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Zeptali jsme se starosty….
Jak bude fungovat knihovna? Od září je možné si knihy zapůjčit a následně vracet v úředních hodinách obecního úřadu ve dnech
pondělí a středa v časech 8.00 – 17.00 h a dále v úterý v čase 8.00 – 15.00 h. Čtenáři nechť kontaktují slečnu Michaelu
Krupičkovou na našem úřadě. Starším spoluobčanům je možné knihy dovézt domů dle jejich výběru, seznam knih je možno
vyžádat. Nyní jsme objednali knihu Karel Gott – Má cesta za štěstím, kterou si můžete následně zapůjčit.
17. 9. se na sále kulturního domu sešli občané horních Mikulovic, co bylo účelem jednání? Mnohokrát děkuji velkému počtu
účastníků za setkání, jsem opravdu rád a je tak vidět, že
občané mají zájem o dění v obci. Cílem setkání bylo
představení tří variant řešení stavby kanalizace v této
části obce. Projektant představil možná řešení (1.
kanalizace gravitační, 2. kanalizace tlaková, 3. domovní
čistírny odpadních vod). Dále sdělil odhad rozpočtových
nákladů, které překračují možnosti obecního rozpočtu.
Variantním řešením jsou dotace, které jsou v tomto
případě obtížně využitelné vzhledem k nízkému počtu
připojených nemovitostí. Výstupem setkání jsou úkoly
pro mne, a to zahájit jednání s vodárenskou společností,
výsledky budou předloženy na jednání zastupitelstva
obce, které rozhodne o dalších krocích. O průběhu
rozhodování budou občané informováni.
Jaké nás čekají změny v jízdním řádu autobusů? Krajský úřad navrhuje úpravu jízdního řádu a to v podstatě všechny dopolední
odjezdy posouvá o 20 minut dříve a všechny odpolední o 20 min později. Jelikož takový zásah nevyhovuje žákům, návrh jízdního
řádu jsem připomínkoval spolu se starostou Brandova. Dále odjezd posledního večerního spoje z Litvínova se prodlužuje o 20
min., což nevadí, ale poslední autobus z hor navrhují odjíždět před 19 hodinou, což je nevyhovující. Úpravy chce kraj dělat
z důvodu integrované dopravy tak, aby autobusy navazovaly na vlaky. Pro nás je však důležitější doprava občanů do zaměstnání,
do školy, k lékaři a za kulturou. Pevně věřím, že naše připomínky vezme kraj v úvahu. O výsledku budete informováni.
Starosta David Kádner, místostarostka Vladimíra
Tondrová i úřednice obecního úřadu se ve dnech 20. a
21. 9. 2021 zúčastnili 21. ročníku konference Internet
státní správy a samosprávy, která se konala v Hradci
Králové. Konference byla mj. zaměřená na digitalizaci
veřejné správy a kybernetickou bezpečnost.
Konference probíhala za účasti odborných expertů
dané oblasti včetně představitelů státu mj. Miloš
Vystrčil, Karel Havlíček, Ivan Bartoš, Věra Jourová,
Vladimír Dzurilla, Martin Červíček. D. Kádner se zde
osobně setkal s brigádním generálem ing. Karlem
Řehkou,
ředitelem
Národního
úřadu
pro
kybernetickou bezpečnost, se kterým našeho starostu
pojí vazby z jeho působení v Praze coby předsedy
Výboru pro obranu PS Parlamentu ČR.
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V srpnu a září slaví

Starosta obce D. Kádner zajistil ve spolupráci
s jednatelkou Krušnohorské polikliniky Litvínov
s.r.o. a zároveň zastupitelkou obce, Ing. Petrou
Havlovou, terénní pečovatelskou službu, na
základě které si mohou potřební občané objednat k sobě
domů nabízené služby a to:

Jana Kůželová (74)
Jiří David (70)
Hermína Fuziková (82)
Josef Větříček (79)
Marta Morová (73)
Bohumil Vilinger (74)
Karel Devera (83)
Jana Dvořáková (72)
Josef Baumruk (75)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce spojené s
udržováním domácnosti běžné úklidové práce v bytě, údržba
domácích spotřebičů, mytí nádobí, praní, žehlení a případné drobné
úpravy prádla.





Stravování nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda Po – Ne
od 9.30 hod do 13.30 hod) v případě zájmu klienta, pomoc při
podávání stravy a nápojů, pomoc s přípravou pokrmu, nákupy,
apod..)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při
úkonech běžné hygieny, pomoc při oblékání a svlékání, základní
péči o vlasy a nehty, přesun na lůžko či vozík, pomoc při použití
WC, vyzvednutí léků apod).
V případě zájmu kontaktujte pracovnice pečovatelské služby na tel.
774 639 667, případně se obraťte na náš úřad 476 113 156.

Pečovatelská služba sídlí v Krušnohorské poliklinice s.r.o.,
ul. Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01, ve druhém patře
(naproti ordinaci ortopedie MUDr. Pavel Hanousek).
Kontakt
Telefon: 478 012 361
Mobil: 774 639 667
E-mail: pecsluzba@seznam.cz

v červenci se narodila nová občanka

Tereza Mikačová

Z činnosti Spolku žen
Po roční odmlce v nepříznivé situaci (COVID) jsme se vydaly 9. 7. 2021 na první výlet. Lodí z Děčína do Drážďan. Na lodi byl
průvodce, který hovořil o všech zajímavostech cestou do Drážďan. Po vylodění nás provázel po památkách ve městě.
Bylo to velice zajímavé a poučné. Všem se výlet líbil. 26. 9. 2021 se chystáme na muzikál do Hudebního divadla Karlín na muzikál
Čas růží a 29. 9. 2021 se společně vydáme na výlet do Mělníka.
Marie Plačková

Tvořilky, z.s.
Po delší době se opět hlásíme ke slovu. V neděli 19. 9. jsme vyráběly
stromečky z papírových ruliček pod taktovkou p. Miluše Malkusové,
které tímto chci poděkovat za ochotu, trpělivost a čas.
Dále se chystáme na vánoční hvězdy z papírových ruliček, dušičkové
mísy, podzimní a zimní výzdobu obce a v neposlední řadě vánoční
dekorace.
Rády bychom touto cestou nabídly našim spoluobčanům
dušičkové mísy, v cenovém rozmezí 120 - 250 Kč, dle
velikosti (suma je na pokrytí nákladů za použitý
materiál)
Objednávky nejpozději do 23. 10. na tel.:
Eva Nirodová 777 347 895
Radka Malkusová 602 824 832
Přeji Vám všem krásný podzim a snad mírnou zimu.
Eva Nirodová, předsedkyně

Střelby MS Nová Ves v Horách, z. s. – 2021
Sobotní ráno 28. srpna 2021 nám moc nepřálo. Od samého rána neustále pršelo a my před zahájením
střeleb vyhlíželi sluníčko, aby nás zahřálo a případně i ozářilo naší připravenou střelnici na lovecké
chatě na Lništi.
To deštivé a také chladné ráno jsme se sešli již po dvaadvacáté, na našich tradičních
střelbách na asfaltové holuby a současně i na 8. ročníku “MEMORIÁLU EMILA
BRANDNERA,“ abychom si připomněli a současně také uctili památku našeho člena, pana
Emila Brandnera.
Dorazilo celkem 39 střelců z různých krajů České republiky. Hlavní závod – americký trap jsme
zahájili i přes špatné počasí a byl napínavý jako vždy až do poslední chvíle.
Střelby zahájil tradičním proslovem pan Ing. Štefan Gažůr, předseda našeho sdružení. Pan Luboš
Větříček, vedoucí střeleb, seznámil zúčastněné hosty s pravidly a samotným průběhem střelecké
soutěže. Pan Aleš Brandner, správce střelnice, předal slovo rozhodčím, panu Josefu Větříčkovi a panu
Josefu Říhovi, kteří upozornili střílející na bezpečnost při manipulaci se zbraní. Střílelo se tradičně
celkem na čtrnáct terčů.
Putovní pohár si letos za první místo 8. ročníku
memoriálu převzal pan Rous Jiří z Libunce u Jičína,
s nástřelem všech možných 14 terčů. Z druhého místa
se radoval pan Šimo Jan z Jirkova, který měl stejně 13
terčů s panem Větříčkem Josefem z Nové Vsi v
Horách, který po rozstřelu skončil na třetím místě.
Náš tradiční závod jsme ještě letos rozšířili o disciplínu
střelba “NA
CHYBU“. Podmínkou je, kdo netrefí tři holuby, vypadne
ze soutěže do doby, než zůstane ten poslední - vítěz. Celkem se přihlásilo 23
střelců. Vítězem se stal p. Říha Tomáš, na druhé místo se prostřílel p. Větříček
Josef a třetí místo obsadil p. Fojtík Štěpán.
Za MS Nová Ves v Horách děkuji OÚ Nová Ves v Horách za pomoc i technickou podporu a také všem sponzorům z Nové Vsi
v Horách. Děkuji i všem občanům za účast a návštěvu na našich tradičních střelbách a hlavně především všem členům,
kteří se o průběh celé akce starali.
Luboš Větříček

Termíny – velkoobjemový kontejner
25. 9., 30. 10., 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!!

Ve dnech 14. - 15. srpna proběhl na Šumavě další ze
série hradních turnajů v dámě. A protože Horská liga u
toho nemohla chybět, vypravili jsme se s Láďou Bártou a
Jiřkou prověřit kvality soupeřů. Uvítal nás Nepomuk, kde
se v kouzelném Švejkovo restaurantu odehrála
kvalifikační část na večerní soutěž tříčlenných družstev.
Celé kouzlo hry pak bylo v tom, že se spoluhráči
v jednom družstvu nesměli domlouvat na dalším
postupu. Samozřejmě, že je u toho spoustu legrace.
Hrálo se na velkých šachovnicích a stůl se musel obíhat.
Ale druhý den šlo už do tuhého. Následoval přesun na
Zelenou horu k černým baronům, přímo do ráje
socialistických prasat. První veledůležitá partie rozdělila

hráče na finále „A“ a „B“. S Láďou jsme si obsadili každý jednu
skupinu a Jiřka svojí energii pak věnovala na pomoc
rozhodčímu. A začaly tuhé boje. Po včerejším vlažném
představení měl raketový start úřadující mistr republiky Filip
Kareta. Vypálil dopředu a nenechal nikoho na pochybách, že
z desetičlenného startovního pole si kráčí pro vavřín
nejcennější. Bylo velice těžké s ním držet krok. Jeden můj
nepochopitelný výpadek s papírově slabším hráčem a už
nebyl prostor, kde se dotáhnout. A tak v závěrečném účtování
to stačilo jen na druhé místo. Třetí příčku obsadil rovněž několikanásobný přeborník ČR Jirka Sysel. Ani Láďa se ve skupině „B“
neztratil. Osm borců, kteří se jen o kousíček nedostali do áčka, bojovalo zuby nehty. Čelo pak obsadili ostřílení soupeři a hned za
nimi Láďa bral páté pořadí.
A pohodový turnaj v srdci Šumavy se stal minulostí.
Jaroslav Dvořák

Blíží se konec léta a s ním příjemný problém,
jak ho nejlépe prožít, aby si užila celá rodina
Někdo zamíří k moři, někdo na hory, někdo na obojí, někdo se těší na kolo, někdo na pěší túry, někdo využije čas na práci a
zůstane doma a někdo bude jen tak lelkovat.
Mě například zaujal článek „Slovenské RIO“
Slovenská obec Klin, kterou místní obyvatelé nazývají Rio de Klin, protože v této vesničce se tyčí monumentální socha Ježíše
Krista, která je jednou z replik známe sochy v brazilském Rio de Janeiro. U sochy se otvírá nádherný výhled na celé Námestovo,
Oravskou přehradu a její okolí. Uprostřed vodní plochy leží Slanický ostrov , na který se dá podniknout úžasný výlet lodí. Vůbec
celé okolí Oravy stojí za návštěvu. Největším lákadlem Oravy jsou vrcholy Babia hora (1725m n. m.) a Pilsko (1557 m n.m.).
Babia hora je třetí nejvyšší horou Oravských Beskyd a na polské straně jí říkají Diablak. V minulosti se na její vrchol vydal třeba i
bývalý papež Jan Pavel II. Takže jednou cestou můžete prožít krásné chvilky na Slovensku a zároveň i v Polsku. Tak stačí zajet do
Klinu a ušetříte za letenku do Ria.
A když už je řeč o Polsku, tak jsem strávila jednou dovolenou u našich sousedů. Byla to
opravdu báječná dovolená s báječnými zážitky. Nebyli jsme daleko, pouze v okolí města Krakov. Navštívili jsme mimo jiné i solné
doly Wieliczka, které jsou od roku 1978 zapsány seznamu světového dědictví UNESCO. Světově proslulý solný důl Wieliczka je
jediným dolem na světě, který bez přerušení fungoval od středověku až do počátku 21 století. Dnes, místo horníků, hostí
návštěvníky z celého světa. Ročně je jich víc než milion. Mezi známé osobnosti, které důl navštívili patří J.W. Goethe, M.
Koperník, D.I. Mendělejev, B. Prus, F. Chopin, bývalý prezident USA Bill Clinton a mnoho dalších. Solný důl je o devíti patrech ,
který sahá od 64 metrů do 327 metrů hloubky a má asi 300 km chodeb. Všechno, na co se podíváte, je ze soli různých barev.
Kaple, nespočet soch, reliéfy, lustry všechno ze soli. Nádhera. Celý solný komplex ze soli vytvořili horníci, je to opravdu
neskutečné dílo. Např. kaple sv. Kingy, která je patronkou polských horníků. Tato kaple se hloubila včetně výzdoby 30 let (18951927). Stěny zdobí sochy ve výklencích a celý prostor je osvícen nádhernými křišťálovými (solnými) lustry. Tento obrovský sál má
rozměry: 54 m délka, 14,5 m šířka a 12 m výška. Sál slouží ke svatebním obřadům, pořádají se zde unikátní hudební koncerty a
pojme až pětistovku návštěvníků. V podzemí najdete luxusní restaurace, obchody, stánky, kino, muzeum, prostory pro
sportovní aktivity, sanatorium, kde léčí alergie a respirační choroby. Ale o krásách dolu Wieliczka by se dalo psát ještě hodně
dlouho. Chtělo by vidět tu nádheru na vlastní oči. Vždyť cestovní kanceláře pořádají jednodenní zájezdy na prohlídku
solného dolu včetně návštěvy města Krakova. Možná by obec mohla takový zájezd občanům nabídnout 😊 (v případě zájmu).
Zájem o prohlídku dolu Wieliczka bývá obrovský, ale na frontu, kterou vystojíte, rázem zapomenete vstupem do pohádky.

Víte že …
Čím menší savec, tím mu rychleji bije srdce? Za jednu minutu zaznamená srdce rejska 200 úderů, lidské okolo 65 úderů a sloní
přibližně 25 úderů.
Mohutný výr loví v noci. Někdy drží ve spárech část své kořisti po celý den a spolkne ji jako předkrm před nočním lovem.
Sloní chobot je silný , citlivý a ohebný. Dokáže vytrhnout ze země celý strom nebo jen ulomit jednotlivou větev. Sloní chobot
neobsahuje žádnou kost, ale je složen ze 150 000 svalových svazků.
Všechny psovité šelmy pečují o svá mláďata, avšak psi hyenovití věnují svým mláďatům mimořádnou péči, chrání je a
obstarávají jim potravu.
Levharti, kteří dokáží zabít živočichy velikosti mláděte žirafy, mají velmi silný krk a mohutně vyvinuté zádové svaly, které jim
umožní vytáhnout kořist vysoko do koruny stromu, aby ji ochránili před lvy a mrchožrouty,
Sokoli stěhovaví se i letos usadili ve výrobních areálech skupiny Orlen Unipetrol, aby zde přivedli na svět svá mláďata. Jejich
hnízdění i následný život mladých sokolíků je možné sledovat online ze tří kamer na webu starameseosokoly.cz. Sokoli jsou
kriticky ohrožení dravci, nejrychlejší rychlost letu je 350km/hod., na území ČR je zhruba 110 párů sokolů, dožívá se až 20 let,
od roku 2011 se v ORLEN Unipetrolu vylíhlo již více než 30 mláďat.
Moudrá sova – v pohádkách vystupují ptáci, jejichž charakteristika vyplývá z toho, jak se chovají v přírodě. Třeba straka
zlodějka má slabost pro třpytivé předměty, upovídaná vrána stále jen kráká, a když v krkonošských pohádkách sojka
informuje Krakonoše, co se kde děje, můžeme to přičítat jejímu pronikavému křiku, kdykoli se objeví nebezpečí. O sově se
říká, že je moudrá. Co z jejího chování ale pod tuto vlastnost zahrnout? Možná je soví moudrost v tom, že žijí v párech a ty
spolu vydrží celý život, někdy až 20 let. A jak víme z vlastní zkušenosti , k tomu je zapotřebí hodně pochopení, shovívavosti,
sebezapření, rozvahy, odstupu, skromnosti i taktiky, prostě moudrého chování. Tak nevím. Co vy na to? Víte někdo, proč se
říká moudrá sova?
Mám v ruce zrovna Receptář a čtu: „Co by v zahradě nemělo chybět“? Záhony – klasické, vyvýšené, v pytlích - na výběr je
velké množství. Voda – napojení na užitkovou vodu je skvělé, jímání dešťovky je zdaleka nejlepší a nic nestojí. Pítko a krmítko –
pítko ocení především opeřenci, pokud vám zbude ještě trochu místa, pusťte se do stavby hmyzího hotelu. Základní nářadí –
hrábě, rýč, koště, několik lopatek, konev, zahradnické nůžky, motyčka, kolečko, hadice, rukavice a nezapomeňte ani na jejich
přístřešek. Stín, závětří a střecha – kryté místo oceníte nejen v jarních měsících, nezapomeňte ani na lavičky, třeba pro toho,
kdo si přijde do zahrady jen tak posedět. Kompostér – na všechny zelené i hnědé zbytky a nevydařenou úrodu. Herní prvky – pro
děti, kde se mohou nerušeně bavit, ukažte jim, že se mohou bez obav ušpinit od hlíny, hledat hmyz a žížaly, zalévat a ochutnávat.
Lidé - pěstování dobrých sousedských vztahů je v zahradě nakonec mnohem důležitější a prospěšnější než pěstování zeleniny.
Právě se setkávání s nejrůznějšími povahami a profesemi z okolí se přece dá tolik naučit. A možná najdete i spoustu nových
přátel.
Jana Dvořáková

Vítání občánků 2021
Jsme velmi potěšeni, že jsme v letošním roce mohli přivítat celkem 12 dětí. Byly mezi nimi:
- 4. 9. 2021: Evelína Lásková, Adéla Brankeová, Nela Valentová, Tereza Mikačová, Michael Beran, Kryšpín Houška,
Samuel Dočekal, Tomáš Herceg.
- 18. 9. 2021: Adéla Lukášová, Anna Lukášová, Ondřej Rothe, Matyáš Pažout.
Všem rodičům gratulujeme a dětem přejeme spokojenou cestu životem.

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), Eva Nirodová, redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník územního samosprávného celku v nákladu 200 kusů.
www.novavesvhorach.cz, e-mail: info@novavesvhorach.cz
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

