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Jeřabinové slavnosti

Podzim v Nové Vsi v Horách odstartovala úplně nová akce
s názvem Jeřabinové slavnosti. A dle hojného počtu
ERVEN 2013
návštěvníků
můžeme říci, že se líbila.
Hlavní myšlenkou těchto oslav nebylo dělat stejné věci jako
2013
na
novoveských slavnostech, ale vyzkoušet něco nového, co
v obci ještě nebylo a vzdát tím určitou poctu zemědělské
úrodě, kterou nám hory daly. A to se určitě podařilo i
s přispěným velkého množství domácích výrobků, jež dodali
novoveští občané. Vše bylo možné ochutnat a tak se zkoušely
různé druhy sirupů, likérů, medů nebo nakládaných hub,
zeleninových salátů a směsí přes kravské sýry nebo škvarky.
Určitě velké pochutnání se dostalo na ty, kteří dostali
Krušnohorské dorty, kdy moderátoři trefně označili požitek
jako „Nebe v hubě“. Ovšem ten hlavní požitek na všechny
teprve čekal ve 14.00 hodin. To se uskutečnila kuchařská
show vedená Věrou Bauerovou s dcerou Nikolou
z restaurace Pamplona v Libochovicích a jejich hostem
Mojmírem Maděričem. Již dopředu bylo známo menu, které
se snažilo představit jídla, kde byly použity místní suroviny. A
tak se před očima diváků vařil předkrm a to houbové ragú
s koprovým olejem a zastřeným vejcem. Hlavní jídlo
zvěřinová paštika s jeřabinovým gelem a karamelizovaným
šípkem bylo uděláno dopředu a připraveno v malých
dávkách na ochutnání pro všechny přítomné. Bylo vidno, že
všichni z této netradiční kombinace měli boule za ušima.
Posledním chodem byl dezert - tvarohové kouličky
s omáčkou z lesních plodů. A abychom mohli vyzkoušet
ukázaná jídla i doma, tak na webu obce budou během týdne
vloženy všechny recepty. Ale to z programu slavností nebylo
vše. Po celé odpoledne nás doprovázela dvojice Švejk music
nebo velké pozdvižení při vystoupení ukázala děvčata „krev a
mlíko“ z taneční skupiny Staňkorebelky. Pro všechny věkové
skupiny byla hrána nová pohádka „Horalka“ a celou akci
zakončil svým vystoupením žonglér Thomas Lupíno a
následovalo večerní posezení s country kapelou. Ovšem
nesmíme zapomenout na doprovodný program, kdy byly
připraveny stánky s krušnohorskými řemesly, rukodělné
dílničky pro děti, které tvořily rekord v nejdelším
jeřabinovém náhrdelníku, který měřil více než 8 metrů. A
také byl připraven Krušnohorský kvíz, který měl osm otázek,
a poslední byla umístěna v Novoveském muzeu, kde ve foyer
je instalována nová výstava krušnohorské přírody a to
z výběru fotografií Josefa Pešíra. Na závěr bych ráda
poděkovala všem, kteří akci připravili a všem novoveským
občanům, kteří přispěli svými výrobky, protože bez vás by
organizace takové akce byla mnohem složitější.
(linopo)

EZEN 2013

V srpnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jana Kůželová (70)
Hermína Fúziková (78)
Josef Větříček (75)
Jaroslava Krásenská (70)
Karel Veik (75)

PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH dne 2. 10. 2017 od 17.00 h
v zasedací místnosti na OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Poděkování hasičům za pomoc při požáru Celia
5. Pasport veřejného osvětlení v obci - zhotovení
6. Inventarizace majetku obce - pokyny (komise, termíny)
7. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Klíny
8. Schválení Kupní Smlouvy na prodej části p.p.č. 538 dle geoplánu
v kú Mikulovice v Krušných horách
9. Žádost o pronájem části p.p.č. 466/4 cca 100m2 v kú Mikulovice
v Krušných horách, ostatní plocha
10. Rozpočtová změna – návrh rozpočtového opatření č. 5/2017
11. Žádost o příspěvek na pobyt a exurze 2017/2018 pro žáky ZŠ
Hora Svaté Kateřiny a příspěvek na oslavu výročí školy (výzdoba,
propagační materiál, drobné dárky a občerstvení)
12. Došlá pošta
13. Diskuse
14. Závěr

21. 9. 2017 nás navždy opustil pan

Václav Lepič (67)
Čest jeho památce!
V období 1. 9. – 30. 10. 2017 je
plánována uzavírka komunikace
Klíny – Litvínov,
objížďka povede přes Křížatky.

Stručný přehled informací z 25. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, zářijové jednání zastupitelstva, které bylo v pořadí pětadvacáté, projednalo celkem třináct bodů.
Nejvýznamnějším bylo odsouhlasení zaplacení nedoplatku za odběr plynu v Sokolovně. Po zdlouhavém právním jednání byla
původní požadovaná částka cca 130 tis. Kč snížena na cca 82 tis. Kč a dle doporučení právníka bude vymáhána právní cestou od
předešlého nájemce. Aby nedošlo s manipulací plynoměru jako v předchozím případu, obec odběrné místo zajistí. S tímto
nečekaným výdajem souvisí i odsouhlasené rozpočtové opatřeni. Opět pět bodů se týkalo žádostí o prodej nebo pronájem
pozemků, kdy čtyři byly schváleny a jedna odložena. Z dalších věcí už jen stručně - byla schválena částka 10 tis. Kč pro nákup
sekačky panu Kloučkovi, od Ústeckého kraje je přislíbena dotace na opravu ústředního topení v muzeu, čímž by mělo dojít
k úspoře na výdajích za teplo, stanovila se pravidla pro pronájem obecních pracovních strojů a pro blížící se volby do parlamentu
se určila částka 10,-Kč za jednu plochu pro výlep volebních plakátů. Pokud se chcete dozvědět více informací, tak se podívejte na
webové stránky obce www.novavesvhorach.cz , nebo přijďte na další jednání zastupitelstva, které se koná 2. října od 17. 00 hod.
v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Pro více informací a aktualit navštivte i obecní facebookový profil
www.fb.com/novavesvhorach.cz.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Cyklistický závod MASIV MTB
V sobotu 23. září probíhala v naší obci část etapového
závodu dvojic na horských kolech, MASIV MTB 2017.
Během čtyř dnů proběhly čtyři etapy, na čtyřech různých
místech – Šumava, Slavkovský les, Křivoklátsko a
Mostecko, závodníci ujeli celkem 250 km. Poslední
„mostecká“
etapa
měřila 67 km. Na
bezpečný
průjezd
závodníků naší obcí se
podíleli i naši hasiči.
J. Pešír

Dáma na Slovensku
26. 8. se hrálo v Trenčíně mistrovství Slovenska v dámě. Ani tady se Horská
liga neztratila. Zúčastnili se ne hráči, ale trenér. Byla to trochu škoda,
protože slovenští přátelé dokážou vždy připravit skvělé podmínky. A nejde
jenom o hru, ale i o přátelské setkání. Protože Slováci „hrajú rýchlo“ a to
příšerně, tak si turnaj přizpůsobili pro sebe. Bylo 13 hráčů a každý
s každým sehrál 2 partie. Aby se to stihlo, tak na obě partie měl každý
dohromady 10 minut. No hrůza. Přesto se mi zadařilo a povedlo se obhájit
loňské prvenství. A to i přes to, že se hráči ze Slovenska neustále zlepšují.
Příští rok by se mělo konat mistrovství v „Považskej“ a snad by mohla mít
Horská liga i víc zástupců.
J. Dvořák

28. 10. 2017
v Sokolovně
Abychom pro vás mohli zajistit dýně, je potřeba se
předem přihlásit na tel.: 777 347 895 - pouze přes
SMS – poslat jméno a počet kusů – každé dítě má
jednu dýni zdarma.

TIPY NA VÝLET
Poslední venkovské farmářské trhy letošního roku: 7.10. Údlice, 21.10. Spořice, 2.12. předvánoční v Droužkovicích za školou.
Krušnohoří regionální produkt – 8. kolo certifikace. Tentokrát přísným posuzováním prošlo 5 výrobků. Značku „KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt“ získal Podkrušnohorský makový dort chomutovského výrobce Masopust gastro s.r.o. Značku získala také užitná a dekorativní
keramika, kamenina paní Soni Růžičkové z Chabařovic. Třetím certifikovaným výrobkem jsou sušené švestky pod názvem Karlátka od
Švestkové dráhy, jejímž výrobcem je paní Karla Ščepková z Bělušic. Dalším z čerstvě certifikovaných výrobků je soubor zabíjačkových
dobrot výrobce Varaza, s.r.o. Patří sem sulc, bílý zabíjačkový prejt, škvarková pomazánka, bůčková pomazánka a bylinkové sádlo.
Poslední nový držitel certifikátu je med, který vzniká na statku Špičák u Kadaně a jeho producentem je nezisková organizace Centrum
aktivního odpočinku – Jezdecká společnost na Špičáku. Komise kromě udělování nových značek také prodlužovala značky udělené před
lety, jejichž platnost certifikátů právě končila. Další dva roky se značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt bude také pyšnit např. Kouřový
panáček - KRUŠBERK, výrobce NBW s.r.o. Nová Ves v Horách, Michal Ryšavý a jeho Račetická cibule, Adolf Loos a jeho chov skotu
plemene Limousine, Údlické kuře firmy VAIGL A SYN, Fellský pony ze Střezova, které chová paní MVDr. G. Jašurková Mikotová a další
výrobky. Klenotem mezi zámky severních Čech je možné nazvat zámek Ploskovice, který leží nedaleko Litoměřic. Na zámku probíhají
pravidelné doprovodné akce , jako prohlídky s princeznou, pojďte s námi do pohádky, a když budete mít štěstí , uvidíte i strašidla. Více na
www.zamek-ploskovice.cz Varnsdorf – Hrádek. Město Varnsdorf je nejsevernější částí ČR v okrese Děčín, leží na jihovýchodě
Šluknovského výběžku na říčce Mandavě. Jsou zde dva hraniční přechody do Německa. Dominantou města , tyčící se na znělcovém
hraničním vrchu do výšky 467m n.m. je objekt Hrádek. Byl vybudován v roce 1904 a vybudovali jej členové Horského klubu pro
nejsevernější Čechy. Hrádek byl prohlášen za kulturní památku a stává se opět výletním místem. V roce 2006 zvítězil navíc v celostátní
soutěži Fasáda roku. V interiéru je trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů o Hrádku a širokém okolí. Pivovar Kocour – v objektu
bývalé keramičky naleznete malý pivovar s restaurací. Můžete zde ochutnat 16 druhů místního piva a podívat se, co to znamená vařit
pivo. Více na www.pivovar-kocour.cz
Do podzemní továrny – obec Jánská se nachází v okrese Děčín a do roku 1992 byla součástí České Kamenice. V Jánské, v kaňonu říčky
Kamenice, se nacházejí bývalé podzemní letecké továrny z období druhé světové války. Poté, co byl v prosinci roku 1941 vydán Hitlerův
výnos „O zefektivnění zbrojní výroby“, stalo se Rabštejnské údolí předmětem zájmu fašistické válečné mašinérie. Podzemní systémy mají
délku kolem 4,5km a byly raženy vězni z koncentračního tábora Rabštejn. V továrně se vyráběly součásti pro letadla Junkers,
Messerschmitt a vrtulníky FA-223. Část tohoto systému je v současnosti přístupná veřejnosti. Při návštěvě podzemních prostor se
doporučuje i v létě teplejší oblečení a kapesní svítilna. Exkurze trvá 2 až 2,5 hodiny. Více na www.podzemirabstejn.cz
Muzeum Pod čepicí v Hronově po celý rok. Vezměte svoje ratolesti na podzimní výlet a navštivte hronovské interaktivní muzeum Pod
čepicí. Připravená je tu výstava Okoklamy, která vás přesvědčí o tom, že ne vždy je vše takové, jak se na první pohled zdá. Ze zdejších
exponátů vám bude doslova přecházet zrak. Cylindrická zrcadla si pohrají s perspektivou a odrazem, kreslené obrázky ožijí a do
nekonečného prostoru vás vtáhne zrcadlová místnost. Řadu zrakových klamů si dokonce budete moci na místě sami vyrobit a vyzkoušet.
Více na www.muzeumpodcepici.cz
Jana Dvořáková

.

TVOŘILKY
vás srdečně zvou na

KURZ ZDOBENÍ
SKLENĚNÝCH
VÁNOČNÍCH OZDOB
11. 11. 2017
Cena kurzu 300 Kč. V ceně je
sada čtyř ozdob a ostatní
materiál potřebný ke zdobení.
Drobné občerstvení je
zajištěno.
Přihlášky včetně uhrazení
zálohy 200 Kč za kurzovné a
další info, prosíme, na obecním
úřadě do 12. 10. 2017.

VOLBY DO
PARLAMENTU ČR
se konají ve dnech
20. 10. (14.00 – 22.00
h) a 21. 10. 2017
(8.00 – 12.00 h).
Volební místnost se
nachází v zasedací
místnosti v přízemí
obecního úřadu.

Sportovní den
9. 9. pořádali naši hasiči se Sokolem sportovní den. Nabídka byla opravdu pestrá, posuďte sami: turnaj trojic v nohejbalu,
cvrnkání kuliček a hod na čáru. Jako úplná novinka byla zařazená pivní štafeta. U nohejbalu jsme si náramně protáhli těla,
protože při menším počtu účastníků se hrála kola hned tři. S vypětím všech sil, uhájili domácí loňské třetí pořadí za týmy MFK a
Meziboří. Slušelo by se také dodat, že víc týmů nebylo, ale na to se historie ptát nebude. Vtipně zařazená štafeta hned po
nohejbalu tak dostala tu správnou šťávu. V hrdle sucho od sportování, nebo od fandění – to se pak rodily výkony. Nejprve se
postavily na start dámy, které daly dohromady tři mančafty. Přes třicet vteřin měly „Jedničky“ a zbyla na ně třetí příčka. A to i
přesto, že měly ve svém středu Andreu, kterou znalci tipovali jako velkého favorita. Na druhé pořadí dosáhly „Pivní skautky“.
Jiřka na svém úseku dělala co mohla, ale pivo jen roznáší a nepije. Zde jsou ještě rezervy do dalšího ročníku. A o necelé dvě
vteřinky zvítězily „Vinařky“, kde Táňa jako finišmanka štafety si svým výkonem získala obdiv celé tribuny. Pak nastoupili muži.
Dvě a dvě družstva proti sobě nejprve prošly kvalifikací. Vítězové bojovali o první a druhé místo, poražení o třetí a „bramboru“.
Nadmíru dobře odstartovali „Krušnohorci“, kde Jirka uplatnil svůj zednický splávek a skočili do finále. Náš druhý zástupce
„Sokolíci“ se probojoval kvalifikací a skončil celkově třetí před seskupením „Denisa“. A finále bylo jednoznačně v režii domácích,
kde Jirka ještě přitvrdil a dovedl své družstvo k vítězství. Poražení „MFK“ pak brali jen stříbro. A tak historicky první mistrovský
titul zůstal na domácí půdě. A přišly na řadu kuličky. Dětskou kategorii zcela ovládla Kristýnka Trnková, která celkovým nástřelem
14 bodů dala na frak ostatním klukům. Druhý v pořadí – Martin Tondr měl totiž nástřel 30 bodů a třetí Radek Tondr 37. Ale
v dospělákách šlo do tuhého. Po prvním kole měli Pipin, Jiřík Viktorů a Honzík Wolfů nástřel 4 body a obhájce titulu Jára Dvořák
s pěti až za nimi. Ve druhém kole Jeník neunesl tíhu odpovědnosti a zahodil si šanci. Jára se dotáhl na Pipina a Jiříka a následovala
baráž. Zde se naplno projevily ty nacvrnkané maratony z dětství na plácku za barákem. Hattrick vítězství dovršil Jára, před Jirkou
a Pipinem. Musím podotknout, že šampáňo chutnalo opravdu skvěle. To v hodu na čáru, panečku byla jiná káva. Protože se
házelo opravdovými mincemi, tak hra měla jasný průběh. Do popředí se dostaly ženy, které mají s korunkami největší zkušenosti.
Pánové zde byli vlastně jen do počtu. A vítězné trio, které ovládlo bednu? Alča Viktorů, Jiřka a Táňa. Teda kluci, to jsme to ale
dopracovali co? Už aby tady byl další ročník!
Jaroslav Dvořák

Sokolovna je otevřená po rekonstrukci

V pátek 15. 9. byla slavnostně
znovuotevřena budova sokolovny. Díky
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj za
získání Oranžové stuhy v soutěži Vesnice
roku se mohly opravit rozvody vody, topení,
kanalizace a sociální zařízení v přízemí
objektu. Po letech má budova důstojné
zázemí pro sportovce a návštěvníky Klubu.
(rama, foto Jp)

Společnosti Wind Tech, a.s. a Větrné elektrárny Strážný Vrch, a.s.
dlouhodobě finančně podporují obec Nová Ves v Horách.
Od roku 2003 přispěly na rozvoj obce již více než 8.000.000 Kč.
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