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Vážení přátelé! Prázdniny se nám pomalu chýlí ke konci, dětem příští týden znovu začnou školní povinnosti a já bych rád
zhodnotil,
co se od posledního vydání Zpravodaje událo a co nás v následujících dnech a týdnech čeká. Začal bych našimi
2013
tradičními slavnostmi, které proběhly 1. srpna a letos poprvé na novém
místě – v obecním parku. Za to, že se podařilo park na tuto akci
EZEN 2013
připravit, patří můj obrovský dík všem, kteří ho čtrnáct dní dopředu
soustavně a neúnavně připravovali. Děkuji také všem, kteří se podíleli
na organizaci a zasloužili se o to, že se celá akce obešla bez větších
problémů, strkanic či znemožnění provozu. Na slavnosti přišlo skoro
tisíc lidí, za což jsem hrozně rád a doufám, že si zde každý našel to své.
Budu rád, pokud nám dáte vědět, co se Vám líbilo a co bychom naopak
mohli příští rok udělat jinak a lépe. I já jsem si některých nedostatků
vědom a příští rok bych se bez nich rád obešel. Co se týká našeho parku,
rádi bychom do budoucna plochu pro relax a vyžití nás všech ještě o
třetinu zvětšili, a proto jsme za 91 tisíc vydražili dům naproti obecnímu
úřadu. V tomto domě bychom rádi vybudovali centrum volnočasových
aktivit, místo pro fungování všech spolků, akcí typu vítání občánků či
narozenin dětí. I letos se konal tábor, tentokrát již jeho pátý ročník. Proběhl pod záštitou spolku DONALD CINKÁ, alias Dobrá
nálada Cink Kádner (vedení zájmových kroužků pro děti a nabídka volnočasových aktivit). Na táboře bylo 35 dětí převážně z hor
včetně 6 dětí z Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny. Myslím, že si děti tábor i letos užily a to i přes velká vedra a evakuaci
spojenou s výbuchem chemičky. Rád bych v této souvislosti poděkoval Dětskému domovu za zapůjčení bazénu, který byl díky
vysokým teplotám opravdu k nezaplacení. Dále hasičům a zejména Petrovi Šiklovi a Vencovi Dvořákovi za to, že nám bazén
napustili vodou. Také panu Mikačovi za zapůjčení vozidla a možnost být s dětmi v rámci evakuace v sále restaurace Pod Lipou.
A v neposlední řadě všem těm, kteří se vrátili do dětských let a podíleli se na nočních přepadech tábora či na ranní bojovce. Již
teď se moc těšíme na další ročník. Další akcí, která v obci proběhla, byly závody do vrchu – ty se uskutečnily ve dnech 8. – 9.
srpna. Dosud jsme neevidovali žádné negativní reakce či stížnosti. Pokud by ale někdo nějakou takovou reakci měl, vedoucí
závodu bude přítomen na zastupitelstvu obce, které proběhne 28. září
2015. Zde můžete vznést svoje připomínky přímo. I přes dobu
dovolených obecní úřad fungoval v běžném režimu. Dokonce jsme
absolvovali dvě kontroly, jednu 19. 8. z krajského úřadu (přezkum
hospodaření) a druhou z okresní správy sociální zabezpečení, a to 24. 8.
Obě dopadly s hodnocením bez závad. Nyní nás čeká kontrola
z finančního úřadu, která proběhne tuto středu, 26. 8. A na závěr mám
jednu milou povinnost a tou je pozvánka na bleší trh knih, který
proběhne tuto neděli, 30. 8. od 14:00 do 16:00 h v parku naproti
obecnímu úřadu. Budete tak mít možnost své knihy prodat, vyměnit či
si prostě jen vybrat knihu, kterou si chcete přečíst. Akce proběhne pod
záštitou naší knihovny, a pokud se bude líbit, určitě nebude poslední.
Zároveň budete mít možnost si v tento čas v parku vyzvednout věci
ztracené v rámci tábora – jako již tradičně nám totiž přebývají dvě
přepravky věcí. Od 28. 8. do 9. 9. bude prováděno práškování lesů v okolí obce. Jedná o neškodnou látku vápenec, přesto
prosíme o omezení vstupu do lesa v době práškování. V prostoru nad cukrárnou na louce bude umístěno depo práškovacího
materiálu a odtud bude vzlétat vrtulník. V případě vzniklého problému, volejte mně: 604 588 494, či místostarostce:
730 511 178. Všem Vám přeji krásný zbytek léta, dětem šťastný vstup do nového školního roku a prvňáčkům, ať se jim ve škole
líbí stejně jako dosud ve školce.
(foto z Novoveských slavností: J. Pešír)
Váš starosta David Kádner

OZNÁMENÍ
V srpnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Hermína Fuziková (76)
Josef Větříček (73)
Karel Veik (73)

Od 1. září 2015 se mění otevírací den
v knihovně, a to každý pátek 16 – 19 h.
Čtenáře přivítá nová knihovnice
Lenka Brandnerová.
PRÁŠKOVÁNÍ LESA
V době od 28. 8. do 9. 9. bude v lesích v okolí obce
probíhat letecké práškování porostů. Omezte, prosím,
vstup do lesa, i přesto, že použitá látka není závadná.

POZVÁNKA DO NAŠEHO MUZEA
Novoveské muzeum si Vás dovoluje pozvat na
výstavu historických pohlednic Nové Vsi v Horách a
jejích místních částí. Nejen expozici pohlednic, ale i
expozici věnovanou zdejšímu kostelu i celé
muzeum můžete navštívit každý den od 7 h do 15 h,
o víkendu od 10 h do 16 h.

Děkujeme všem přátelům a známým za účast na
pohřbu našeho drahého Vladimíra Vydry, dále za
projevenou soustrast, květinové dary a tichou
vzpomínku na naši dceru. Sonja Vydrová s rodinou

Přivítali jsme nové občánky
25. července se v hojném počtu sešli rodiče, děti a
příbuzní v zasedací místnosti obecního úřadu při
příležitosti vítání nových občánků. Slavnostního
aktu se tradičně ujal starosta David Kádner a Eva
Nirodová, členka zastupitelstva a předsedkyně
kulturního výboru.
Tentokrát měli tu čest přivítat Matyáška Ondrejka a
Karolínku Beranovou. Po milém proslovu a
gratulacích došlo na předání dárků od obce a
nechybělo ani rodinné fotografování. Další
fotografie nejdete na straně 5.
Radka Malkusová, foto Josef Pešír

PRODEJ LAHVÍ PROPAN BUTANU

na Mníšku, č.p. 77,
Pneu-Autoservis Niroda.
Tel.: 777 347 894
Ceny: láhev 10 kg = 330 Kč,
láhev 2 kg = 95 Kč,
velké láhve 33 kg po dohodě.
Prodám chalupu v Nové Vsi v Horách u
Litvínova, obytná plocha 68m2, pozemek s garáží
220m2, vodovod, 220/380 V, kanalizace, zemní
plyn, satelit, komín s vložkou, nová střecha i
okna, celé včetně vnitřního vybavení. Cena: 700
tisíc. Tel.: 737751595 nebo SMS.

Pranostiky na srpnové počasí
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát
každý strom.
Září, na léto jde stáří.
Svatý Jíljí jasný (1.9.), bude podzim krásný.
Panny Marie narození (8. 9.),vlaštoviček
rozloučení.
Jaké počasí zařídí Matouš (21. 9.),takové
potrvá čtyři neděle.
Na svatého Cypriána (26.9.),chladno bývá
často z rána.
Na svatého Václava (28. 9.),babí léto nastává.
Na svatého Jeronýma (30. 9.),stěhuje se
k nám už zima.

(j.p.)

KONTEJNER
Bude v roce 2015 přístupný v těchto dnech v době
8.00 - 12.00 hodin
25. 7. 2015
29. 8. 2015
26. 9. 2015
31. 10. 2015
28. 11. 2015
19. 12. 2015
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů za účelem uložení směsného
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např.
stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!!

Víte, že …?

Název „Švýcarsko „ pro krajinu na severu Čech a
v části Saska poprvé použili malíř Zinng a rytec
Graff, pracující
r. 1776 společně s dalšími
odborníky na rekonstrukci Drážďanské galerie.
Kraj „strašných skal a propastí“ jim učaroval,
připadal jim stejně romantický jako rodná země.
Tiské stěny byly dlouho neprobádanou a divokou
oblastí, kam byl až do roku 1918 vstup bez
průvodce zakázán.
V České Kamenici chodil do školy mladý Antonín
Dvořák. Budoucí slavný skladatel docházel na
praxi do jednoho místního řeznictví a v kostele
hrál na varhany.
Na Děčínském Sněžníku
se v roce 1936
profesoru Färberovi podařilo zachytit vůbec u nás
poprvé televizní signál vysílaný z olympijských
her v Berlíně. Ze Šluknova pocházel sklář Bedřich Egermann (1775 – 1884), vynálezce rubínového skla.
Kam si vyjet na výlet ? Nejznámější a nejatraktivnější cíle v Českém Švýcarsku spojuje 19,5km dlouhá trasa Naučné
stezky přátelství. Z Hřenska vystoupáme k Pravčické bráně, pak podél skal vcelku pohodlně pokračujeme na Mezní Louku
a po silnici do Mezné , odkud prudce sestupujeme k Soutěskám a romantickou plavbou po Kamenici ukončíme celý výlet.
Tanečnice je nejsevernější rozhledna v České republice a stojí na samé hranici v nadmořské výšce 598m, dnešní
kamenná stavba pochází z roku 1905. K parkovišti pod vrcholem vede silnička z obce Mikulášovice.
Cihlová rozhledna Dymník z roku 1896na 516 m vysokém vrchu byla v roce 1995 rozsáhle opravena , a tak tato 15 m vysoká
válcová věž nedaleko Rumburka stojí za návštěvu.
Jana Dvořáková

Loučili jsme se s létem
V sobotu 22. 8. 2015 proběhla na fotbalovém hřišti sportovně - kulturní akce s
názvem Rozloučení s létem. Tato akce se skládala ze tří částí. Jako první se tato
akce skládala z nohejbalového turnaje tříčlenných družstev. Do turnaje se
přihlásilo
šest
týmů
a
z
vítězství
se
radovalo
družstvo z Hory
Svaté
Kateřiny. Po
skončení
nohejbalového
turnaje
proběhlo
soutěžní
rodinné
odpoledne, do
kterého
se
přihlásilo devět
soutěžních
týmů. Na týmy
složené vždy z jednoho rodiče a jednoho dítěte čekaly tři
disciplíny: válení balíku slámy, hasičská překážková dráha a
přetahování lanem. Při plnění těchto disciplín nebylo
důležité za každou cenu vyhrát, ale spolupracovat v rodině
jako tým, a to se podle mého všem zúčastněným podařilo.
Nakonec se z vítězství radovala rodina Lafků. Nakonec
všechny přítomné ještě čekal bonusový úkol, kdy jsme
společně roztlačili plně naloženou hasičskou tatru, která
vážila kolem 22 tun. Po skončení akce ještě následovala
diskotéka a opékání buřtů. Nakonec bych všem zúčastněným
rád poděkoval a doufám, že si podobnou akci v budoucnu
zopakujeme.
Tomáš Bláha

Automobilové závody do vrchu
Ve dnech 7. - 9. srpna 2015 se uskutečnil na trati H. Jiřetín – N. Ves v Horách
automobilový závod do vrchu – TRIOLA CUP. Závodu se účastnilo na 50
jezdců, kteří soutěžili v třinácti kategoriích. Trať dlouhou 5 km s převýšením
335 m, nejrychleji zvládl a absolutním vítězem, se stal Jaroslav Čermák na
voze Škoda Octavia special, který tuto trať ujel za 2 min. a 25 sek. Druhý
skončil Filip Ballek (Subaru impreza 555) a třetí Michal Pišta (Opel Astra).
Text a foto J. Pešír

Spolek se vypravil do Olomouce
Cestu do Olomouce a Kroměříže podnikly naše členky 7. 9. 8. 2015. Cestovaly jsme vlakem (4x jsme přestupovaly), ale i tak
byla cesta příjemná. I přes velké vedro jsme si prohlédly mnoho
pamětihodností v Olomouci a druhý den v Kroměříži, kde jsme
navštívily arcibiskupský zámek, krásné parky a zahrady.
Všem se výlet líbil.
Za Spolek žen M.Plačková

Na hřišti se cvrnkaly kuličky a házelo se
na čáru
V sobotu 25. 7. 2015 Sbor dobrovolných hasičů pořádal na hřišti u
Sokolovny již 3. ročník ve cvrnkání kuliček a hodu na čáru. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (dospělí, děti). Za první místo
v každé kategorii získal vítěz diplom a láhev šampaňského, pro děti samozřejmě nealkoholické. Za druhé a třetí místo získali
soutěžící sladkou odměnu útěchy. Tak jako loni i letos v obou soutěžích v kategorii děti vyhrál Jaroslav Hesoun. Druhé místo
v kuličkách vyhrála Bětuška Burešová, druhé místo v hodu na čáru vyhrál Filípek Bureš. Třetí místo v kuličkách a v hodu na čáru
vyhrála Lucka Šebková. Své prvenství v kuličkách obhájil i loňský vítěz pan Jaroslav Dvořák a zároveň k tomu přidal i první místo
v hodu na čáře. Druhé místo v kuličkách a i hodu na čáře vyhrála paní Olga Vybíralová. Třetí místo v kuličkách vyhrála paní
Burešová a třetí místo v hodu na čáru vyhrál pan Bureš. Příští rok
Poděkování
budeme muset pro Jaroslava Hesouna a pro Jaroslava Dvořáka udělat
zvláštní kategorii, aby měli šanci na vítězství i ostatní hráči .
V pátek 31. 7. 2015 jsem ve večerních hodinách
Za SDH Michaela Krupičková
projížděla na kole jednu ze svých obvyklých tras
po horách. A to je tak jediné, co si pamatuji .
Povedlo se mi totiž s kolem tak nešťastně
spadnout, že jsem si kromě rozbité hlavy a
bezvědomí přivodila také zlomeninu klíční kosti.
Místo pádu a běh dalších událostí znám už jen
z vyprávění mého muže. A tak bych touto cestou
ráda poděkovala panu Arnoštovi Fupušovi ze Lniště
za pomoc, kterou mému muži okamžitě nabídl a
také policistovi, p. Gänslerovi, který přijel a také
ochotně pomohl. Jsem ráda, že žiji mezi lidmi,
kterým osud jiných není lhostejný a kteří dokážou
ve chvíli potřeby pomoci. Ne vždycky je to obvyklé.
Tak ještě jednou veliké díky.
Hana Havlová, Mikulovice

Indiánské léto
15. srpna znovu proběhla akce Indiánského léta. I přes
předpověď počasí, kdy mělo pršet, se udělalo krásně a
počasí nám opravdu přálo. Děti si mohly opět tradičně
zasoutěžit v disciplínách, např. střelba ze vzduchovky, střelba
z luku, kuše na terč, poznávání zvířat, rýžování zlata,
přebíračka a jiné, za které dostaly odměnu. Mimo soutěže si
mohli všichni prohlédnout Týpí s profesionálním výkladem
p. Kloučka z Klínů, navléci náhrdelník z korálků nebo vyrobit
indiánskou čelenku s papírovým perem, či si nechat
indiánsky pomalovat obličej. Na závěr jsme se všichni osvěžili
studeným melounem a opekli si buřty. Všem, kdo mi
pomáhali s přípravou, i těm, kdo si stoupli na stanoviště,
bych ráda poděkovala, bez nich by tato akce nemohla
proběhnout. Příští rok se budeme opět těšit na hojnou účast
a
spousty
zábavy.
Eva Nirodová

Na fotografiích pořízených Josefem Pešírem při
příležitosti slavnostního vítání nových občánků obce
je zachycena Karolína Beranová a Matyáš Ondrejek.
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