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OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 10, 11/2021
11/11/2021
Informace starosty
Vážení spoluobčané, rád bych vás 17. 11. pozval do kulturního sálu Pod Lípou, kde dojde k ocenění 19-ti
osobností naší obce za posledních cca 50 let. Při této slavnostní chvíli jsme dojednali i vystavení obecních
kronik, které jsou jinak uložené v Mostě ve Státním okresním archivu. K poslechu bude po slavnostním aktu
hrát Cimbálová kapela a vše bude moderovat Aleš Lehký. Všechny vás rádi uvidíme, ale je potřeba dodržovat
všechna platná hygienická opatření. Je nutné být očkovaný, nebo čerstvě otestovaný, popřípadě mít doklad
o prodělání nemoci v posledních 6 měsících. Vše bude při příchodu na sál kontrolováno a to včetně
nasazeného respirátoru. Věřím, že to chápete, jelikož je nutné ochránit naše seniory, kterých tam bude
většina.
Tento nápad vznikl spontánně na konci září v kolektivu na našem obecním úřadě, a jelikož jsme se domluvili na
termín 17. listopadu, který se nám zdá velice důstojný, tak jsme moc času na realizaci neměli. Věřím, že jsme vybrali dobře a jsme si
vědomi toho, že všichni se do nominace nevešli. Tato akce by mohla být novou tradicí, a proto jí nazýváme nultým ročníkem. Příští rok
budete mít možnost nominovat vy, občané naší obce, a tím zahájíme první ročník. Podrobnosti se dozvíte v příštím Zpravodaji.
Budeme se na vás těšit.
Další akce, které snad mohu v tuto chvíli potvrdit, je rozsvícení vánočního stromečku i se svařákem, jak pro dospělé, tak pro děti.
Rozsvícení se uskuteční první adventní neděli 28. 11. od 16:15 hodin. Samotné rozsvícení proběhne již tradičně v 16:30 hodin.
23. 12. v 18:30 hodin k nám i letos zavítají Mostečtí skauti, kteří nám přivezou Betlémské světlo.
V tuto chvíli se pracuje na přípravě obecního rozpočtu na příští rok a sbíráme od všech podměty, na co by se nemělo v příštím roce
zapomenout např. opravit, vybudovat či zahájit projektování. Budeme rádi i za vaše postřehy, které můžeme opomenout. V září
proběhla diskuse s občany z horních Mikulovic, kterým byly představeny tři varianty k možné výstavbě kanalizace, přímo od pana
projektanta. Z této diskuse jsem byl zaúkolován, abych zjistil postoj společnosti „Severočeské vodovody a kanalizace“. Tento úkol
jsem splnil v říjnu, kde jsem představil možné varianty a vše jsme jim poslali elektronicky. V tuto chvíli propočítávají, jestli bude
dostatečná Čistírna odpadních vod a čekáme na jejich vyjádření, popřípadě jsme připraveni zajistit doplňující informace.
Blíží se nám zima a možnost padání sněhu, proto bych vás chtěl poprosit, abyste odklidili vše podél silnice např. písek, štěrk, ale hlavně
kamení, které pod sněhem není vidět a techniku by to poškodilo. Věřím, že nám jde všem o jedno, a to se bezpečně cítit na našich
komunikacích.
Přeji vám krásné klidné dny.
Váš starosta David Kádner

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás tímto informovala, že Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlý balíček odpadové legislativy, který
upravil systém vybírání poplatků za odpady v zákoně o místních poplatcích 565/2020 Sb.
S platností od 1. 1. 2021 již není možné platit poplatek za komunální odpad za nádobu. Nadále zůstává plátcem
poplatku vlastník nemovitosti. Zákon dává na výběr mezi hmotností odpadu a objemem odpadu.
Z důvodu, že společnost Pedersen a.s. nemá prozatím automobily, které by měly zabudované váhy a nádoby
nejsou očipované, přistoupila obec k variantě poplatku za objem odpadu.
V nově zpracované vyhlášce je navrhována částka 0,21 Kč za l odpadu. Bohužel již není možné zvýhodňovat
větší nádoby.
Doposud stála 120x litrová nádoba 600,- Kč (ročně)
240x litrová nádoba (která byla zvýhodněna) 1000,- Kč (ročně)
Dle nově schváleného zákona, a pokud bude schválena nově zpracovaná vyhláška zastupiteli obce, jsou na příští rok výše plateb
následující:
Odpady za rok 2021:
120 l nádoba ……………….655,- Kč (ročně)
240 l nádoba………………..1 314,- Kč (ročně)
1100 l nádoba……………….6 006,- Kč (ročně)
Vyhláška se bude projednávat dne 29. 11. od 17.00 hod., na OÚ v zasedací místnosti, kam jste srdečně zváni.
Vladimíra Tondrová, místostarostka

Dne 28. listopadu uplyne dlouhých pět let,
co nás navždy opustil

pan František Novotný.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti Alena
a František s celými svými rodinami.

"Kdo v srdcích žije, neumírá …"

v říjnu se narodili dva noví občánci

Adam Václav Brusch
a

Amálie Petrlík

Rozesílání SMS o aktuálních
informacích v obci můžete
dostávat zdarma na Váš mobilní
telefon.
K odběru se zaregistrujte na OÚ.

Poslední termín v tomto roce – velkoobjemový kontejner
27. 11. 2021
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!!

SK KRUŠNOHOŘÍ

Náš trenérský tým
Jan Štefko - trenér UEFA Pro licence
steffi.j@seznam.cz
+420606683407
Petr Mareš - trenér UEFA B licence
petr.seiffen@gmail.com
+420777859108
Ladislav Rameš - trenér UEFA B licence
L.Rama@seznam.cz
+420775230593
Od středy 2.6.2021 opět probíhají tréninky pro děti ze
ZŠ a MŠ v tělocvičně ZŠ Hora Svaté Kateřiny nebo na
víceúčelovém hřišti ( v závislosti na počasí ). Tréninky pro
MŠ - každá středa od 9.30-10.20. Pro děti ze ZŠ - každá
středa 12.45 - 14.15, kontakt na trenéra: Ladislav Rameš
775230593.

Restaurace u námořníka pořádá
13. 11. 2021 od 16 h
předvánoční soutěž

O nejlepší bramborový salát.
Účastníci soutěže přinesou malou ochutnávku, kterou porota vyhodnotí.
Nebudou chybět ani řízečky. Těší se na Vás Roman Vašina

Stručný přehled z 21. jednání
zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Na 21. jednání zastupitelstva starosta v informacích představil další postup v
nekonečném seriálu s názvem „Územní plán obce.“ Plán se sune kupředu, ale
konečný termín si zatím nikdo nedokáže odhadnout. Pozitivnější zpráva byla
z finančního výboru, že za první polovinu roku je naše hospodaření
v přebytku cca 900 tis. Dále jsme na základě doporučení Ministerstva vnitra
schválili návrh vyhlášky, stanovující navýšení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitosti. Přeloženo do normálního jazyka to znamená, že každý z nás
bude platit daň z nemovitosti o polovinu vyšší. A na střídačku zase dobrá
zpráva: schválila se smlouva o sociální péči s Krušnohorskou poliklinikou. Kdo
by měl zájem, tak se jedná o poskytování komplexní péče pro občany starší,
nemocné a tělesně postižené a to přímo v jejich domácím prostředí. Ještě
jsme vyjádřili souhlasné stanovisko s podáním žádosti o obnovu dětského
hřiště u Výšiny. Celkové náklady jsou 346 tis. a obec by přispěla částkou 70 tis
Kč. Když zůstaneme ještě chvilinku u financí, tak všichni souhlasili s odměnou
pro naši paní kronikářku, za její práci. A na úplný závěr, kdo by měl zájem
nahlédnout do naší kroniky, tak po dohodě je to možné na obecním úřadě.
Jaroslav Dvořák

Zeptali jsme za Vás……JUDr. Daniela Voláka na akci

MILOSTIVÉ LÉTO
O co jde?
Akcí „Milostivé léto“ se označuje jeden z bodů zákona č. 286/2021 Sb, kterým byl
změněn exekuční řád a tento byl přijat 7.7 2021. Ze zákona se tedy vztahuje pouze na
pohledávky vymáhané SOUDNÍ EXEKUTOREM, kde oprávněným je veřejnoprávní
subjekt. Tím je Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná
instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu
soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený
státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená
státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnická osoba, v níž
má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými
celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (tj. např. energetické společnosti, dopravní podniky, technické služby či obecní
společnosti spravující bytový fond obce atd.)
Akce platí na dluhy uhrazené nejpozději do 28.1.2022 a NEVZTAHUJE SE na daňové a správní exekuce vymáhané přímo státními orgány v tzv. daňové exekuci.
Jak na to?
Dlužník musí především zjistit kolik na původním dluhu (jistině) dluží. Tuto informaci získá u svého exekutora, případě přímo u svého věřitele. Dále musí oznámit
exekutorovi, že při splacení původního dluhu využívá akci „Milostivé léto“ pro tyto případy ne vhodné využít vzorového dopisu exekutorovi, který je dostupný na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti pod odkazem https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/ a jehož text zní
„Vážený pane soudní exekutore,
jako povinný v exekučním řízení, které vedete pod sp. zn. …..…, využívám postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (využití tzv. milostivého léta). Podle této právní úpravy chci uhradit v zákonem stanovené
lhůtě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v tomto exekučním řízení a částku 908 Kč včetně DPH na nákladech exekuce.
Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena nebo jinak nezanikla, a částky, kterou je třeba k využití postupu
podle čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. zaplatit na nákladech exekuce.
Zároveň prosím o sdělení čísla účtu, na který mohu za účelem splnění podmínky podle čl. IV bodu 25 odst. 1 bodu 1 zákona č. 286/2021 Sb. uhradit nezaplacenou
nebo jinak nezaniklou jistinu a částku nákladů exekuce.“
Jakmile soudní exekutor sdělí příslušnou částku a číslo účtu na které je možné dluh uhradit, je nutné zajistit aby byl nejpozději do 28.1.2022 připsán na účet
soudního exekutora a to spolu s částkou 908,- Kč včetně DPH.
Tímto je povinnost dlužníka splněna a zbývající dluh mu bude odpuštěn, resp. soudní exekutor vydá rozhodnutí, jímž povinného, který je fyzickou osobou,
osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. Je třeba mít na paměti, že tento postup je třeba pro každou
jednotlivou exekuci, kterou chce dlužník v rámci akce „Milostivé léto“ ukončit.
V případě, že si dlužník není jistý, zda je schopen tímto procesem projít sám, může se obrátit na některou z organizací zajišťující pomoc v těchto životních situací,
jako je např.:
·
Člověk v tísni na internetových stránkách www.cervenesluchatko.cz, telefon 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
·
Sociální agentura, o.p.s. na internetových stránkách www.socialniagentura.cz, telefon 475 00 094, info@socialniagentura.cz
Stručný harmonogram akce
1)
2)
3)

V období od 28.10.2021 do 28.1.2022 napsat doporučený dopis nebo pomocí datové schránky oslovit exekutora každé jednotlivé exekuce.
Vyčkat odpovědi exekutora, případně tuto odpověď urgovat u věřitele.
Nejpozději do 28.1.2022 zajistit připsání dluhu a částky 908,- Kč na účet exekutora. Do zprávy pro příjemce uvést „Vyzývám soudního exekutora, aby
postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.“

Zpracoval
JUDr. Daniel Volák, advokát
i.s. Mgr. Ondřej Moutvička, advokát

Tvořilky, z. s. připravily 31. října v podvečer před obecním úřadem pro
všechny děti Strašidelný parčík. Nechyběly vydlabané dýně. Kdo chtěl,
mohl k výzdobě přispět svým výrobkem. Za to, že se děti nebály, čekala
na ně sladká odměna. Z dalších aktivit Tvořilek za poslední dobu
připomeňme podzimně nazdobené květináče umístěné po obci, které
zanedlouho vystřídá výzdoba se zimní tématikou. (rama)

Svatý Michael archanděl
V sobotu 2. října otevřel veřejnosti po dlouhých letech své brány - navzdory varování o vstupu "na vlastní nebezpečí" - kostel svatého Michaela
archanděla v Nové Vsi v Horách. Jeho příznivci zde po několika
týdnech příprav uspořádali akci "Michael u Michaela", která měla
přilákat - a díky vlídnému počasí a jedinečnosti místa také
přilákala - nejen novoveské, ale i přespolní. Po celé slunečné
odpoledne byl příchozím umožněn vstup bočním vchodem do
zakristie, kde byla instalována výstava fotografií kostela, která
měla tři části - "Včera" a "Dnes", část "Zítra" pak byla
doprovozena velkým otazníkem a prázdnou plochou. Přes pásku
s nápisem "zákaz vstupu" bylo ze zakristie možné spatřit zmar i
krásu v hlavní lodi kostela. V tento den ožil nejen kostel, ale také
jeho bezprostřední okolí - samotné setkání totiž kromě domácího
pohoštění pro příchozí nabídlo také tři drobná hudební
vystoupení, dětskou dílničku a stánek s rukodělnými výrobky právě v prostoru před kostelem. Cílem bylo přivést k
výjimečnému místu v obci pozornost a rozproudit diskusi, jak lze
kostelu a jeho okolí pomoci tak, aby k nim znovu vedly kroky místních i návštěvníků horské vsi... aby "zítra" mohlo vůbec existovat. Základní
myšlenkou je propojit všechny ty, kteří kostel obdivují a nabízejí svou iniciativu, do skupiny, která bude kostelu nejen pomáhat - ať už odvážnou
prací v interiéru, úpravou okolí nebo pořádáním slavností, ale také začne intenzivně jako spolek vstupovat do jednání se zástupci obce i církve,
pokusí se přimět zainteresované strany, aby místu věnovaly pozornost, kterou si zasluhuje, aby spolu začaly jednat a spolupracovat. "Michael"
utrpěl dlouhodobým nezájmem a extrémně zanedbanou údržbou, například stropní fresku již nelze zachránit - obnovení možnosti vstupu do
kostela a zrušení havarijního stavu je podmíněno kompletní výměnou celého stropu. Ta přitom musí proběhnout v souladu s památkovou
ochranou a je velmi nákladná. V minulosti se podařilo získat dotaci z evropských fondů a dopřát kostelu novou fasádu a zejména střechu, díky
které nedošlo k totální devastaci kostela. Zastavení zkázy ovšem nemůže stačit nám všem, kteří vnímáme, o jak vzácné místo se jedná, jaký
potenciál skýtá - pro budování komunity v obci, pro oživení obce z hlediska turistiky, pro další navazování přeshraniční spolupráce. Může se
stát místem sousedských setkání, místem pro zážitky z oblasti kultury, v neposlední řadě může "produchovnit" lokalitu, která v důsledku
historických událostí v oblasti sociálního kapitálu strádá a teprve svou cestu hledá. Děkujeme z celého srdce za účast a povzbudivá slova všem,
kteří 2. října ke kostelu přišli! Děkujeme za Vaše postřehy a náměty, za fotografie a příběhy, které jste přinesli! Děkujeme i za Vaše příspěvky na
obnovu kostela, které putují na transparentní účet Spolku pro obnovu novoveských památek, který po letech znovu ožívá a na 19. listopad
chystá setkání všech nás, kteří bychom "Michaelovi" rádi věnovali svůj čas a úsilí. O místě setkání Vás budeme informovat na FB stránce
kostela. S díky a brzy na shledanou
Hanka Pipotová. foto: Jirka Chod

Tak a je tu změna
Vytahuji ze skříně zimní bundu, čepici, šálu a boty. Zase nás čeká a možná se na nás i těší, paní zima. No a tak jdu nerada připravit pro jistotu
zase tu lopatu ke dveřím. Slibuji sama sobě, že začnu trochu posilovat ochablé ruce, tak sakra, kde mám ty činky?
Milovníci umění by si neměli nechat ujít výstavu a zároveň novou prodejní galerii SmetanaQ Gallery, jež najdete v nejvyšším patře domu na
Smetanově nábřeží v Praze (čp.334/4). Konají se tu workshopy, setkání s umělci či módní přehlídky. Více info na www.smetanaq.cz
Když hrad, tak na kopci
Dominantního vrchu v krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, využil ve 13. století český král Přemysl Otakar II. a dal na něm postavit
kamenný hrad. Stavba sloužila na obranu obchodní cesty a proti rozpínavosti sousedních rodů. Krátce po Přemyslově smrti se hrad stal vězením
jeho sedmiletého syna Václava a ovdovělé královny Kunhuty. Počátkem 14. století se hrad dostal do zástavního držení okolní šlechty a do
královské správy se vrátil až po nástupu Karla IV. na trůn. Císař Karel IV. rád pobýval na hradě Bezdězu a se svým purkrabím založil Velký rybník,
který byl později na počest K.H.Máchy přejmenován na Máchovo jezero, které s rozhlohou 284 hektarů je šestý největší rybník v Česku. Básník
Karel Hynek Mácha umístil děj známé lyrickoepické skladby „ Máj“ do prostředí Velkého rybníka. K.H. Mácha byl tak inspirován krásou krajiny
a dominantou hradu Bezděz, že napsal na oslavu hradu lyrizovanou prózu „Večer na BEZDĚZU“. Hrad vyobrazil také ve třech kresbách. Nejen
K.H.Mácha byl očarován okolní krajinou hradu Bezděz. Bedřich Smetana zkomponoval na libreto Elišky Krásnohorské operu „Tajemství“, jejíž
děj mimo jiné řeší údajný poklad pod bezdězským benediktinským klášterem. Díku tomu bylo toto místo následně rozkopáno hledači pokladů
z okolí. Hrad na svých obrazech ztvárnili Josef Mánes, Alois Bubák, Cína Jelínek, Hugo Ullich a další. V dnešní době je Máchovo jezero
využíváno zejména k rekreaci a představuje centrum Máchova kraje. V minulosti, byly ale lesy kolem vodního díla v soukromých rukou a
možnost vykoupat se v rybníku nebo se procházet v okolní krajině byla pouze tolerována. V roce 1920 koupila obec Doksy od hraběte Adolfa
z Valdštejna pozemky na pobřeží „Velkého rybníka“. Tím město získalo právo tady provozovat koupání a plavbu loděk. Od té doby nemá tato
oblast o výletníky nouzi a dodnes patří k vyhledávaným rekreačním oblastem.

Tipy na toulky přírodou
Co třeba jezero Most. Zájem o lokalitu jezera je značný. Svědčí o tom neustále plné parkoviště. K jezeru zajíždí linka MHD a lze sem dojet i po
cyklostezce. Na příští rok by mohl u jezera začít fungovat kemp, kde bude i stání pro karavany. Zatopená plocha jezera je 309,09 ha a doba
napouštění trvala 6 let. Maximální hloubka je 75 m.
Město Loučná pod Klínovcem je druhým nejmenším městem v České republice. Žije zde něco přes 100 obyvatel. Než napadne sníh můžeme
využít v okolí města několik značených cyklostezek s různou délkou a obtížností. Výzvou je také zdolání tisícimetrové hory Meluzína, odkud jsou
krásné výhledy. Malé město Loučná pod Klínovcem slouží turistům celoročně.
Vaňovský vodopád je nejvyšším vodopádem Českého středohoří. Nachází se v národní přírodní památce Vrkoč nedaleko obce Vaňov. O
nádhernou podívanou se tu postaral Podlešinský potok, který spadá mezi Podlešínem a Vaňovem jako 12 metrů vysoký vodopád v čedičové
skále. Tu tvoří až 40 metrů vysoké a až 2 metry široké skalní sloupy. Vodopád je celoročně přístupný. (pokračování na str. 6)

(dokončení ze str. 5)
Boreč – na okraji Lovosic uhneme v pravo, přetneme frekventovanou E55 a zastavíme v Režném Újezdě, odkud lze vystoupat na na vrch Boreč vysoký 449 metrů ,
označovaný za kouřovou horu. V létě na něm není nic podivného. V zimě stoupá z vrcholu sloup bílé páry. Nejedná se o žádnou sopečnou činnost, ale o
vyvěrování teplého a vlhkého vzduchu poněkud v neobvyklé formě. Na místech, z nichž vyvěrá teplý vzduch i za třeskuté zimy spatříme rozkvetlé sedmikrásky….
Dubice – do vsi nad levým břehem Labe se dostaneme vedlejší silnicí přes Stebno. Z daleka viditelnou dominantou je pozdně gotický a později přestaven
v barokním slohu kostelík sv. Barbory – vyhlídka, která se odtud otvírá, patří k nejúžasnějším. V těchto místech protéká Labe malebným úsekem zvaným“ Porta
Bohemica“ (Brána Čech) .
Dymník – cihlová rozhledna z roku 1896 na 516 metru vsokém vrchu byla v roce 1995 rozsáhle opravena, a tak se ke 100. výročí zaskvěla opět v plné kráse - 15
metrů vysoká válcová věž není daleko od Rumburka a stojí za návštěvu.
Džem, švestka, skořice, rum – džem vyráběný tradiční metodou. Ruční zpracování. Snaha o zachování co nejvyššího podílu ovoce, bez dalších chemických přísad a
konzervantů. Obsahuje pořádnou porci zralých švestek, špetku skořice a na závěr se přidává tuzemský rum na zvýraznění chuti. Je to nejlepší lék na zahnání
podzimních chmurů. Doporučujeme pojídat jen tak po lžičkách přímo ze skleničky nebo přidávat do jogurtu či na palačinky říká Ing. Petr Havelka – na
www.modrinka.cz
A teď nej rekordy …..
Nejstarší kočka Creme Puff se narodila 3.8.1967 a žila s Jakem Perrym v v Austinu v Texasu, USA do 6.8.2008 – celkem tedy 38 let a 3 dny.
Nejstarší žijící papoušek je Poncho, 87letý ara, který prožil svou kariéru hraním v hollywoodských filmech, ale už je na odpočinku v Telfordu v Shropshire, Velká
Británie.
Nejjedovatější štír – štír tlustorepý je zodpovědný za 80% bodnutí a 90% úmrtí po bodnutí štírem obecně v severní Africe. Může dorůst do délky 10cm a vážit až
15 gramů.
Nejjedovatější pavouk – brazilští zástupci rodu Phoneutria jsou nejjedovatějšími pavouky. Palovčík brazilský má ze všech žijících pavouků nejaktivnější neurotoxický jed. Pouhých 0,006mg stačí k zabití myši. Pavouci mají rozpětí těla a nohou okolo 17cm.
Nejmenší pavouk Patu marplesy je veliký 0,43mm a žije v západní Samoa.
Největší nepřtržité plochy pavučin vytvářejí pavouci indického rodu Stegodyphus. Na rozdíl od pavouků, kteří tkají ploché pavučiny , tito stavějí proplétané
trojrozměrné sítě, jež dokážou pokrýt vegetaci na několika kilometrech
Nejkratší had Leptotyphos carlae je druh hada, který měří 10 cm. Stočený má velikost malé mince a je silný jako špageta.
Austrálie je země s největším počtem jedovatých hadů.
Nejrozšířenější had - Zmije paví - žije na Středním východě a ve střední Asii. Zmije paví se zajímavým vzorem na šupinách má bezkonkurenční pověst, protože
pokousala a zabila více lidí než jakýkoli jiný druh. Když je vyprovokována je velmi agresivní. Její kousnutí způsobuje prudké krvácení.
Nejtěžší brouk ze severních oblastí Jižní Ameriky v roce 2009 vážil 228g. Je to téměř stejná hmotnost jako u dospělé krysí samice.
Br, to se mi ulevilo, že v Česku takové potvory nepotkám.
A jdeme myslet na něco méně strašidelného
Nejvíce lidí praskajících bublinky - dne 28.1.2013 shromáždila Sealed Air Corporation a Hawthornská střední škola (obě USA) 366 lidí, aby Hawthornu, New
Jersey současně praskali bublinkovou fólii. Hawthorne je známý tím, že tu bublinková fólie vznikla.
A už mi nezbývá nic jiného než vám popřát další slunečné dny než se vlády ujme paní zima. Přeji všem podzim bez angín a chřipky, vždyť jsme horalové. Ahoj
příště.
Jana Dvořáková

Sokolíci a hasiči se loučili s létem
Konec srpna nám neukázal vlídnou tvář, tak jsme si to vynahradili o měsíc později. Pivo studené, klobásy teplé, tak můžeme směle pokračovat. A celá sobota na
hřišti u sokolovny byla naše. Jinak než sportem to snad ani nejde. Klání otevřel turnaj v nohejbalu. Pět mančaftů bojovalo mezi sebou. Nikdo nepustil ani balón
zadarmo. Útok střídal útok a hrálo se až do posledního dechu. Úplně lahůdková podívaná. Tribuny
byly nadšené a oba dva diváci, Bohouš s Mírou, si zápasy skvěle užívali. Nejvíc sil ke konci mělo
družstvo Mezák, které si také odneslo nejkrásnější pohár. Ale protože byla časová rezerva do další
soutěže, tak jsme si „střihli“ takový mini turnaj ještě jednou. Jen tak, pro radost. A to už se přiblížil
start další disciplíny. Kuličky jsou na pořadu. Devatenáct účastníků si to rozdalo o příčky nejvyšší. Pět
kuliček dostat do ďůlku? Sranda. Ale pozor, najednou to není tak jednoduché. Závodníci to zkoušeli
různě: zamířit palcem, ukazováčkem z boku, šoupákem, z podřepu, klečet na kolenou. A kuličky
vesele létaly kolem jamky,
jen to fičelo. Kam to míříš?
To je daleko, trošku míň.
Malinko do strany a je tam.
Tak takové hlášky padaly
z řad diváků. Nejvíc si je vzal
k srdci Péťa Šikl, který po
zásluze bral vychlazené šampáňo za kuličkového krále 2021. V té mladší kategorii
dominoval Martínek Tondrů, kterému dýchal na záda Tomášek Berousků.
Na závěr našeho sportovního podniku nemohla chybět pivní štafeta. Od samého rána
ještě ani nebylo jasné, kdo s kým bude ve družstvu. Ale to vůbec nebránilo tomu, aby se
jednotliví borci rozcvičovali na ten nejlepší výkon. A pak to začalo. Pivo mizelo
z jednotlivých kelímků. Někomu do hrdla, někomu na tričko. Cenné vteřinky ubíhaly, oči
lezly z ďůlků, diváci skandovali. Ale časomíra rozhodčího byla neúprosná. A tak nakonec si
palmu vítězství odnesl, světe div se, opět Mezák. Je vidět, že tenhle mančaft přijel na letošní klání ve skvělé formě a v přípravě nepodcenil ani ty nejmenší detaily.
Jenomže je tady ještě dámská jízda. Tak pozor! Vlaďka rozjíždí první úsek a počíná si skvěle. Pivko zapluje dovnitř jedna báseň. Jiřka pokračuje velmi dobře. Teď
konečně může zúročit ty dlouhé večery z Lípy. Finišmankou štafety je Táňa a blíží se do cílové rovinky dlouhými doušky. Bezvadný výkon celého týmu a zlato
zůstává doma. Na úplný závěr zbývalo ještě dopít zbylé ceny a pohodové loučení s létem pro dnešní rok je za námi.
J. Dvořák, TJ Sokol Nová Ves v Horách
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