

Zajímavostí bylo jistě představení vojenské
techniky Armády ČR Velitelství 15. Ženijní
brigády Bechyně pod vedením rotného A.
Kynkala.

Na akci se prezentovalo také
myslivecké sdružení Jezeří.
Představili lovecké trofeje,
kroniky z činnosti spolku,
nechyběli barváři.

O

d počátku letošního roku
jsme si na stránkách Zpravodaje připomínali
významný mezník v historii
obce Nová Ves v Horách, kterým je vydání hamfestu
Annou a Marií z Veitmile
v roce 1564. V přeneseném významu jsme tak
v letošním roce mohli oslavit 450.
výročí vzniku naší obce. Vyvrcholením snah o
připomenutí tohoto významného
výročí byly Novoveské letní slavnosti, které se konaly
v sobotu 2. srpna. Příznivé počasí přálo vysoké návštěvnosti. Slavnosti začaly ve 13 hodin v parku naproti zdejšímu obecnímu úřadu, kde starosta David Kádner
zahájil vernisáž výstavy Putovní kolíček. Přítomní mohli shlédnout originální fotografie rozvěšené mezi stromy v parku. Starosta měl rovněž příležitost, aby
veřejnosti představil nové pódium v přírodě. Hlavní program oslav se však soustředil do prostor hřiště na Výšině, kde si od 14 hodin všichni mohli přijít na své.
Pouťové atrakce rozveselily děti, stejně tak malování na obličej. Nechyběly ukázky vojenské techniky a představení závodního rally speciálu. Na pódiu se až do
nočních hodin střídala vystoupení jak pro děti, tak pro dospělé. Představili se zde místní hasiči i myslivecké sdružení. V party stanu, který byl připraven pro
případ nepříznivého počasí, byla připravena nabídka nápojů i jídel a těm, kdo vydrželi až do rána, zahrál DJ Tom. Věříme, že si všichni návštěvníci v bohatém
programu našli něco pro sebe a že i přes nešťastnou událost, která se na oslavách bohužel stala, se většina dobře pobavila. Vytváření příležitostí pro setkávání
místních lidí je totiž jistě jedním z hlavních cílů takovýchto akcí. Je na místě také poděkování organizátorům a rovněž a. s. Severní energetická, z jejíhož daru
byla celá akce financována.
R. Malkusová, foto J. Pešír

Tento prastarý hostinec je spolu se sousedním mlýnem uváděn již v novoveském „handfestu“ z roku 1564. Vedla tudy stará soumarská cesta do Saska, a
ta byla důvodem, proč na tomto místě v Mariánské údolí stával od nepaměti hostinec (Grundschänke) s přípřežovou stanicí. Až do vybudování nové
silnice z H. Jiřetína do Nové Vsi (r.1901), zde odpočívali povozníci a jejich koňská spřežení před cestou do hor. Často muselo být spřežení posíleno dalším
párem koní, aby zvládlo namáhavou cestu vzhůru po Staré cestě a Starým kopcem na Výšinu. V letech 1831-1854 byl majitelem hostince Johan
Grumptmann (hostinský od „Lípy“ z Nové Vsi), od r. 1854 byla usedlost až do r. 1945 v majetku rodiny Franzlů. Ještě po r. 1945 byl hostinec v provozu.
Dnes už slouží budova starého hostince pouze jako obytný dům.J. Pešír

Výsledky turnaje ve stolním tenisu k 450. výročí založení obce

Možná to byl nešťastný termín, ale přišlo málo dětí.
Přesto jsme si turnaj užili. V kategorii nejmenších vyhrál
zlato Románek Malkus, který na turnaj dorazil
z Litvínova. V kategorii dívek získala zlatou medaili
Marie Hájková, také z Litvínova. V kategorii chlapců zvítězil Petr Trnka ze sousední německé obce a stříbro získal domácí hráč Ondřej Relich.
Po turnaji jsme si ještě chvilku pinkali, podívali se na turnaj v kopané a spokojeně jsme se rozešli domů.
J. Dvořáková

Zajímavosti z našeho okolí: Krušnohorskou
magistrálou na kole a třeba i po svých.

SDH Nová Ves v Horách vás zve na

Krušnohorská magistrála je jednou z nejdelších turistických
tras v zemi. Vede po území dvou krajů. Začíná v Chebu a
končí v Děčíně, kde ústí do další páteřní , tentokrát Labské
cyklostezky. Pokud se ji rozhodnete projet celou, čeká Vás
bezmála 250 km. Můžete si vybrat pouze část, třeba start
na Klínovci. Pak Vás hned očekává Měděnec se svými
zajímavostmi jako kamenné sfingy, historická štola Panny
Marie Pomocné. Následuje vodní nádrž písečnice ,
Novodomské rašeliniště, ke kterému můžete odbočit
v Hoře Sv. Šebestiána anebo rozhledna na Růžovém vrchu
v Hoře Sv. Kateřiny, další zastávka je pak naše obec, kde nás
čeká obecní muzeum a expozice tradičních krušnohorských
řemesel. Navštivte rozhodně nedalekou Lesnou, kde je
muzeum v dokonalé replice Krušnohorského lidového
domu, takzvaného chlévního typu. Zastavte se také na
ekofarmě na Klínech . Nezapomeňte na legendární Fláje ,
Nové Město a Mikulov, až na magický Cínovec a po cestě
na Vás čeká také Komáří vížka.
Jana Dvořáková

CVRNKÁNÍ KULIČEK
A HOD NA ČÁRU

SD

sobota 30. 8. 2014 od 13 h
kategorie děti/dospělí

hřiště u multifunkčního hřiště
hod na čáru pouze žetonem

občerstvení zajištěno
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