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INFORMACE STAROSTY
Měsíc je za námi a je tu další zpravodaj. Nejdůležitější
informací pro většinu z vás je, kdy bude ordinovat pan
doktor a jak to s lékařskou službou bude na horách i
nadále, na tuto otázku jsem odpověděl v rubrice
ZEPTALI JSME SE PANA STAROSTY. Dovolte, abych se
v krátkosti vrátil k obecnímu plesu. Chtěl bych vám
poděkovat, že jste i letos vyprodali sál v rekordním čase
a doufám, že jste se odreagovali a zapomněli, aspoň na
chvilku, na každodenní shon. Bohužel vím, že kapela
podcenila své ozvučení a nebylo to takové, jak jsme si
představovali. Ale vím, že to bylo ozvučením, a ne
kapelou, a proto je velká škoda, že jsme si nemohli
vychutnat cimbál tak, jak jsme někteří mohli slyšet
v parku na venkovní akci před pár lety. Věřím, že příští
rok bude hudba dokonalejší. Ještě mi dovolte poděkovat
všem sponzorům a partnerům, kteří nám i letos pomohli
s tombolou a organizací. DĚKUJEME! Již tento pátek se
budeme těšit na akci ,,NOC Z ANDERSENEM“.
Přihlášených je 23 místních dětí a věřím, že si to s námi
opět užijí, a to v Myslivecké chatě na Lništi. Děti se

zúčastní nové soutěže, která se koná pod záštitou
Svazku obcí Krušných hor. Zapojilo se všech 11 obcí a
soutěž začíná právě na Noci z Andersenem a končí
v první polovině září. Vyhodnocení bude začátkem října
na Klínech v areálu Emeran. Minulý týden se konečně
ozvalo jarní počasí a také se ukázaly následky letošní
zimy. Polámané cedule, poškozené nástěnky. V lese
poškozené stromy a hlavně nám nesvítí velká část
pouličních lamp. Někde jsou nalomené sloupy a někde
budou jiné problémy. Každopádně prosím o trpělivost,
vše se snažíme postupně vyřešit, ale někdy trvá déle
najít ten důvod poruchy. Poslední informací je, že
připravujeme podklady pro výběrové řízení na nový
asfaltový povrch komunikace v Uličce lásky. Následovat
bude poptávkové řízení na opravu děr v našich
komunikacích.
Probíhá
poslední
kompletování
dokumentace ke kolaudaci k rozšíření vodovodního
řádu v Mikulovicích. Přeji všem krásné jarní dny.
Váš starosta David Kádner
Váš starosta David Kádner

Obecní úřad Nová Ves v Horách ve
spolupráci se společností Instamont

Certifikovaná obchodně-montážní
firma INSTAMONT-INPRA,
Roman Řehoř
tel.: 608 444 699

nabízí občanům možnost získání bližších
informací o zavedení způsobu vytápění
rodinného domu prostřednictvím
tepelného čerpadla.
V případě zájmu o bližší informace,
kontaktujte obecní úřad na tel.: 476 113 156,
602 824 832 do 10. 4. 2019.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE!

Vážení čtenáři, stejně jako v minulém vydání, tak i dnes a příště vám představíme jednotlivé členy zastupitelstva obce.
Budeme jim klást různé otázky související s obcí a samosprávou. Budete-li mít další otázky, přijďte, prosím, na kterékoli
veřejné jednání zastupitelstva, nebo využijte ostatní kontakty obecního úřadu, nebo se zeptejte přímo prostřednictvím
našeho Zpravodaje. Jak už tu několikrát zaznělo, každý podnět, i třeba negativní, je přínosem pro naši práci.
R. Malkusová

EVA NIRODOVÁ, zastupitelka, předsedkyně kulturního výboru
1. Podařilo se Vám obhájit členství v zastupitelstvu obce, dokonce jste obhájila i předsednictví kulturního výboru. Můžete se občanům
představit blíže? (rodina, věk, koníčky, zaměstnání, vzdělání….). V první řadě bych chtěla poděkovat voličům, kteří
mne podpořili svojí důvěrou a svým hlasem. Moje rodina je pro mne tím nejdůležitějším na světě. Je mi 41 let, letos
to bude 22 let co jsem vdaná a mám dvě děti, syna Petra a dceru Danielu. Mezi mé koníčky patří rodina, dům,
zahrada, zvířata, četba a v neposlední řadě ruční práce a jakékoliv „tvoření“, což je zmíněno i níže. Vystudovala jsem
Střední školu pro marketing a ekonomiku podnikání. Z mých zaměstnání mohu uvést vedení Penny Marketu, práci na
pozici účetní a asistentky majitele podniku, byla jsem také pracovnicí České pošty na přepážce v Nové Vsi v Horách.
Poté jsem pojala svou práci spíše jako svůj koníček a začala pracovat pro p. Sonju Vydrovou v NBW . Nyní pracuji jako
doručovatelka tisku a zároveň pomáhám v jedné rodinné firmě s výrobou dekoračních a upomínkových vánočních
předmětů ze dřeva v sousedním Německu.
2. Jak dlouho žijete v obci? V Mníšku žiji již 12.tým rokem a tuto lokalitu bych za nic nevyměnila. Je tady naprosto
nádherně a čím více se dozvídám o historii Nové Vsi i jejích částí, tím více mám pocit, že sem patřím. Cítím se být
součástí této vesnice a rozhodně zde chci dobrovolně pracovat na zlepšení života všech obyvatel a co nejvíce přispět
„svou troškou do mlýna“.
3. S jakými cíli jste vstoupila do nového funkčního období? O co byste se chtěla osobně zasadit? A je něco, co Vás osobně na obecní úrovni
štve? Mezi mé priority co se týče cílů patří zejména dostupnost pitné vody a zřízení kanalizace pro všechny občany obce, kdy zejména na
tématu vody momentálně pilně v zastupitelstvu pracujeme. Také bych ráda, aby se pořešila otázka bezpečnosti v obci, zejména v rámci
dopravy. Pak je to ještě osada Mníšek, kterou bych ráda vyzdvihla, protože zde žiji a beru to za svou osobní povinnost zasadit se o lepší žití i v
této části obce. V tomto roce bychom rádi zrealizovali
dětské hřiště a poté se opět vrátili k mníšeckému
projektu, což je Indiánské léto. Já osobně se chci věnovat
V BŘEZNU SLAVÍ
památkám, které si myslím, jsou poslední dobou dost
opomíjené. Ať se to týče kostela, nebo památníků, kdy
některé nutně potřebují rekonstrukci. Dalším mým
osobním cílem je úprava muzejní expozice a pořádání
různých výstav apod. Jedinou věcí, která by se dala říct,
že mě štve, je nezájem lidí o to, co se děje okolo nich v
jejich obci. Měli bychom si uvědomit, že patří nám všem
Hana Gänslerová (75)
a každý z nás má možnost se nějakým způsobem zasadit
Václav Maráz (70)
o její fungování v široké škále oblastí. Myslím si, že každý
Karla
Schittenhelmová (73)
si v místních aktivitách dokáže najít „to svoje“ a ráda
Marie Wagnerová (71)
bych, abychom se setkávali při těchto příležitostech.
4. Předsedáte kulturnímu výboru. Představení jeho
Jiří Kůžel (74)
členů i činnosti jste se věnovala v posledním vydání NZ,
Ema Berková (84)
můžete tedy vytyčit plány Vám svěřeného výboru pro
letošní rok? K plánům kulturního výboru nejen pro
letošní rok patří mimo sestavení kulturního kalendáře a
spolupráce na plánovaných akcích zejména výše zmíněné
památky a muzeum. Nebude to práce jen na jeden rok,
PROGRAM 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
možná ani jen na jedno volební období, ale myslím, že
společně dokážeme najít ta správná řešení.
NOVÁ VES V HORÁCH dne 1. 4. 2019
5. Angažujete se také ve spolku Tvořilek.
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
Předpokládám, že je Vám blízká tvůrčí činnost. Přibližte,
prosím, čtenářům co Vás vedlo k založení takové
organizace. Myslíte si, že je vůbec potřeba, nestačí se
prostě jen tak scházet a tvořit „neorganizovaně?“
1. Úvod
Spolek Tvořilek jsem založila z jednoho prostého důvodu,
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení
a to možnosti žádat o sponzorské dary a dotace, a to
zapisovatele a ověřovatele zápisu
nejen od obce. Pokud by totiž nebyl spolek oficiální,
3. Informace starosty
nebylo by možné od některých subjektů přijímat
4. Smlouva o darování fin. prostředků za účelem
sponzorské dary, aniž by to bylo jmenovitě na moji
kompenzace nedostatku vody.
osobu, a to jsem opravdu nechtěla. Tvořilky jsou
5. Kupní smlouva na p.p.č. 600/20 o výměře 1.073 m2 v k.ú.
neziskovou organizací, které je mi ctí předsedat a
Nová Ves v Horách
sdružuje všechny tvořivé lidi, zejména ženy a jejich děti.
Vymýšlíme pravidelně tvůrčí program, aby co nejvíce
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
vyhovoval členům, a s jejich tématy Vás vcelku pravidelně
dohoda o umístění stavby
seznamuji zde ve Zpravodaji. Předáváme si zkušenosti
7. Žádost o prodej pozemku č.p. 1105/11 o výměře 997 m2
podle toho, kdo co umí a věnujeme se i různým
8. Rozpočtová změna č. 3/2019
řemeslům. Tvoříme různou výzdobu a dle požadavků
9. Zpráva finančního výboru
pomáháme na místních akcích. Právě díky sponzorským
10. Došlá pošta
darům jsou uhrazeny náklady spojené s činností spolku a
11. Diskuse
některé dražší materiály pro výrobu, aby s námi mohl
12. Závěr
tvořit opravdu každý. Samozřejmostí je, že děti mají vše
zdarma.

Zeptali jsme se starosty:
Pane starosto, v posledním měsíci se občané ptají na zajištění
lékařské péče pro dospělé v obci. Jaká je aktuální situace a
jaké jsou prognózy?
V únoru nám opravdu hrozilo, že hory přijdou o lékařskou
službu. Pan doktor Lisický uvažoval, že rozváže smlouvu
s krajem z finančních důvodů, jelikož jsou hory pro něj poslední
měsíce ztrátové. Pan doktor se mnou a s panem starostou
Moozem vše konzultoval a společně jsme hledali cestu, jak
lékařskou službu na horách udržet. Nakonec jsme se domluvili
o navýšení měsíční částky o 3000 kč za naši obec. Na oplátku
budou rozšířené služby hlavně časově a pan doktor na horách
bude po celý den v pátek a do jedenácti hodin bude odebírat i
krev. Bohužel hned po schválení v zastupitelstvu pan doktor
onemocněl, z toho důvodu jsme ještě nedoladili přesné časy
ordinačních hodin. Pan doktor Lisický je s námi v kontaktu a rád
by v nejbližší době již začal ordinovat. Je to ale vázané tím, až
bude on sám uschopněný svým ošetřujicím lékařem. Přeji mu
brzké uzdravení a vás prosím o trpělivost.
(rama)

ZNOVUOTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉHO
KLUBU SOKOLOVNA

jste srdečně zváni
12. 4. od 17.00 h

Poděkování sponzorům
Plesu obce Nová Ves
v Horách 2019
Farmička u Kačky
manželé Větříčkovi
Krušnohorské dorty
H.a J. Brandnerovi
p. Derenin
p. Mikač
VTE Strážný vrch s.r.o. - p. Červinka
ALTENERG s.r.o. - p. Herzig
TOP TANK s.r.o. Mníšek
NBW s.r.o.
Květinka – STUDIO MAVI
Kloučkovi
Autoservis Petr Niroda
Polyexpres
Kadeřnictví Amy
Roman Malkus

KONTEJNER
bude v roce 2019 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:
30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8.

Přátelé, chtěl bych vás pozvat
do naší sokolovny, kde
pořádáme velké mistrovské
klání v České dámě. Je to již
druhý ročník, ale poprvé u nás.
Zahrát si můžou přijít i děti,
které si chtějí zkusit poměřit
síly s ostatními. Jsou 2
kategorie: do 12 let a do 18 let.
Letos nově je otevřen také
turnaj pro dospělé. A když
nechcete hrát, tak alespoň
povzbudit naše borce. Vždyť
z loňského ročníku máme
v kroužku
mezi
sebou
vícemistra republiky ve starší
kategorii. Těšíme se na vás.
J. Dvořák

Tradiční ples žáků 8. a 9.
třídy ZŠ Hora Sv. Kateřiny
22. března 2019 se na naší škole uskutečnil už jedenáctý ples
žáků VIII. a IX. třídy. Tentokrát se ples pojal jako V.I.P. Naše
priorita byla, aby ples byl něčím originální a myslím, že se nám
to opravdu povedlo. Kladné ohlasy jsme slyšeli jak od učitelů,
tak i od našich rodičů a dokonce i od našich bývalých spolužáků
z naší školy. Ples by nebyl ale tak skvělý bez paní učitelky
Sehnalové, která nám s plesem pomáhala a bez paní Vigové,
která na naší škole už sice nepracuje, ale s výzdobou naší
tělocvičny nám pomohla. Jeden z dalších hlavních důvodů, proč
se nám tento ples tak povedl je ten, že jsme jako třída skvělá
parta, která se dokáže domluvit a dali do toho všechno. Večer
byl neskutečně povedený. Všichni, co na plese byli, se velmi
bavili a nikdy na tento večer nezapomeneme. Děkujeme všem,
kteří se našeho plesu účastnili a přišli nás v tak krásný večer
podpořit. Na závěr také dík patří všem sponzorům, kteří nám
přispěli a zaměstnancům naší školy, kteří nám s přípravou a
úklidem pomohli. Také děkujeme taneční skupině Hiphop
z Jiřetína a našim žákyním z naší školy za krásné taneční
vystoupení pod vedení p.uč.Šebkové.
Kádnerová Marie IX. třída

LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ, zastupitelka
1. Podařilo se Vám obhájit členství v zastupitelstvu obce. Můžete se občanům představit blíže? (rodina, věk, koníčky, zaměstnání,
vzdělání….). Nejdříve mi dovolte, abych poděkovala občanům za důvěru, a věřím, že společnými silami posuneme obec zase o krok dále. Nyní
k samotné otázce. Je mi 41 let a jsem šťastně vdaná již 14 let. S manželem máme 11 letou dceru. Od nového roku pracuji v Litvínově a mám na
starosti přeshraniční spolupráci s partnerskými městy města Litvínova. Vzdělání mám neukončené vysokoškolské, které se mi snad v příštím
roce podaří zdárně ukončit. Mými koníčky jsou dějiny Krušnohoří, ruční práce, kutilství a samozřejmě rodina.
2. Jak dlouho žijete v obci? V obci žiji déle než 12 let.
3. S jakými cíli jste vstoupila do nového funkčního období? O co byste se chtěla osobně zasadit?
Po zkušenostech z předchozího volebního období, domníváte se, že to současné se bude nějak odlišovat? A je něco, co Vás osobně na obecní
úrovni štve? Hlavním cílem je kanalizace v Mikulovicích, dále renovace muzejní expozice a podpora reálných a realizovatelných myšlenek
občanů naší obce, které pomohou se zlepšením životního prostoru místních obyvatel i příchozích návštěvníků. Odlišnost oproti minulým
volebním obdobím bude určitě, aneb jak praví klasik: „Historie se neopakuje, je si pouze velmi podobná“. I díky tomuto rčení mám ráda
odlišnost i změny, ale musejí být rozumné a mít určitý řád. Věkem i zkušenostmi jsem si prošla celkem významnou školou, která mě naučila
nebýt naštvaná, ale spíše mě některé věci mrzí, že se opomíjejí, nepřemýšlí se o nich dopředu a některé jsou rozhodnutím úzké skupiny lidí, i
když obecní věci by měly být záležitostí nás všech.
4. Rok působíte také ve funkci obecní kronikářky. Jak jste se s touto rolí sžila?
Převzít roli kronikářky po tak zkušeném člověku, jakým byl pan Pešír není vůbec snadné. Všeobecně vedení kroniky není jednoduchá věc, jak by
se zdálo a tak se snažím stále sžívat. Nyní mám i mnohem více času na hledání různých věcí v archivu, tak bych ráda i občany seznámila s mými
poznatky a uspořádala besedu třeba s promítáním historických fotografií, což k práci kronikáře také patří.

RENATA BAŇKOVÁ, zastupitelka
Zdravím občany Nové Vsi v Horách. Tímto bych jim ráda poděkovala za hlasy, které mi dali. Trošku se
představím, ač vím, že mě většina obyvatel zná, jelikož žiji na Nové Vsi v Horách přes třicet let.
Pracuji jako doručovatel Freie Presse v Německu, jsem rozvedená, dvě děti a mé vzdělání je střední s
maturitou. Mám ráda hudbu, sport a kulturu, které se nám všem v posledních letech dostává, a to
prostřednictvím pana starosty Davida Kádnera. Tímto mu děkuji za vše, co dělá. Když zavzpomínám,
musím říct, že pro mě tato ves byla pouhá šedá vesnice bez společenského žití, takže můj cíl je
hlavně podpořit toto dění. A aby se nadále naše obec rozvíjela ke spokojenosti občanů.
Přeji všem nadcházející hezké Velikonoce.

Tvořilky
Ráda bych Vás opět pozvala na dubnové akce pořádané spolkem. V neděli 7. dubna od 14 hodin budeme vyrábět velikonoční dekorace nejen
pro sebe, ale i na výzdobu novoveského muzea. Pro nečleny je cena 80,- Kč. Další předvelikonoční dílnou bude Živá aranž, kde pod vedením
zkušené květinářky budeme aranžovat živou květinu do květináče a dozdobíme velikonočně. Termín je 19. dubna, pro změnu je to pátek, od 15
hodin. Cena pro všechny je 120 Kč za jeden kus. Přihlášky do 10. dubna formou SMS na číslo 777 347 895. Prosím uvést jméno a počet kusů.
A ještě zde máme něco pro naše nejmenší, a to velikonoční dílny. Jelikož za obec se letos dílny nekonají, rozhodly se Tvořilky dílnu
udělat samy, a to v neděli 21. dubna od 14 do 16 hodin. Rády přivítáme děti všech věkových kategorií.

Eva Nirodová

Finanční výbor
Dalším výborem, který Vám chci představit je výbor finanční. Jeho zřízení je ze zákona povinné. Je poradním, iniciativním a kontrolním orgánem
zastupitelstva obce. Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, kterými ho pověří
zastupitelstvo. Výbor sám o sobě nemá pravomoc ukládat úkoly, ani obecnímu úřadu, ani jednotlivým zaměstnancům. Nemůže uskutečňovat
jakákoliv opatření, to je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce. Zastupitelstvo nemá povinnost zařadit stanovisko nebo návrh výboru na
pořad svého jednání. Také zde musí být počet členů lichý a předsedou musí být člen zastupitelstva obce.
Předseda: Ing. Jan Valenta
Členové: Ing. Petra Havlová, Jana Dvořáková, Eva Nirodová, Ing. Václav Krůta.
Eva Nirodová

Obecní úřad Nová Ves v Horách nabízí rozvoz obědů z Domova
sociálních služeb každý pracovní den. Cena oběda včetně polévky
je 65,- Kč, rozvoz je zdarma, výběr ze dvou druhů jídel.
Jídelníček a přihlášky k odběru obědů je možné domluvit
v Infocentru v Novoveském muzeu – pí. T. Marázová, tel.: 730 511 177.
Oběd se vydává v nosiči, který obdržíte oproti jednorázové vratné
záloze ve výši 200,00 Kč.

Stručný přehled informací z 5. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
4. 3. na zastupitelstvu jsme především podpořili návrh „našeho pana doktora“, která vlastně znamená pokračování
lékařské péče u nás na horách. Konečně se také schválila pravidla pro příspěvek na nově vrtané studny a hned se
ustanovila komise, která o tom bude rozhodovat.
Další bodík byl malinko sporný, ale o to více potěšující. Jednalo se totiž o tom, že tři zájemci si podali žádost o prodej
stejného pozemku pro výstavbu rodinného domku. Situace vpravdě zapeklitá. Na druhou stranu ale nás těší zájem lidí,
kteří se rozhodli postavit si u nás svoje bydlení. Avšak pravidla jsou jednoznačně stanovená a říkají, že rozhoduje
nejvyšší podaná nabídka. Samozřejmě se rozumí ta, která byla dána oficiální cestou.
Při schvalování rozpočtové změny se rozvinula zajímavá diskuse nad stanovením povinností správce naší sokolovny. Ale
nakonec jsme se dohodli a do rozpočtu zapracovali zvýšený příspěvek za lékařskou péči i odměnu za správcování
sokolovny.
To by asi tak v kostce bylo vše. Ale kdo se chce dozvědět víc, případně i nějaké ty „pikantnosti“, neváhejte nás navštívit
na dalším jednání ZO.
J. Dvořák

Jaro už je tady

.

ZOO plná krokodýlů. Krokodýli možná nepatří mezi ta nejkrásnější, ale rozhodně mezi kriticky ohrožená zvířata, která by měl člověk chránit.
Věděli jste, že v České republice, konkrétně v jihočeském Protivíně, významně pomáhají k přežití některých takřka vyhubených krokodýlích
druhů? Zdejší krokodýlí zoo chová jako jediná na světě třeba bílou formu gaviála sundského. Evropský primát drží rovněž v odchovu gaviála
indického a také v rozmnožování převzácných krokodýlů filipínských. A ještě jednu nej, tato zoo ukrývá ve svých útrobách – samce krokodýla
mořského, největšího krokodýla chovaného v Evropě. Více na www.krokodylizoo.cz

Zajímavosti z okolí – Krušnohorské regionální produkty
Osecké pivo OSSEGG se vyrábí v pivovaru Ossegg ze čtyř základních surovin – voda, slad, chmel a pivovarské kvasnice. Pivo Ossegg je
nefiltrované a nepasterované. Druhy 12° Světlý ležák Philipp, 13° Tmavý speciál Tomáš, 14° Medový speciál, 18° Tmavý speciál Jindřich.
Pivovar úzkostlivě respektuje staré pivovarské řemeslo s využitím moderního výrobního zařízení.
Jablka se skořicí. Jablečné „máslo“ je produkt, který je vyráběn hlavně v oblasti Belgie a Holandska a je znám i v USA. Jedná se o jablečnou
pomazánku, kdy jsou jablka (firmy Sady Klášterec) vařena na malou teplotu po dobu 24 hodin spolu s jablečným octem, směsi klasického a
tmavého třtinového cukru, mletého hřebíčku a cejlonské skořice. Výsledkem tohoto dlouhého vaření je hustá, hnědá pomazánka, která je
konzistenčně mezi marmeládou a povidly. Výrobek není již dále nijak dohušťován. Pro zesílení chuti se jablka vaří neloupaná. Více u David
Netolický, Perfectly Delicious, Chomutovská 1119, 431 11 Jirkov, email: info@perfectlydelicious.cz, tel. 792302821)
Med z Krušných hor. Český med květový nebo medovicový, produkovaný v Krušných horách (místo stanoviště Český Jiřetín – 760m.m.n.výšky).
Lesní porosty, lesní a luční byliny bez ekologické zátěže, průmyslu a agrotechnických zásahů v doletu včel. (Více Jitka Kasalová. B. Němcové 822,
43601 Litvínov, email : jitkakasalova@seznam.cz, tel. 606744053
Děčínský sněžník. Rozhlednu nalezneme na stejnojmenné stolové hoře nad Děčínem, patří bezesporu k těm nejkrásnějším v České republice a
také k těm nejstarším. V roce 1864 ji nechal postavit majitel zdejšího panství František Antonín Thun. Věž se nachází v nadmořské výšce
723metrů a na vrchol vede celkem 153 schodů. V roce 1936 byl na rozhledně poprvé v Čechách zachycen televizní signál, jednalo se o záběry
olympijských her v Berlíně. Na vrcholu je plošina s romantickým cimbuřím a je z ní monumentální kruhový výhled do kraje. Z rozhledny uvidíte
Ještěd, Milešovku i České středohoří.
Rubín je vrch poblíž Podbořan na Lounsku a v r. 2018 v září jej oživila dřevěná vyhlídková věž. Tvoří ji 500 kusů dubových klád, její výška je
7,33 metru a do prvního patra vede 13 schodů. Tomu, kdo po nich vystoupá, se naskytne jedinečný výhled na Doupovské hory, Krušné hory a
České středohoří.
Erbenova vyhlídka. Nad ústeckou částí Dobětice se ve výšce 420 metrů tyčí vyhlídka a z plošiny ještě o 8 metrů výše je kruhový výhled na Ústí
nad Labem , údolí řeky Labe , panorama Krušných hor či na Milešovku. Na hřbetu Brandtovy výšiny stávaly dříve dvě dřevěné rozhledny, byly
však zničeny počasím. Současnou věž vybudoval Německý horský spolek roku 1933 a byla pojmenována po Alexandru Erbenovi, předsedovi
zmíněného spolku. V roce 2006 byla věž zrekonstruována a zvýšena o jedno patro. V Ústí nad Labem najdeme ještě jednu rozhlednu, a to na
Malém Sedle městské části Střekov. Vysoká je zhruba 8 metrů, postavena je čedičového kamene a akátového dřeva. Nabízí krásný výhled na
centrum města, Labské vrchy výletní zámeček Větruši či mohutný masiv Krušných hor.
Elektrárna Ledvice. V dubnu se otevřela nejvyšší rozhledna v České republice, která je součástí areálu Elektrárny Ledvice na Teplicku, a
zájemci ji najdou na věži nového bloku č. 6 ve výšce 144 metrů. Ke zdolání jejího vrcholu je nejprve nutné vyjet výtahem 28 pater a poté ještě
vyšlápnout 46 schodů.
Kdyby se lidé chtěli dostat na ochoz jen po schodech, museli by jich cestou nahoru zdolat 773. Shora je k vidění i nejnižší místo Česka, a to dno
Lomu Bílina.
Pastevní vrch. Na novou a neobvyklou atrakci láká od dubna Národní park České Švýcarsko. Na pastevním vrchu v obci Růžová na Děčínsku
totiž postavili vyhlídkovou věž, která svým tvarem trochu připomíná návrh Národní knihovny v Praze od světově proslulého architekta Jana
Kaplického. Vysoká je 6,2 metrů a je z ní vidět na Pravčickou bránu, Milešovku, Sněžník, Sokolí vrch, ale i na Lilienstein či Grosser Winterberg
v Sasku. Věž je navíc sice z betonu, ale ten časem nebude vidět – obroste ho totiž pnoucí zeleň a rozhledna tak o to lépe zapadne do krajiny.
Schichtova epopej v Ústí nad Labem do neděle 30. června
Ústečtí továrníci Georg a Heinrich Schichtovi stáli na přelomu 19. a 20. století v čele drogisticko-potravinářského gigantu (dnešní Setuza).
K desátému výročí vzniku Československa nechali namalovat dvě desítky pláten, jež zobrazují zlomové okamžiky českých dějin. Obrazy vytvořil
český malíř Emanuel Boháč a jejich kopie továrníci darovali všem školám v republice, aby je používali coby výukovou pomůcku. Některé výjevy
platí za ikonické ztvárnění naší historie. V loňském roce, ke stému výročí vzniku samostatné republiky a zároveň 170. výročí Schichtových
závodů, se zapomenutá a zčásti ztracená část epopeje dočkala znovuobjevení . Přijďte se na ni do Musea města Ústí nad Labem podívat i vy!
Střípky
Víte že jednu z největších jezdeckých soch na světě najdete na pražském Vítkově …
Víte že když chcete obarvit velikonoční vajíčko na červeno výhradně přírodními zdroji stačí když použijete červené víno, ocet a sůl

Jana Dvořáková
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