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Krásný
letní
den přátelé, dovolte mi, abych vás jako již tradičně seznámil s tím, co se událo a co nás v průběhu prázdnin ještě čeká. V první
ERVEN
2013
řadě bych se s vámi rád podělil o radostnou zprávu, kterou je dotace ve výši 2,8 milionu korun pro naši obec na nákup nového požárního
vozidla. To nahradí naší veteránku Avii, která je v tuto chvíli již jen krásnou ozdobou nesplňující podmínky pro zařazení do jednotky JPO 3.
V 2013
tuto chvíli připravujeme výběrové řízení a já pevně věřím, že nové technické vozidlo hasičské jednotky bude v naší garáži stát nejpozději do
konce ledna 2017.
EZEN
2013u
Získali jsme také dotaci ve výši 100 000 Kč na dětské hřiště od společnosti NET4GAS. Větší část této částky bude použita
na hřiště
Sokolovny a zbytek na park naproti obecnímu úřadu.
Tentokrát mám na vás, občany, i dvě prosby. První se týká kontejnerů na trávu, ve kterých bohužel kromě trávy nacházíme i větve a jiné
předměty. Prosím, využívejte tyto kontejnery jen na trávu, pro jiné věci opravdu nejsou určeny.
I má druhá prosba se týká travního porostu. Vzhledem k tomu, že má letos obec k dispozici pouze třetinu loňské pracovní síly, je pro nás
náročnější udržet celou obec posekanou a chvíli nám bude trvat, než tomu tak opravdu bude. Na léto máme nasmlouvané brigádníky z řad
mládeže, kteří nám jistě velmi pomohou, ale pokud byste nám chtěli pomoci i vy a posekali si i trávník před vaším domem, budeme velmi
rádi. Předem vám za tento vstřícný krok směrem k naší obci děkuji.
Za poslední měsíc jsme úspěšně zvládli celkem čtyři akce. První z nich byl dětský den, který jsme poprvé organizovali společně s obcí Brandov,
kde se letos také tato oslava dětí uskutečnila. Na akci jsme se podíleli finančně
a také jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu. Myslím, že to byl povedený den a
bude povedený i příští rok, tentokrát na Nové Vsi. Vzhledem k tomu, že se
jedná o akci, která probíhá současně, je zbytečné si děti rozdělovat a lepší nám
připadá pořádat dětský den takto dohromady – máme tak založeno na novou
tradici.
Dětský den proběhl také na vojenském letišti ve Kbelích, jsem moc rád, že
jsem měl tu čest toto pro naše děti jako předseda Výboru pro obranu zařídit.
Děti se proletěly nad Prahou vojenským letadlem a já doufám, že se nám
podaří tento zážitek za rok zopakovat. Pouze kapacita autobusu se ukázala jako
malá – pojmul totiž pouze 47 pasažérů.
Do třetice všeho dobrého jsme se jako obec ve spolupráci s hasiči podíleli na
přípravách dětského dne na Lesné, který proběhl 12. června.
Vyvrcholením pak byly Mikulovické hry v sobotu 25. června. Rád bych tímto 24. vojenská základna Praha Kbely. Vojenský letoun
poděkoval všem, kteří nám pomohli hry připravit a to včetně stravy, stavění CASA C295 M čeká na děti.
stanů a dalších věcí včetně následného úklidu, moc nám to pomohlo. Samotné
hry byly velmi vydařené a to i přes to, že nás potrápilo deštivé počasí. Pohár jsme sice nevybojovali, ale ostudu jsme si také určitě neudělali a
já věřím, že si trofej přivezeme příští rok z Mikulovic od Znojma.
A teď, co nás v nejbližší době čeká? V sobotu 2. července bude od 10:00 na obecním úřadě Vítání občánků a zároveň odměňování žáků za
vyznamenání anebo zlepšení od pololetního vysvědčení. Ve stejný den od 16:00 v parku naproti obecnímu úřadu společně zahájíme
prázdniny. Opečeme si buřty za doprovodu táborákové hudby, dáme si víno, které nám přivezli mikulovičtí od Znojma, a uděláme si krásné
odpoledne. Přijďte a vezměte s sebou dobrou náladu, budeme se těšit.
Dne 23. července se uskuteční fotbalový turnaj staré gardy proti našemu novému ženskému týmu na hřišti u Sokolovny. Čas bude ještě
upřesněn.
A konečně, 30. července nás čekají Obecní slavnosti. I letos nás čeká bohatý program, který začne ve 14:00 h skončí v noci ohňostrojem. Těšit
se můžete na hry, kolotoče, živou hudbu a řadu stánků. Vzhledem k tomu, že nám bude 29. července předána oranžová stuha v soutěži
Vesnice roku za Ústecký kraj, chceme to s vámi pořádně oslavit a vysvětlit, za co jsme tuto prestižní stuhu obdrželi. Pak nás bude čekat
celorepublikové kolo o ocenění oranžové stuhy od Ministerstva zemědělství České republiky.
O tom, co nás čeká v srpnu, se dočtete v červencovém zpravodaji, ve kterém vám představíme také podrobný program slavností i
fotbalového derby.
Přeji odpočinkové léto a budu se těšit na setkání s vámi na nadcházejících akcích.

Váš starosta

DOVOLENÁ - MUDr. LISICKÝ
V červnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Pavel VEIK (77)
Miroslav ŠIKL (70)

Buřty, udírna, živá hudba,
víno od partnerské obce
Mikulovice z okresu Znojmo, pivo.

4. -19. 7. 2016 vč. mám dovolenou, zastupovat mě bude
MUDr. Karásková v ordinačních hodinách max. do 15
hodin. V pátek 8. a 15.7.2016 bude výjimečně ordinovat
v Litvínově, Sokolovna od 10-12 hodin, pro lidi z
horských oblastí. 21-22.7.2016 budu v zahraničí ,
zastupovat mě bude v mých ordinacích a v daných ord.
hodinách MUDr. Salačová do 15 hodin., výjimečně
22.7.2016 bude ordinovat v Sokolovně -Litvínově 10- 12
hod.( pro lidi z hor).
poslední volno bude: 11-16.8.2016 vč., kde mě bude
zastupovat MUDr. Salačová do 15 hodin, a 12.8.2016
pátek bude výjimečně ordinovat v Litvínově Sokolovna
10-12 hod.,pro lidi z hor.
Jinak v měsících červenec, srpen budou ordinace v
Mostě a Litvínově maximálně do 16 hodin. Odpolední
objednání nebudou. Od září se vrátí vše do normálu.
Telefonní číslo je 608 72 00 75 - v provozu jen v
ordinačních dobách.
e-mail: ordinaceLisicky@seznam.cz - přístupný pro
všechny klienty, spravují jej sestry.
aktuální zprávy budou jen na webu: http://mudr-pavellisicky-zdravotniregistr.cz
na jiných webových stránkách nebudou aktuální
informace.

DOMOVNÍ KOMPOSTÉRY

ZLEPŠI SVÉ ZNÁMKY A
ODMĚNU MÁŠ V KAPSE
Ani letošní rok není výjimkou a starosta obce
vyhlašuje soutěž pro místní žáky a studenty,
kteří se dobře učí. Se svým vysvědčením se
přijďte pochlubit do zasedací místnosti na
obecním úřadě

v sobotu 2. července v 10.00 h.

jsou občanům i rekreantům
stále k dispozici na OÚ zdarma.

Stručný přehled informací z 16.
zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách

Vážení a milí občané, na dalším v řadě šestnáctém
jednání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách bylo
projednáno sedmnáct bodů. Po úvodních informacích
starosty, kdy byla zmíněna změna jízdního řádu s novou
zajížďkou autobusu do německého Olbernhau, se další tři
body věnovaly pronájmu a prodeji pozemků, které byly
jednohlasně schváleny. Následující tři body daly prostor ke schválení smluv. První byla opatrovnická smlouva, kde
tuto funkci přebírá od obce novoveský Ústav sociální péče, druhou smlouvou jsme získali 100.000,- Kč od firmy
Net4Gas na pořízení dětského hřiště v parku před obecním úřadem a poslední byla určitě nejdůležitější, kdy obec
určila firmu Europrojekty zajištěním aktivit přeshraničního projektu „Hasiči bez hranic“, a zároveň zastupitelé
schválili zhruba 3 milionový úvěr od Komerční banky na nákup nového hasičského vozidla. Tři body se také týkaly
obecních financí, kterými byla schválena třetí rozpočtová změna, závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2015
s přesáhnutím výdajů oproti příjmům o více než 1 mil. Kč, což bylo způsobeno havarijním stavem zídek u kostela.
Předposledním bodem byla schválena smlouva o převodu budovy sokola pod obec. Zasedání bylo ukončeno zhruba
v 18.10, a pokud máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem, budeme se na
Vás opět těšit na dalším jednání, po letních prázdninách v zasedací místnosti budovy obecního úřadu.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Odměny neminou ty, kdo mají na vysvědčení
vyznamenání, nebo se oproti pololetí zlepšili
min. o 50 %!

Zpráva Finančního výboru
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015. Jelikož byla schválena zastupiteli obce dne 6. 6. 2016 účetní závěrka za rok 2015, ráda bych
informovala občany, jak obec v uplynulém roce hospodařila. Schválený rozpočet na rok 2015 byl 6.325 000,- Kč. Skutečné
příjmy za uplynulý rok činily 11.328 000,- Kč a to především z dotačních titulů a transferů.
Výdaje za rok 2015 byly 12.305 830,- Kč. Plnění rozpočtu obce tedy skončilo schodkem cca 1.090 000,- Kč. Schodek byl
financován změnou stavu na ban. účtě. Tedy byl zaplacen z peněz, co obec měla. Pro obec bylo získáno o 4.300 000,- Kč více a
to z již zmíněných transferů. Přičemž podíl obce na této částce byl cca 450 000,- Kč. Závěr: Jelikož zastupitelé získali pro obec
cca 75% více fin. prostředků, než by jinak do obce „nateklo“ ze státní pokladny a i přesto, že rozpočet loňského roku skončil
schodkem, shodli se zastupitelé, že hospodaření v loňském roce bylo pro obec přínosem. Obec nadále nemá žádné závazky ani
dluhy.
Předseda Finančního výboru Vladimíra Tondrová

Spolek žen na Šumavě
Na 3 denní výlet 10. - 12. 6. 2016 se vydaly ženy z našeho spolku na
Šumavu do Klatov (vlakem). Prohlédly jsme si všechny památky,
katakomby, Černou věž, barokní lékárnu (s výkladem), Muzeum skla,
Galerii umění atd. Na výlet do Železné Rudy jelo 5 členek našeho
spolku. Počasí nám tentokrát přálo. Bylo hezky a svítilo sluníčko. Výlet
se všem líbil. A svými tričky jsme opět rády propagovaly Novou Ves v
Horách.
Za Spolek žen M.Plačková

A dovolená i prázdniny jsou na dosah ….
Tak kampak si vyrazíme: Třeba k Safírovému potoku. Teče u osady Jezerka, proslulé tím že tu bývá (spolu se šumavskou
Kvildou) největší zima v Česku. Zaručeně se ochladíte, a navíc můžete zkusit najít drahokamy. Bývalo tu jedno
z nejhodnotnějších evropských nalezišť a i dnes se prý dají nalézt kameny až dvoucentimetrové. Potok i blízké rašeliniště je
národní rezervací. (www.jizerky.eu). Soutěsky na pramici. Řeku Kamenici v Českosaském Švýcarsku prozkoumejte z pramice
postrkované bidlem mezi hradbami skal. Zdejší soutěsky byly překážkou pro místní obyvatele, kteří se potřebovali dostat do
kostela, a tak se roku 1877 pět dobrovolníků v hospodě vsadilo, že je na voru překonají. Podařilo se, a když to slyšel majitel
panství, povolal italské odborníky a zřídil z řeky turistickou atrakci.(www.hrensko.cz). 9. července v Březně u Chomutova jako
každoročně se koná další z bitev Posledních indiánských válek . Hlavním bodem programu je bitva mezi indiány a sedmou
kavalérií generála Custera, kterého každým rokem ztvárňuje herec Václav Vydra. Začátek akce, která trvá celý den je v 9.00
hodin. Dobývání jezera piráty se bude konat na jezeře Chmelař v Úštěku ve dnech 15.-16.7. Piráti, korzáři, bukanýři i krásné
pirátky obsadí na celý víkend pláž v Úštěku. Uvidíte ukázky tří strhujících bitev na vodě i na souši, čeká na vás historické tržiště,
pirátská diskotéka pro děti, rýžování zlata, večerní bitva s ohni a ohňostroj. Něco málo o zajímavostech našich „sousedů“ .
Slovenští voraři. Nezvyklý způsob dopravy po vodě vyzkoušejte na řece Váh v okolí hradu Strečna. Sedm kilometrů poplujete
na pltích, tedy na vorech, místních tradičních plavidlech. Na nejdelší slovenské řece se voraři plaví už od 11. století a průsmyk
s množstvím meandrů, bylo vždycky místo, na které se těšili i kterého se obávali. (www.plte-strecno.sk). Německé tekuté zlato.
Největší termální oblast Evropy najdeme v Německu u našich hranic: v bavorském regionu golfu a lázní mezi Regensburgem,
Passau a Landshutem. Zdejším pramenům se říká „tekuté zlato“ a je to jedno z nejstarších německých lázeňských míst vůbec.
Kromě koupání v pramenech tady ale můžete trávit dny i na řekách, třeba na člunu v mokřadních oblastech Rottu a Innu.
(www.bayerisches-thermenland.de). V Rakousku u samé hranice s Maďarskem objevili tak vydatný pramen termální vody, že
z něj vznikl obří aquapark. Najdete ho v místech, kam byste asi normálně nezajeli. Dříve tato část Rakouska patřila Maďarsku,
až v roce 1920 připadl jižní Burgenland Rakousku. Původně tady naftaři chtěli těžit ropu, ale našli naštěstí jen minerálku.
Dneska je z ní 14 bazénů s vodou ze dvou pramenů. Z jedničky je voda na terapeutické účely, z hloubky přes tři kilometry a je
teplá 37 stupňů. Voda z dvojky se čerpá z hloubky 1200 metrů a je teplá 41 stupňů. Kolem vody vyrostlo hotelové město zvláštní tím, že ho skoro odnikud
neuvidíte, aby nerušilo krajinu. Až se vykoupete, nahraďte vodu jinou tekutinou: vínem. Místní odrůda je chráněnou značkou a jmenuje se Uhudler a má silnou
příchuť lesních jahod. Nejlepší pro ochutnávání je vesnice Heiligenbrunn, kde se zachovala 140 historických vinných domků. (www.stegersbach.at)
jd.

Naši hasiči navštívili osecké kolegy
11. června se naši dobrovolní hasiči zúčastnili akce Osecká stříkačka. Hlavním
programem byla soutěž v hasičském sportu. Po skončení a vyhlášení vítězů (na
snímku předává starosta D. Kádner ocenění nejmenším hasičům) následovaly
ukázky zásahů hasičů slaňováním z výsuvného žebříku, předvedli se také
chemici. Účast zástupců z naší obce byla pojata jako podpora kolegů nejen
z Oseka, ale i z okolí v rámci společného přeshraničního projektu Hasiči bez
hranic. Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude trvat do roku 2018. Jeho cílem
jsou setkávání a předávání zkušeností dobrovolných hasičů z obcí Brandov,
Osek, Hora Sv. Kateřiny, Deutschneudorf, Nová Ves v Horách a Olbernhau.
Výstupem pak budou nejen společné zážitky, nýbrž také nový vozový park,
v našem případě hasičský technický automobil v hodnotě cca 2,8 mil. Kč. Celý
projekt je realizován díky přispěvku EU, programu Interreg V A. Finanční podíl
naší obce činí 5%. Nový vůz by měl být v provozu asi v lednu 2017, v závislosti
na výběrovém řízení a dodání. Ostatní kolegy z tohoto projektu přivítáme na
oplátku u nás v příštím roce. Zde plánujeme tradiční Novoveské letní slavnosti
pojaté v duchu požární i jiné techniky a „hasičiny“ vůbec.
R. Malkusová

Tráva kam s podáš. Snad se nám umoudří růst trávy, která roste a roste rychleji, než ji stačíme posekat.
V letošním roce jsme bohužel získali nejmenší počet pracovníků na VPP, a tak nestíháme. Jsou místa, kde jsme
letos ještě vůbec nesekali. A tak si vážíme všech občanů, kteří vysekávají trávu a pečují o zeleň obce nejen u
svého domu. Patří jim velké poděkování. DĚKUJEME a jsme rádi, že Vás máme. J. Dvořáková

Dlouhé přípravy všech zainteresovaných byly zúročeny ve
zdárném průběhu dalšího ročníku Mikulovických her. Ty
mají svůj počátek v roce 2010. Na základě partnerství mezi
obcemi Mikulovice, které za naši obec uzavíral tehdejší
starosta a mimo další také sportovec Jan Bejček, vzniklo
zajímavé sportovní klání. A letošní ročník se konal právě u
nás v obci. V sobotu 25. června v 10.00 h byla připravena
všechna sportoviště ke startu účastníků ve
stolním tenisu, malé kopané a hasičském útoku. Letošním
bonusem byla utkání ve vybíjené. Proti mužům z Mikulovic z okresu Znojmo, Jeseník a Pardubice se v kopané hrdě postavil náš
ženský fotbalový tým COCO-GIRLS. Ženy se nenechaly zahanbit a tvrdě bojovaly navzdory klimatickým podmínkám ve vedru i
v dešti. Byť se jim nepodařilo oficiálně vyhrát, pro nás vyhrály už proto, že se zúčastnily a dlouho
připravovaly. Jejich snahu ocenil starosta D. Kádner, když při vyhlašování výsledků věnoval týmu
žen speciální cenu. Sportovní program zpestřily Crazy Bubbles – fotbal v bublinách, zajímavé
soutěže pro děti zajištěné teplickou agenturou, nafukovací skluzavka a trampolína. Občerstvení
na sportovištích zajišťoval Michal Novák z Penzionu na čáře z Brandova. Dobrou náladu neskolil
ani odpolední déšť a naši moravští přátelé nezapřeli svůj naturel a při vyhlašování výsledků si
společně od plic zazpívali. Nyní k výsledkům naší reprezentace:
JSDH Nová Ves v Horách - 3. místo v hasičském sportu;
S. Vydrová a Jar. Novák - 3. místo ve stolním tenisu;
V. Seidl a M. Hájková - 2. místo ve stolním tenisu;
žáci Dobrá nálada - 1. místo ve vybíjené.
V celkovém pořadí vyhrály Mikulovice z Jeseníku a tak si odvezly (opět) putovní pohár!
Gratulujeme všem soutěžícím a obzvlášť vítězům  Z celého klání bylo pořízeno mnoho fotografií i videozáznamů. Ty můžete
shlédnout na www.e-mostecko.cz a dále na FB novavesvhorach.cz.
R. Malkusová.

GÓóóól!
!!

DĚTSKÝ DOMOV INFORMUJE

Jak jsme slavili dětský den
Dětský den v pohádkovém lese v Hoře Svaté Kateřiny
Dne 29. 5. 2016 jsme se zúčastnili dětského dne v místním městě. Děti měly připraveno 10 soutěží. Chodili jsme do štoly pro mince, házeli
kamínky do vody, skládali slova z písmen, poznávali jsme pohádky, ochutnávali ovoce či zeleniny, házeli mincí do vody. Nakonec si opékali
soutěžící vuřty a dostali sladkosti za nasbírané body. Celý program byl velmi hezky připravený. Dětem všech kategorií se program líbil, hlavně
to že na konci dostaly sladkosti.
Dětský den u nás v dětském domově
Dětský den proběhl 1. 6. 2016 na zahradě dětského domova. Tety a strejda si pro nás připravili čtyři soutěže. Skákání snožmo se zavázanými
nohami, jedení jen pomocí pusy (pufovaná rýže), chození na chůdách, po dvojicích jsme běhali v jedněch teplácích. Celé odpoledne se nám
velice moc líbilo. Nakonec jsme za odměnu měli zmrzlinu s jahodami. Tímto bychom chtěli poděkovat našim tetám a strejdovy z dětského
domova z Hory Svaté Kateřiny za skvělé připravení dětského dnu.
Dětský den na Brandově
Dne 4. 6. 2016 jsme se zúčastnili dětského dne v nedaleké vesnici Brandov. Na dětském dnu bylo plno atrakcí - labutě, kolotoče, skákací hrad
a brandovští hasiči napustili i pěnu a děti si v ní pěkně zařádili. Ve stejný čas, na stejném místě jsme se zúčastnili každoročních jarmarků, kde
jsme prodávali naše výrobky ze všech rodinných skupinek. Nejvíce se prodávali ruličkové výrobky (košíky, kytičkové závěsy a samozřejmě
domácí štrúdly). Nejmenším dětem se líbil skákací hrad, větší více zaujali labutě. Na ostatních stáncích si mohli zakoupit sladkosti, proutěné
výrobky naší tety Evy, plyšáky, hračky, cukrovou vatu, občerstvení a pití. Na školním stánku se dali zakoupit všelijaké náušnice, řetízky a
náramky. Akce se velice moc povedla i počasí se vydařilo. Chtěli bychom poděkovat starostovi Nové Vsi v Horách Davidovi KÁDNEROVI za
zajištění dopravy a hlavně vstupu na dětský den na Brandově.
(NiChr,LuDu,MiŠt)
Jarmarky Hora Svaté Kateřiny
Každoroční jarmarky se konaly 18.6.2016 na náměstí města Hora Svaté Kateřiny. Jarmarky začaly velice brzo, už v půl devátý jsme měli
postavený stánek a začali jsme prodávat. Nejrychleji se prodaly domácí štrúdly, osm nohavic se prodalo během třiceti minut a to si je místní
lidé zamlouvali už při stavění stánku. Mezi nejvíce prodávané výrobky patřily obrazy malované olejovými barvami, ruličkové výrobky a také
papírové výrobky. I když nám den zpestřil občasný, ale vydatný déšť - moc jsme si to užili.
(NiCHr,EvBa)

ORANŽOVÁ STUHA JE NAŠE!
Získali jsme Oranžovou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016. Cílem je vyhledávat,
zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství obce a zemědělského
subjektu/zemědělských subjektů (zemědělského nebo lesnického podniku, popř. místní dobrovolné
organizace z resortu zemědělství, jako např. myslivci, rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji
venkova. Oranžovou stuhu vyhlašuje a jejím garantem je Ministerstvo zemědělství. Resort zemědělství
se podílí na vyhodnocení ocenění „Oranžová stuha“ v krajských kolech. Obec tak postupuje do
celorepublikového kola. S prvenstvím je spojena finanční odměna celkem 725 tis. Kč. 1. 7. odpoledne
přijela do Obce komise soutěže Vesnice roku. Úkolem starosty bylo během 2 hodin představit obec,
poukázat na přednosti, jak se obec postupem času rozvíjí. Letos D. Kádner vyzdvihl součinnost obce s
místními spolky, ukázal muzeum, kroniky, park, novou techniku, nakonec komise shlédla kácení
májky....Připomínám, že Nová Ves v Horách je držitelkou titulu Vesnice roku Ústeckého kraje z r. 2011 a
dále v této soutěži postupně získala 4 diplomy a ocenění. Je to zásluha nejen vedení obce, ale hlavně
občanů, kteří se aktivně podílejí na vzhledu obce, protože jen díky nim obec žije...Oslavy zisku tohoto
významného ocenění proběhnou občany v rámci Letních slavností obce 30 7. t. r.
R. Malkusová
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