NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 8/2019

INFORMACE STAROSTY
Krásný zářijový den, letní prázdniny nám
proběhly skrz prsty a máme tu poslední
letní dny. Některé děti poprvé vstoupily do
základní školy ty starší poprvé na střední
školu nebo učiliště. Chtěl bych jim popřát,
aby se jim v novém prostředí líbilo a dařilo
se jim ve svém studiu. Ale přece jen se
vrátím ještě do prázdninové doby. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se jakkoli
podíleli
na
letních
Novoveských
slavnostech, které jsme si všichni moc užili.
Je nám jen líto, že jsme vám nemohli

ukázat část večerního programu, jelikož nám to
nedovolilo počasí. Bohužel venkovní akce jsou vždy
rizikové. Ale už nyní se můžete těšit na slavnosti příští
rok, které se budou konat 1. srpna a budou
doprovázeny i Mikulovickými hrami, které příští rok
budeme u nás pořádat a přijedou k nám další tři
Mikulovické obce (u Znojma, u Jeseníků, u Pardubic) a
my uděláme vše pro to, aby putovní pohár zůstal u nás
v obci. A zároveň oslavíme kulaté výročí našich
dobrovolných hasičů. Program už se rýsuje a bude hotov

do konce října. Další velmi povedená akce byl devátý
ročník dětského tábora a opravdu jsme si ho s dětmi
užili i my dospělí. Už nyní se těšíme na další ročník.
Jelikož bude desátý, rozhodli jsme se, že bude na 12
dní. Děti prožijí každý den něco jiného na jiné téma.
Termín tábora bude od 9. 8 (neděle) do 20. 8. 2020
(čtvrtek) a přihlášení na tábor bude možné od ledna
2020. Ale abych nepsal jen to, co bylo, pozvu vás na
akce, které jsou ještě před námi do konce měsíce. 28
září nás čeká plno zážitků. Ve 14 hodin začíná u větrných
elektráren tradiční drakiáda pořádaná Sokolem. V 16
hodin začíná první schůzka rybářského kroužku, kde
zjistíte veškeré informace, co vás v tomto kroužku čeká.
Sraz je v sokolovně v tělocvičně. A od 19:30 hodin
tradiční lampionový průvod. Sraz je v 19:20 hodin
TENTOKRÁT NA VÝŠINĚ a průvodem se půjde tradičně
na hřiště k sokolovně.
Přeji vám krásné babí léto.
Váš starosta David Kádner

V září nás bohužel
navždy opustil pan

V SRPNU SLAVÍ

Zdeněk KRUPIČKA
(63)

Čest jeho památce!

KONTEJNER
bude v roce 2019 přístupný v těchto
dnech v době 8.00-12.00 hodin:
27. 7., 31. 8. , 28. 9., 26.10., 30. 11.,
28. 12. 2019

CVIČÍME JÓGU
PRO
ZAČÁTEČNÍKY
každou středu od 17.15 h
v sokolovně.
Další info: tel.: 730 511 178.

TJ SOKOL zve velké i malé

28. 9. 2019 od 14.00 h
na kopci u větrných elektráren
Občerstvení zajištěno.

Jana Kůželová (72)
Hermína Fuziková (80)
Josef Větříček (77)
Marta Morová (71)

PROGRAM
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
16. 9. 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves
v Horách

1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Schválení projektové dokumentace - studna
5.
Schválení návrhu smlouvy k zajištění vzdělávání
6.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
7.
Schválení prodloužení smlouvy na doložení stavebního
povolení
8.
Schválení návrhu nájemní smlouvy na část p.p.č. 1367/21
v k.ú. NVvH
9.
Schválení návrhu kupní smlouvy na nově vzniklou p.p.č.
600/25 v k.ú. NVvH
10.
Schválení návrhu kupní smlouvy na nově vzniklou p.p.č.
1367/131 v k.ú.NVvH
11.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1216 (17 m2) v k.ú. NVvH
12.
Žádost o pronájem části pozemku z p.p.č. 1216 (40 m2)
v k.ú. NVvH
13.
Žádosti o prodej p.p.č. 1105/12 o výměře 1073 m2 v k.ú.
NVvH na výstavbu RD.
3 žádosti podané 13.8., 14.8. a 2.9. 2019
14.
Žádost o prodej pozemku části p.p.č. 1103/1 – 600 m2
v k.ú. NVvH
15.
Žádost o příspěvek na pobyt a exkurze - ZŠ HSK
16.
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
17.
Nabídka na zpracování analýzy
18.
Diskuse
19. Závěr

Horská liga
O víkendu 17. - 18. 8. vyrazila Horská liga na
Šumavu. Probíhal tam totiž čtvrtý ročník
Hradního turnaje v dámě. No to se rozumí, že
jsme nemohli chybět. Ale ouha – než jsme odjeli,
z kuloárů přišlo ultimátum. Buď přivezete medaili,
nebo vyhrajete každý 11 hodin veřejně
prospěšných prací. A to se na letošní ročník
chystalo rekordní počet účastníků. Tak jsme teda
celí roztřesení odjeli. První den na Zámku Blatná
nás přišla pozdravit i majitelka, paní baronka
Hildprandtová. Docela se nám dařilo a tak jsme s
nadějí vyhlíželi druhý den v Rabí. Malebné rabské

hospůdky se večer na nás jen smály. No a jděte si teda
lehnout. Holt to nešlo. Ráno nás zastihlo celé natěšené
a to se pak hrálo úplně samo. Nakonec si Horská liga
odvezla domů ze Šumavy prvenství. Láďa také
vyhrál svou skupinu a celkově byl dvanáctý,
rovnou uprostřed startovního pole. Jiřka ve své
skupině skončila čtvrtá a celkově devatenáctá. A to
letos hrálo 22 hráčů napříč celou republikou.
J. Dvořák

Loučení s létem
Letošní loučení s létem vyšlo zrovna na
poslední prázdninový den. Protože
jsme samí mladí kluci a holky, nemohli
jsme začít jinak, než sportem. Nohejbal
tradičně otvírá zápolení a přijelo osm
družstev. I dva mančafty „soudruhů
z NDR“ tady čutaly. Taková nálož na
jedno hřiště vyžaduje, aby zápasy
pěkně šly jeden za druhým. Jinak tu
budeme kopat do pěti. Počasí nám
přálo, pivo studilo, klobásky pálily,
zkrátka nemělo to chybu. Po
vyčerpávajících bojích si palmu
vítězství odvezl tým „JÁ TY ONA“ z Ústí
n/L. Ale pozor, v družstvu figurovala
také žena. MEZÁK byl druhý a co je
potěšující, v tak skvělé konkurenci se
neztratili ani domácí borci. Po zásluze
získal „FRKAL“ třetí příčku. A to už se
dávaly stojany na stranu a připravoval
se ďůlek na kuličky. Patou to nešlo, tak
se vzalo zavděk hotovým. Startovní
pole čítalo osmnáct hráčů. A to pěkně
prosím si každý dělal laskominy na to
šampíčko pro vítěze. Po dvou kolech
zůstali na čele dva soutěžící a šlo se do
baráže. O rozdíl jediné kuličky nakonec
zvítězil domácí Jára a mohl si počtvrté v řadě vykloktat bubliny.
Škoda, že nehrál věčný rival Táňa. S určitostí by promluvila do
pořadí a mohlo to být ještě napínavější. V dětské kategorii tu
nejsladší čokoládu si vycvrnkal Péťa, těsně následovaný
Tomáškem. Po loňském ročníku, kdy „Čáru“ na celé čáře vyhrály
ženy, letos kraloval Syny. Však si to s ním Věra ještě doma
důkladně „probrala“, za to, že ji ožulil. Ale to už přilétl „Zlatý
orel“ z Prahy a začali si připravovat ve stanu svoje nádobíčko. Po
několika sériích country, přišla ta pravá chvíle na pivní štafetu. A
to byla parketa pro domácí reprezentanty. Zcela s přehledem
zvítězili „Chlapci a chlapi“. V ženské kategorii zase nemělo
konkurenci družstvo „Bláhovi“ a jednoznačně vyhrálo. Možná to
bylo trošičku také tím, že jiný dívčí tým nebyl. A do půlnoci nás
při dobrém pivku provázelo country.

J. Dvořák
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