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INFORMACE STAROSTY

Milí spoluobčané! Zažíváme krásné babí léto a ty provázelo několik
akcí, kde jsme se mohli společně setkat. Byl to hlavně lampiónový
ERVEN 2013
průvod,
který připravili naši hasiči. Tradiční, bohatě navštěvovaná
akce, letos doplněná živou muzikou, která hrála do svižného
2013
pochodu.
Mimořádným zážitkem se stal ohňostroj. Další akcí byla
prezentace naší obce v rámci návštěvy komise celostátního kola
EZEN 2013
soutěže Vesnice roku v kategorii Oranžová stuha. Věřím, že jsme
„obecní barvy“ hájili zdatně. V této souvislosti si dovoluji poděkovat
všem, kdo nám s přípravou i realizací prezentace pomáhali. Výsledek
se dozvím v Senátu 6. října. Nerad bych opomněl také aktivitu Vás,
občanů, kteří jste nám hojně nosili Vaše domácí výrobky z domácích
surovin (sešli se nám různé domácí šťávy, marmelády, kompoty,
zavařeniny, houby a další produkce). Všechny byly komisi odprezentovány. Tato spontánní reakce mi dala jasný impuls
odstartovat návrh kolegyně ze zastupitelstva paní Novotné Pokorné na pořádání Slavností jeřabin a ostatních krušnohorských
plodů pro příští rok. Ještě jednou všem velký dík! V říjnu nás ještě čeká společné Dlabání dýní (29. 10.), nezapomeňte si u Evy
Nirodové rezervovat svou dýni – viz. pozvánka na str. 2. Před tím se tuto sobotu uvidíme na Drakiádě, kterou pořádají Sokolové.
Na závěr bych vás všechny rád vyzval k veřejné diskusi. Ta proběhne v 2. polovině listopadu a bude se týkat nových pravidel pro
sběr odpadu v celé naší obci v příštím roce a dále bych chtěl
diskutovat ohledně možností realizace kanalizace a vodovodu
v Mikulovicích. O termínu budete včas informováni, samozřejmě
přivítám jakoukoli formu podnětů kdykoliv jindy, ať už je to na
veřejném jednání zastupitelů, či na obecním úřadě, anebo na
jedné z výše popsaných akcí, kde se s Vámi rád potkám. Těším se
na setkání a přeji pohodové podzimní dny.
Váš starosta

Lampióny se vznášely nad obcí
Pro ty z vás, kteří neměli možnost zúčastnit se, nebo shlédnout letošní
lampiónový průvod, bych chtěl alespoň touto cestou zprostředkovat
celý průběh a atmosféru této akce. Třeba vás to bude inspirovat k účasti
na dalším ročníku. Tento rok měla akce dvě novinky. První novinka bylo
zároveň i překvapení pro nás pořadatele a to když jsme shlédli, jak velký
sbor hudebníků dorazil. Základní umělecké škole v Litvínově se podařilo
dát dohromady hudební těleso o cca 60 různých nástrojích. Jistě si představíte, že to dodalo průvodu, který vyrazil od OÚ unikátní atmosféru.
Kapela nás doprovodila až ke sportovnímu hřišti a díky ní průvod zaregistrovali i lidé bydlící podél této trasy. Chtěli bychom škole touto
cestou vyjádřit velké díky. Na hřišti nás čekalo již tradiční vypouštění lampiónu štěstí a celou akci slavnostně ukončil velkolepý ohňostroj. Při
příštím ročníku na shledanou. Jan Valenta, starosta SDH

Stručný přehled informací ze 17. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, sedmnácté zasedání zastupitelstva proběhlo 6. září a mělo k projednání více než 12 bodů. Z nich tři se týkaly
kupních smluv na prodej pozemků, kdy jedna nebyla schválena a šest žádostem o schválení prodeje pozemkové parcely, z toho jedné
bezúplatným převodem, přičemž byly schváleny všechny. Významným bodem byl převod 1/2 domu čp. 18 a přilehlých pozemků, který
se nachází naproti obecnímu úřadu. Využití domu je plánováno pro spolkovou činnost obce. Důležitým bodem bylo schválení obecné
vyhlášky o rušení nočního klidu, kdy od 1. října je nutné nahlášení a schválení nočních oslav, jak to nařizuje vyhláška Ministerstva
vnitra ČR. Jedním z bodů jednání bylo konání závodů do vrchu Triola Cup a vzhledem k již proběhlému termínu doufám, že vše
proběhlo v pořádku včetně zajištění dopravní obslužnosti a pokud máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit
k obecním věcem, budeme se na Vás opět těšit na dalším jednání 3. října od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu.

Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

DOMOVNÍ KOMPOSTÉRY
V září srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Blažena Schuchardtová (73)
Eva Horáková (75)
Anna Berousková (85)
Karel Devera (78)
Jana Veiková (77)
Josef Baumruk (70)

jsou občanům i rekreantům
stále k dispozici na OÚ zdarma.

PROGRAM
18. zasedání ZO Nová Ves v Horách,
které se koná
dne 3. 10. 2016 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Výběrové řízení na „ Projekt Pořízení hasičské
techniky – Nová Ves v Horách“
5.
Schválení Kupní smlouvy na prodej st.p.č. 300 o
vým.13m2,, v kú Nová Ves v Horách (ČEZ pozemek pod
trafostanicí na Výšině)
6.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 60/3 o
vým. 46m2, trvalý travní porost, v kú Mikulovice
v Krušných horách (chata Marie)
7.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č.
516 a o trvalý travní porost a části p.p.č.60/7ostatní plocha
v kú Mikulovice v Krušných horách
8.
Žádost o prodej pozemkové parcely č. 894 o
vým. 180m2, zahrada a p.p.č. 1367/17 o vým. cca 468m2 ,
ostatní komunikace v kú Nová Ves v Horách u restaurace
Lípa
9. Rozpočtová změna – návrh na rozpočtové opatření
č.5
10. Inventarizace za rok 2016 - plán
11. Schválení Spisového a skartačního řádu
12. Došlá pošta
13. Diskuse
14. Závěr

Rezervace nutná prostřednictvím SMS na tel.: 777 347 895 do
25. 10. 2016. Děti mají dýni zdarma, dospělí si mohou zaplatit.

Lanovkou jsme vyjely na rozhlednu Dianu a Jelení skok, po krátké procházce lesem jsme si
z vyhlídek prohlédly Karlovy Vary. Dále jsme navštívily Motýlí dům, kde bylo mnoho krásných exotických živých
motýlů. Byl to hezký zážitek. Pak jsme si prohlédly Vánoční dům, kde byla nádherná vánoční výzdoba a výstava
plyšových medvědů. Procházkou po kolonádě jsme došly k přemístěnému vřídlu. Tentokrát se k nám přidaly 3 ženy
z naší obce, které nejsou členkami našeho spolku. Byl to hezký výlet, který se uskutečnil 22.9.2016.
Za Spolek žen Plačková Marie

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,
DOLNÍ 310, HORA SV. KATEŘINY
Přijme do pracovního poměru
KUCHAŘE - KU.
Vhodný přivýdělek i pro důchodce.
Nástup možný IHNED.
Ostatní podmínky při osobním či
telefonickém kontaktu.
Kontakt: 476 113 161
Ředitelka - Mgr. Martina Stawiarzová
Vedoucí školní jídelny
- Ing. Petra Vokřálová
E mail: reditelka@ddkaterina.cz

19. září 2016

Celorepubliková akce „ Ukliďme svět“
navazující na akci „Ukliďme Česko“ jsou dobrovolnické
úklidové akce, které probíhají na území celé České
republiky a na světě. Jejich cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola se
v letošním roce do obou dvou akcí zapojila. Ve
spolupráci s panem starostou Nové Vsi v Horách Davidem Kádnerem a s panem Petrem Kloučkem za „
Svaz ochránců přírody“ jsme opět dne 19. září 2016
pomohli naší Zemi. Neodradila nás ani nepřízeň počasí
a jsme moc rádi, že můžeme tímto způsobem přispět.
Musíme konstatovat, že proti jarnímu úklidu, kdy jsme
odpadků nasbírali opravdu plný kontejner, tak nyní

bylo odpadků méně a za to jsme moc rádi. Sraz se
konal na Mníšku na louce Natura 2000. Na této louce
se nachází hmyzí domeček, kam by se na zimu měl
schovat hmyz, dále je to místo, kde se mimo jiné
vyskytuje i Tetřívek obecný (chráněný živočich). Zde
jsme se od pana Kloučka dozvěděli spoustu nových a
zajímavých informací. Úkol: Úklid louky = cyklostezky =
Nové Vsi v Horách byl splněn. Poděkování patří
manželům Kádnerovým za občerstvení, které pro nás
připravili v novoveském muzeu, kde jsme se ohřáli a
prohlédli si exponáty. Další poděkování patří paní
učitelce Sehnalové za organizaci akce a všem ostatním
p. učitelkám za pomoc, tj. T. Turkeové, S. Brunnerové a
L. Bachurové. A poslední poděkování patří všem žákům,
zejména Matěji Hlinkovi a Janu Bendíkovi za
nadstandardní práci.
Natálie Hrubá, 9.třída

9. 10. 2016
od 13.00 h

další setkání
v klubovně
v muzeu.
Přijďte i
neregistrované se
třeba jen podívat a
popovídat si.

Pro turisty, kteří si z návštěvy naší obce chtějí odnést něco s sebou,
a nejen pro ně, máme
v informačním centru v Novoveském muzeu k zakoupení

Rozloučení s létem
Hasiči pořádali rozloučení s létem. Vybrali si na to luxusní víkend 3.9.
Sluníčko nastartovalo sobotní dopoledne a už se začali scházet
sportovci. Protože, jak jinak oslavit konec léta, než sportovním kláním?
Jako první byl na pořadu turnaj v nohejbalu. Rozlosování soutěže
nebylo složité a tak všechna tři družstva hned věděla, s kým budou
hrát. Nutno ovšem podotknout, že nezůstalo jen u jednoho kola. Dali
jsme si to hned třikrát za sebou, abychom si užili. Po polední pauze
přidáváme ještě jedno kolo exhibičně, pro diváky. Vcelku bez potíží
vyhrálo družstvo „ADH“. Sluší se ovšem poznamenat, že dvě třetiny
všech medailí a cen zůstalo na domácí půdě. Druhá totiž skončila
„Dobrá nálada“ a na bednu se ještě prodrali „Sokolové“. A hlavní tahák
celého odpoledne tak mohl začít, totiž turnaj v kuličkách. Děti měli
svou kategorii a velcí také. Dospěláků se sešlo 17, což bychom mohli
označit jako rekordní účast. Celá soutěž nám nabídla přehlídku různých
herních stylů. Viděli jsme klasické šoupáky, cvrnky oběma rukama, cvrnkání z pokleku a někteří neváhali se mezi kuličkami pohybovat po
čtyřech. Po první části se s přehledem na čele usadila věčně druhá Táňa Marázová. Opojná vidina prvého vítězství asi zapříčinila její
nesoustředěný výkon ve druhém kole a tak se před ni dostal Jára Dvořák a opět
si došel pro skvělé „šampáňo“ za první místo. Třetí v pořadí se při svojí
kuličkové premiéře umístila Jiřina Frantová. To v dětské kategorii bylo méně
startujících, ale o to zajímavější boje. Po úporném klání to málem vypadalo na
vítězné dívčí trio ( no to by bylo něco, aby kuličky ovládly holky ). Ale vklínil se
mezi ně statečně Martin. Takže nakonec dětskou kategorii vyhrála Zuzanka

Divácká, druhý byl Martínek Relich a trojici na stupních vítězů
doplnila Janička Tamášová. Nakonec nám zbyla poslední
disciplína a tou byl hod na čáru. Soutěžilo se ve dvojicích a
suverénním způsobem jí vyhrála Helena Bláhová, druhý se umístil
Jára Dvořák, když na poslední chvilku odsunul skvěle házející Janu
Dvořákovou na třetí místo. Soutěžní blok skončil a mohli jsme se
naplno věnovat klobáskám a žebírkům, připravených v udírně.
Skvělou atmosféru podtrhl nějaký ten žejdlík a na závěr můžeme
jen konstatovat, že se zase vydařila další společná akce.
Jaroslav Dvořák

Posvátné i památné stromy vyslechly moře motliteb a dostaly spousty darů. Některé památné stromy byly před staletími vysazeny jako
mezníky pozemků – nikdo je nemohl kácet a mohly se tedy dožít požehnaného věku. Mezi takové patří Vejvodova lípa na Pastvinách
v Orlických horách, náš nejmohutnější památný strom. Jiné staré stromy se tyčí uprostřed polí a luk, kdysi pocestným ukazovaly cestu a
poskytovaly jim stín k odpočinku. Císař Josef II. dával vysazovat aleje podél cest, které poskytovaly pocestným ochranu před deštěm i
sluncem. Stromy byly vysazovány také na upomínku významných událostí. Třeba dub nedaleko rybníka Peklo v Železných horách vysadili
lidé v den, kdy bylo zrušeno nevolnictví. Obec Štikov musela ustoupit kamenolomu, zůstalo jen jedno stavení a 300 let stará lípa. Kmen
památného dubu v Podhradí u Lichnice je oválný a má 9metrů po obvodu. U dubu v Peruci potkal kníže Oldřich Boženu. V 19. století začali
mnozí lidé stromy brát pouze jako materiál a neváhali kácet i ty staleté. Ale našli se jiní, kteří se je snažili chránit, a tak právě u nás vznikla
první rezervace v celé Evropě, Žofínský prales v jižních Čechách. Majestátní vzhled, síla, dlouhověkost a odolnost stromů vzbuzuje úctu
dodnes. O památných stromech se můžete dočíst na www.pamatnestromy.cz
Východní Čechy jsou protkány sítí cyklostezek, které nabízejí spoustu zajímavých zastávek. Výchozím bodem pro výlety je město na samém
východu Čech. Ano, je to Litomyšl. V Litomyšl se pyšní jedním z nejkrásnějších zámků u nás a je zapsán na seznamu UNESCO. Nicméně zámek
není jediným lákadlem Litomyšle. Za pozornost určitě stojí také Smetanův dům, kde se hudební skladatel, autor slavných oper a symfonických
básní , v roce 1824 narodil. Asi 15 kilometrů od Litomyšle objevíte Toulovcovy maštale, pískovcové skály, které díky erozím získaly bizarní
tvary a hluboké rokle i kaňony. Další zastávkou při cyklovýletech jsou pohádkové Nové Hrady. Původní hrad z 15. století byl později
přestavěn, v 18. století přibyla křížová cesta a zámecký areál získal rokokovou podobu. Přezdívá se mu české Versailles nebo malý
Schönbrunn. Byl totiž vybudován podle vzoru francouzských letních sídel a je obklopen krásnou zahradou, v níž se nachází přírodní divadlo a
labyrint. Poušť v jižních Čechách. Nedaleko Veselí nad Lužnicí se rozkládá jedno z nejsušších míst republiky. Písečný přesyp u Vlkova
připomíná malou poušť. Prales v Beskydech. Kdysi pokrýval celé Beskydy hustý smíšený les, který se v původní podobě jen v přírodní
rezervaci prales Mionší. Step na Vysočině. Nemusíte jezdit do Afriky, malé safari se ukrývá u nás, v národní přírodní rezervaci Mohelenská
hadcová step. Tundra v Krkonoších. Úpské rašeliniště přenese návštěvníky do subtropické tundry, která sem zasahovala během doby ledové
před 13 000lety. Ledovcová jezera, Klatovsko. Na české straně Šumavy můžete navštívit pět ledovcových jezer – Černé, Čertovo, Plešné,
Prášilské a nejmenší z pětice- jezero Laka. A co nás čeká v Mostě? 1.10. Farmářská slavnost na 1.náměstí dopoledne, odpoledne tamtéž
oslavy Svátku seniorů. 2.10. Ukončení turistické sezóny na Mostecku aneb velká podzimní cyklojízda 2016 - areál kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě.
Jana Dvořáková

Oranžová stuha – Nová Ves v Horách představena v celostátním kole
8. 9. zavítala do Nové Vsi v Horách sedmičlenná komise hodnotící celostátní kolo v soutěži Vesnice roku v kategorii Oranžová stuha. Hlavním
smyslem takovéhoto ocenění je vyzdvižení spolupráce zemědělských subjektů s obcí, dále aktivity mysliveckých i rybářských spolků, jejich
zapojení do běžného života s občany, ekologické aktivity apod. Snahou naší obce bylo připravit vhodnou prezentaci, která komisi zaujme.
Přestože k nám komise dorazila s téměř dvouhodinovým zpožděním, určitě jsme připravili velmi kvalitní prezentaci. Ta byla zahájena
v budově bývalé celnice na Mníšku, kde byla komise přivítána. Smyslem bylo představení záměru obce získat tuto budovu do svého vlastnictví
a následně ji využít pro veřejné účely. Zároveň se zde představili jednotliví zemědělci působící v katastru obce. Nechyběla bohatá ochutnávka
domácích výrobků nejen od našich zemědělců, ale také ze zdejších domácností. Nabídka byla velmi různorodá a komise ocenila kvalitu
produktů. Zastupitelka pí. Libuše Novotná Pokorná zde představila záměr na uskutečnění Slavností jeřabin. Představili se zde také manželé
Kloučkovi se svým CeVykem a Zapomenutými řemesly. Následovala
prohlídka katastru obce – p. Adolf Loos představil vlastní zemědělskou
činnost na Mníšku, dále manželé Láskovi prezentovali svoje aktivity kolem
koní a skotu a komise ukončila svou dvouhodinovou návštěvu prohlídkou
statku u Pakostů. Starosta odborníkům představil také sportovně relaxační
areál u rybníčka, kde Spolek žen připravil skvělé grilované ryby. Členové
komise měli možnost seznámit se se zdejší faunou a flórou
prostřednictvím infotabulí. Na každé zastávce nechybělo bohaté
občerstvení ze zdejší domácí produkce. Každý člen obdržel dárkový balíček
s výrobky v naší obci podomácku vyrobenými (sádlo, sýry, svíčky, mýdla,

marmelády apod.). Ty připravila paní Eva Nirodová. Jarmark venkova
na Lázeňském náměstí v Luhačovicích s prezentací finalistů letošního
ročníku soutěže Vesnice roku se uskutečnil v sobotu 17. září 2016.
Vítězem dvaadvacátého ročníku soutěže se stala Obec Kašava ze
Zlínského kraje. Druhé místo získala obec Prysk z Libereckého kraje a
na třetím místě se umístila obec Kozojídky z Jihomoravského kraje.
Cenu veřejnosti získala moravskoslezská obec Velké Hoštice.
Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče udělila komise obci
Sebranice z Pardubického kraje. Naše obec se dočká vyhodnocení dne
6. října, kdy je starosta D. Kádner pozván k účasti na slavnostním vyhodnocení a předání ocenění v kategorii Oranžová stuha do Senátu.
Všichni držíme palce a už se nemůžeme dočkat, až se dozvíme, jak naše prezentace komisi nadchla.
Radka Malkusová

Střelby MS Nová Ves v Horách, z. s. – 2016
Sobotní ráno 27. srpna 2016 nás přivítalo nádherným počasím. Listy stromů tiše šuměly, slunce ozářilo naši loveckou chatu a připravenou
střelnici na Lnišťi v Nové Vsi v Horách. To krásné ráno jsme se sešli již po sedmnácté na našich tradičních střelbách na asfaltové holuby a
současně i na 3. ročníku “MEMORIÁLU EMILA BRANDNERA“, abychom vzpomněli a uctili
památku našeho člena, vynikajícího střelce a našeho dobrého spoluobčana pana Emila
Brandnera. Střelci se k nám sjeli ze širokého okolí z Moravy i SRN. Hlavní závod –
americký trap byl obsazen 39. střelci a byl napínavý až do poslední chvíle. Střelby zahájil
uvítacím proslovem předseda sdružení pan Milan Šulc. Vedoucí střeleb pan Luboš
Větříček seznámil zúčastněné hosty s pravidly a samotným průběhem střelecké soutěže.
Správce střelnice pan Aleš Brandner předal slovo rozhodčím panu Josefu Větříčkovi a panu
Čenkovi Melcrovi, kteří upozornili střílející na bezpečnost při manipulaci se zbraní. Střílet
se bude celkem na čtrnáct terčů. Putovní pohár si letos za první místo převzal již už po
páté pan Luboš Větříček
z Nové
Vsi
v
Horách
s nástřelem všech možných
14 terčů. Z druhého místa se
radoval po dlouhém rozstřelu
pan Josef Říha z Chomutova
s nástřelem 13 terčů. Třetí
místo obdržel po statečném
rozstřelu pan Skrčený Jiří také
z Nové Vsi v Horách, též s nástřelem 13 terčů. Pozn.: vloni byl na osmém místě
a polepšil si na místo třetí, gratulujeme! V kategorii žen, které jsme měli pouze
dvě: se umístila na prvním místě paní Jiřina Frantová s nástřelem 8 terčů, druhé
místo patří paní Monice Vydrové se zásahem 2 terčů. Za MS Nová Ves v Horách
děkuji především všem členům, kteří se o průběh celé akce starali, kuchařům
Antonínu Šlégrovi, Petru Kovářovi za dobré jídlo a také všem občanům a také sponzorům z Nové Vsi v Horách, za účast a návštěvu na
našich střelbách.
Za MS Nová Ves v Horách, z. s. Větříček Luboš
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