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NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 2/2019

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, je tu další číslo našeho zpravodaje a
proto si dovolím pár slov k tomu, co nás v následujících
týdnech čeká. V sobotu 2. 3. se otevírá klub Sokolovny po
rekonstrukci a začíná se ve 13. hod. valnou hromadou TJ
Sokol Nová Ves v Horách, kam jste srdečně zváni. Jako
občerstvení bude vše z domácí zabijačky, kterou si pro vás
připraví sami členové a přátelé Sokola. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se zapojili do rekonstrukce klubu a obzvláště
Jiřímu Viktorovi a Františku Novotnému, kteří tam trávili čas
až do večerních hodin a to i o víkendy. Věřím, že návštěvou
Sokolovny v sobotu oceníte jejich a i ostatních vykonanou
práci k prospěchu náš všech. O týden později 9. 3. nás čeká
tradiční ples obce Nová Ves v Horách, kde letos byl
překonaný čas vyprodání lístků. Již od půl osmé jste stáli u

obecního úřadu a čekali a již v devět hodin byla místa takřka
vyprodaná. Stále jsou k dispozici jednotky míst. Věřím, že i
letos program oceníte tím, že se budete dobře bavit. 29. 3.
nás čeká další ročník Noci s Andersenem. Sraz je v 17. hod. v
zasedací místnosti obecního úřadu. Následně děti převezeme
do myslivecké chaty na Lništi, kde budeme trávit celou noc.
Pro děti je připraven program i s překvapením a věřím, že si
to užijeme jako každý rok. Je potřeba nahlásit děti nejpozději
do 27. 3. do 12. hodin na obecním úřadě osobně, nebo
telefonicky. Je to z důvodu zajištění stravy. Při přihlášení se
dozvíte i co si mají děti vzít s sebou. V sobotu 30. 3. budou
děti v 8. hod. k vyzvednutí na obecním úřadě. Přeji vám
krásné a pohodové dny a budu se těšit na setkání.
Váš starosta David Kádner

Vážení čtenáři, v tomto i příštích vydáních NZ Vám budeme postupně představovat 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

VLADIMÍRA TONDROVÁ, místostarostka
1. Podařilo se Vám obhájit členství v zastupitelstvu obce, dokonce jste
byla jednomyslně zvolena místostarostkou obce. Můžete se občanům
představit blíže? (rodina, věk, koníčky, zaměstnání, vzdělání….).
Ještě jsem neměla možnost oficiálně poděkovat voličům, kteří mi
důvěřovali a dali svůj hlas. Proto bych tak ráda učinila nyní. Velmi si toho
vážím a udělám vše, abych Vaši důvěru nezklamala.
Žiji v obci 15. rokem. Narodily se nám zde dvě děti. Vyrůstala jsem v malé
obci nedaleko Mostu. Po maturitní zkoušce jsem se odstěhovala do
Prahy, kde jsem pár let pracovala na Posádkovém velitelství. V roce 1992
jsem odjela do Vídně studovat jazyky. Na studium jsem si přivydělávala
brigádami po obchodech, restauracích, koupalištích atd. V roce 1993
jsem odjela do Švýcarska, kde jsem pokračovala ve studiu, intenzivně už
jen jazyka německého a navštěvovala kurzy italštiny a angličtiny. Země
mě natolik uchvátila, že jsem tu pár let zůstala a začala podnikat. Žila
jsem v jedné horské vesničce. Stále mě to ale táhlo domů. Před 15ti lety
jsem se tedy konečně rozhodla a po 13ti letech se vrátila do Čech.
S manželem jsme tenkrát koupili dům na Nové Vsi. Pracovala jsem jako
učitelka na střední, později i základní škole. Zároveň jsem začala
studovat Filozofickou fakultu-germanistiku se zaměřením na literaturu a
historii na UJEP v Ústí nad Labem. Studium na univerzitě jsem ke konci 6. semestru na vlastní žádost přerušila ze zdravotních
důvodů. Jelikož jsem dostala nabídku práce v Německu a studium spojené s péčí o děti, postupně se dvěma zaměstnáními a
domácností bylo příliš náročné, do školy jsem se již nevrátila a nabídku přijala. Mezi mé koníčky patří především vysokohorská
turistika, které jsem se dříve intenzivně věnovala, ale momentálně je pro ni málo času. Dále samozřejmě cukrařina. Již ve
Švýcarsku jsem se zapojovala do Tělovýchovné jednoty, absolvovala několik kurzů a vedla oddíl žen, což jsem později dělala i zde
a uvažuji, že se k tomu opět vrátím, pokud budou mít ženy z obce zájem. (pokr. na str. 2)

(dok. ze str. 1)
V ÚNORU SLAVÍ

VLADIMÍRA TONDROVÁ,
místostarostka
2. Stojíme na prahu nového funkčního období
zastupitelstva, s jakými cíli jste do něho vstoupila?
O co byste se ráda osobně zasadila? Je něco, co
byste chtěla změnit? Je něco, co Vás v obci štve?
Jak jsem již psala, do voleb jsem vstupovala s tím, že
podpořím vize pana starosty, protože vím, že mu na
obci záleží, a že se snaží, aby se zde spoluobčanům
lépe žilo. Ráda bych, aby se ještě realizovaly
projekty, které jsou rozdělané a které přešly do
nového funkčního období. Také abychom se drželi
dokumentu Programu rozvoje obce, který je
zpravován do roku 2020 a z něhož některé body jsou
stále aktuální.
Co bych chtěla změnit? Hned na počátku funkčního
období jsem se ujala nové vyhlášky ohledně odpadů
a věřte, že to není úplně milá věc zavést poplatky.
Věřím ale, že to většina občanů pochopila, že to bylo
již nevyhnutelné, aby zastupitelé tuto vyhlášku
přijali a jsem ráda, že jsme to společně zvládli. Ráda
bych ještě s kolegy prodiskutovala vyhlášku ohledně
omezení hluku o svátcích a nedělích a dala
spoluobčanům možnost si alespoň v určeném čase
posekat zahradu. Dále je pro mne důležitá
bezpečnost v obci, tak doufám, že se nám podaří i
v tomto směru něco v obci realizovat.
Našim občanům bych chtěla vzkázat, že dveře
obecního úřadu pro ně budou vždy otevřené,
nebojte se za námi přijít a pohovořit si o tom, co Vás
trápí, či co se Vám nelíbí, můžete ale také přijít i
s tím, co se Vám líbí  .
Uvítáme každý podnět a já se budu snažit pozorně
naslouchat, protože svou funkci beru v první řadě
jako službu Vám – občanům Nové Vsi v Horách a
nikoli jako svou osobní ambici.
3. Nežijete v obci úplně dlouho, jak vnímáte zdejší
horský život? Žila jste nějakou dobu v zahraniční.
Můžete porovnat vztahy mezi lidmi a žití vůbec ve
Švýcarsku a tady? Co Vás do Nové Vsi vůbec
přivedlo? (Nebo možná kdo? )
Z mého krátkého „životopisu“ 😊
není asi
překvapivé, že jsme se s manželem rozhodli koupit
dům na horách. Máme hory rádi. Vztahy mezi lidmi
zde a ve Švýcarsku? Švýcaři jsou velmi konzervativní
národ, Češi mají samozřejmě také svá specifika,
která zde ale nechci rozebírat a myslím, že je každý
zná. A žití ve Švýcarsku? Odpovím asi takto: „Všude
je chleba o dvou kůrkách a všude jsou různí lidé.“
4. Jste místostarostkou neuvolněnou do funkce.
Pokud by měl občan potřebu s Vámi hovořit, kdy
Vás zastihne na úřadě?
I přesto, že jsem ve funkci neuvolněné
místostarostky, jsem na úřadě prakticky každý
pracovní den, pokud samozřejmě nemám nějaké
jednání mimo obec. Jelikož mám doma ještě malé
děti, stane se, že kvůli nemoci s nimi musím být
doma, potom není problém si schůzku domluvit.
Každopádně telefonicky jsem k zastižení kdykoliv.

Marie Ehmigová (74)
Zdeněk Jahoda (71)
Božena Pavlíková (85) –
nejstarší občan obce
Růžena Tůmová (77)
Danuše Karlovcová (80)

24. 2. 2019 by se

EMIL
BRANDNER
dožil 70ti let.
Stále vzpomíná Jiřina
s rodinou a kamarádi.

PROGRAM 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH dne 4. 3. 2019
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
ověřovatele zápisu

3. Informace starosty
4. Žádost o příspěvek na poskytování zdravotních služeb
5. Návrh na schválení Pravidel pro poskytování finančních

příspěvků na nově vrtané studny, ustanovení komise pro účely
Pravidel
6. Žádost o prodej pozemku č.p. 22/1 podané dne 7.1. 2019
7. Žádost o prodej pozemku č.p. 22/1 podané dne 6.2. 2019
8. Žádost o prodej pozemku č.p. 22/1 podané dne 18.2. 2019
9. Návrh na změnu obecní hranice mezi k. ú. Podhůří u Vysoké Pece a
k.ú. Lesná v Krušných horách
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby
11. Došlá pošta
12. Diskuse
13. Závěr

PETRA HAVLOVÁ, zastupitelka a členka finančního výboru
1. Podařilo se Vám získat mandát člena zastupitelstva. Ve Vašem případě jste postoupila ze šestého místa na kandidátce na
druhé, což se považuje za velký úspěch, už nejen kvůli skutečnosti, že v Mníšku žijete relativně krátkou dobu. Jak to vnímáte
Vy? Byla jste překvapená?
Překvapená jsem byla určitě. Možná právě fakt, že jsem tu nová, nebo má „prořízlá pusa,“ nebo prostě jen souhra náhod přispěla
k tomu, že jsem byla do ZO zvolena. Za tuto příležitost jsem moc ráda a věřím, že díky svému zvolení a týmové práci všech
zastupitelů, můžu přispět k rozvoji obce a spokojenosti nás všech. V danou chvíli jsem plná optimismu a energie, ale zkuste se
mě zeptat za dva roky…
2. Můžete se občanům představit? (jak dlouho zde žijete, děti, rodina, koníčky, zaměstnání, vzdělání apod.)
Na Mníšku bydlím se svou rodinou asi 6 let. Vyměnili jsme ruch města za život na vsi a dali tak dětem možnost vyrůstat v přírodě,
být co nejvíce venku, naučit se starat nejen sám o sebe,
vést je k samostatnosti a zodpovědnosti a přesto zůstat
kousek od města, kde je přeci jen větší příležitost k
aktivitám, které jsou v horské obci zcela nedostupné.
Jsem maminou dvou poměrně malých dětí. Vendovi je
šest let a po prázdninách se chystáme do první třídy.
Díky příležitosti navštěvovat příhraniční německou
školku, nastoupí Venda do první třídy v Německu. Tuto
možnost si vybral sám a my ho v tom podporujeme.
Aničce jsou dva roky a už se narodila jako správná
„horalka,“ princezna z ní asi nebude, ale zato správná
holka, která je nejšťastnější v holínkách, hlavně, když je
venku. Manžel každý den dojíždí za prací do Mostu a já
do Litvínova, kde pracuji na Krušnohorské poliklinice s. r.
o. jako vedoucí ekonomického resp. finančního oddělení
a zástupce jednatele. Ve svém oboru jsem vystudovala střední i vysokou školu. Při studiu VŠ jsem se věnovala i pedagogickému
studiu se specializací pro střední školy, tomuto oboru jsem se však nikdy nevěnovala, ale…i v této oblasti si nechávám otevřená
vrátka. Koníčků máme spoustu od stavění lega, hraní pexesa, jízdy na kole, zahradního fotbalu, stavění hradů z písku, sáňkování,
modelování, oblékání panenek až po sedm koček a nezkrotnou fenku Mařenku…prostě koníčky našich dětí jsou i naše a na ty
dospělácké si budeme muset ještě pár let počkat. Pak možná bude čas se vrátit ke knížkám, jízdě na motorce a cestování. To
nejdůležitější je, že jsme na Mníšku celá rodina spokojená. Jednou se určitě naše děti rozhodnou jinak a vymění bydlení na vsi za
velkoměsto, ale já i můj manžel jsme přesvědčení, že jsme pro jejich dětství, na které budou jednou snad s láskou vzpomínat,
udělali maximum.
3. Zároveň jste se ucházela o členství ve finančním výboru. Co očekáváte od této funkce?
Jelikož pracuji na pozici ekonoma, bylo členství ve finančním výboru pro mne spíše výzvou. Ráda bych se seznámila s principy
hospodaření ve veřejné správě a využila svých znalostí z praxe. Jsem přesvědčena, že hlavním cílem finančního výboru není
pouze kontrola hospodaření a nakládání Obce s finančními prostředky, ale především možnost (za předpokladu „stejně
naladěných“ členů finančního výboru) získat větší přehled o finančních tocích obecního rozpočtu a najít sebemenší příležitost,
(v podobě úspor, čerpání dotací) díky které bude možné alespoň minimálně podpořit rozvoj obce nad rámec střednědobého
plánu.
4. Jsme na prahu nového funkčního období zastupitelstva. S jakými cíli do něho vstupujete? Resp. o co byste se ráda zasadila?
V čem vidíte svůj osobní přínos?
Cíle mám zcela jasné. Bojovala jsem za ně ještě před svým zvolením do ZO a v jejich prosazení budu neodbytná i nadále. Mezi ty
nejdůležitější patří:
1.) Zajistit obyvatelům zdroj pitné vody,
2.) postarat se o velmi neuspokojivou situaci na místních komunikacích a zajistit bezpečný provoz na silnicích vedoucích
obcí tak, aby se občané nemuseli bát vycházet ze svých vrat,
3.) maximálně podpořit p. Nirodovou v boji za „znovuobrození“ cyklostezky na Mníšku,
4.) vybudovat vhodný prostor pro zábavné i sportovní aktivity místních dětí – obec Mníšek se stále osidluje a to převážně
rodinami s malými dětmi. Bohužel zde stále chybí hřiště nebo vyčleněný prostor pro aktivity rodin.
Jsou před námi čtyři roky. Během této zdánlivě dlouhé doby se dá udělat spousta práce a díky tomu, že mám po svém boku
zkušenější zastupitelku z obce Mníšek pí. Nirodovou, věřím, že to společně dokážeme.

Nový poplatek za odpad
1 nádoba 110 l či 120 l…………………………… 600,-Kč/ za kus na rok
1 nádoba 240 l……………………………………… 1000,-Kč/ za kus na rok
Počet nádob u nemovitosti není omezen.

Poplatek za psy
1 pes …………………..100 Kč
každý další ……. 300,- Kč

Tělovýchovná jednota SOKOL
Nová Ves v Horách

POZVÁNKA
Výbor Tělovýchovné Jednoty Sokol Vás zve na valnou
hromadu,
která se koná v sobotu 2. 3. 2019 od 13, 00 hodin v Nové Vsi v Horách Dům sportu - Sokolovna.
Program:
1. Zpráva výboru o činnosti Tělovýchovné jednoty, a jejím dalším směřování,
2. Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty
3. Z činnosti jednotlivých oddílů
4. Volba nového výboru, volba předsedy Tělovýchovné jednoty.
Vážení členové dovolujeme si Vás upozornit na závažnost jednání a nutnost Vaší účasti, současně zveme i všechny příznivce.
Občerstvení zajištěno.
Výbor TJ Sokol Nová Ves v Horách

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané hor, touto cestou bych velmi ráda poděkovala panu starostovi Davidu Kádnerovi a všem dalším
pracovníkům, kteří se podíleli na úklidu silnic a sjízdnosti cest do hor. Jedná se o období zhoršených sněhových a
povětrnostních podmínek, které naše hory zachvátily v období od 7. – 18. 1. Starostlivost a péče nejenom o děti
z Nové Vsi, pan starosta zajistil i svozem školních dětí osobními automobily po německé straně. Přejme si, ať
zbytek zimy je jak od Lady a probíhá pro všechny již bezproblémově. Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy

Hasičský bál
Tak jako každý rok tak i letos se konal již 10. Hasičský ples. Ples se konal na sále v místní restauraci ,, Pod Lípou“, kde nám díky
svým prostorám umožňují každoročně pořádat ples. Datum plesu letos připadlo na sobotu 23. 2. 2019 a byla to první letošní akce
SDH Nová Ves v Horách. Před půl osmou večerní se začalo na sále scházet prvních pár hostů a před půl devátou, kdy byl sál
mnohem plnější starosta SDH a Tomáš Bláha přivítali, ,,tanečníky“ a poté začala hrát skupina DUO BASIC. Po desáté hodině se
začala prodávat tombola a kolem půl dvanácté si výherci mohli vyzvedávat své výhry. Letos jsme měli připraveno 270 cen od
maličkostí, přes hodnotnější ceny až po ty nejhodnotnější. Doufáme, že tombola udělala všem radost. Ples skončil kolem druhé
hodiny ranní. Na závěr bych chtěla poděkovat všem hasičům, kteří se na akci podíleli a hlavně všem sponzorům, kteří ples
podpořili věcným darem do tomboly (p. Vybíral, p.Láska, manželé Dvořákovi, manželé Malkusovi, NBW s.r.o, manželé Větříčkovi,
Obec Nová Ves v Horách, T.Ebr, T.Herceg, P.Šikl, P.Thiel, Krušnohorské dorty, J.Valentová, J.Valenta, Květinka BEXX).
Za SDH hospodář Michaela Krupičková

JAN VALENTA,
zastupitel, předseda finančního výboru, starosta SDH
1. Podařilo se Vám získat mandát člena zastupitelstva a podařilo se Vám z pátého místa na kandidátce přeskočit na třetí,
zároveň jste se stal předsedou finančního výboru. Do zastupitelstva jste se tak dostal (s přestávkou během minulého
volebního období) podruhé. A další důležitou funkcí, kterou v obci zastáváte, je starostování dobrovolným hasičům. Můžete se
občanům představit? (zaměstnání, rodina, koníčky, vzdělání…..).
V červnu tohoto roku mi bude 36 let. Zatím stále svobodný a bezdětný, ale momentálně zadaný. Profesně se věnuji celý život
chemii. Vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a již v průběhu studia jsem začal pracovat ve firmě Euro
Support. V této firmě pracuji již třináctým rokem a průběžně jsem se vypracoval na pozici manažera pro vědu a výzkum. Firma
sídlí v areálu Unipetrol a zabývá se výrobou chemických specialit, konkrétně katalyzátorů a sorbentů pro průmyslové aplikace.
V práci řídím tým, který má na starosti vývoj nových katalyzátorů a jejich převod do výrobního měřítka. Velkou část mých koníčků
a volného času zabírají dobrovolní hasiči, kde jak bylo řečeno, působím jako jejich starosta. Z ostatních zájmů je to hlavně
turistika a to převážně po českých horách, ale občas zavítám i do Alp nebo Tater. Rád také sbírám nejrůznější předměty, jako
např. historické pohlednice Nové Vsi (předválečné). (pokr. na str. 5)

JAN VALENTA,
zastupitel, předseda finančního výboru, starosta SDH
(dokončení ze str. 4)
2. Žijete v obci od narození?
Ano, narodil jsem se v Mostě a stejně jako mí rodiče a prarodiče žiji na Nové Vsi od narození. Posledních pár let bydlím
v Litvínově, ale na vsi trávím většinu volného času.
3. Předsedáte důležitému orgánu zastupitelstva a to finančnímu výboru. Představte, prosím, jeho ostatní členy a hlavní činnost
výboru.
Hlavní činnost výboru vyplývá ze zákona o obcích „provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.“
Společně s kontrolním výborem je jedním ze dvou výborů, které zastupitelstvo obce musí zřídit. Výbor podléhá zastupitelstvu a
to mu může uložit i další úkoly. Mezi jiným pomáháme např. s přípravou a hodnocením rozpočtu obce, rozpočtovými změnami,
výběrovými řízeními atd. Jsem rád, že mezi členy je paní Jana Dvořáková, která má s řízením obce dlouholeté zkušenosti jako
starostka nebo místostarostka. Dále pak paní Nirodová, současná členka zastupitelstva a předsedkyně kulturního výboru a Ing.
Havlová, rovněž členka zastupitelstva s ekonomickým vzděláním.
4. S jakými cíli jste vstoupil do tohoto volebního období? V čem vidíte svůj osobní přínos? O co byste se rád zasadil?
Mým primárním cílem bylo spíše podpořit Davida, než se stát zastupitelem. Jsem poměrně dost časově vytížen, a i proto jsem
kandidoval z nižšího místa a nepočítal jsem moc s tím, že se do zastupitelstva dostanu. Na druhou stranu jsem byl samozřejmě
připraven, v případě získání mandátu, se této funkci plně věnovat. Myslím, že je ideální model, když se lidé z různých spolků a
organizací v obci podílejí i na jejím řízení. Osobně nemám žádné velké ambiciózní cíle, ale rád pomůžu s řešením běžných
problémů, které nás trápí a se zefektivněním hospodaření v obci.

Před deseti lety
Rok 2009 byl pro Českou republiku poměrně dramatický. Přicházející ekonomická krize zasáhla nejen celou Evropu, ale téměř
celý svět. Evropa se v této době také potýká s energetickou krizí „plynovou,“ ( zastavení dodávek zemního plynu z Ruska do
Evropy). Energetická krize byla zažehnána, ale ekonomická zůstala, a s tím i narůstající nezaměstnanost, omezování státních
výdajů, zvyšování daní a i před veškerá opatření narůst deficitu státního rozpočtu. Tohoto roku také vyslovila sněmovna
nedůvěru vládě M. Topolánka, což mělo za následek pád vlády, byla vytvořena tzv. „úřednická“ vláda, která měla zemi dovést
k předčasným volbám.
A co se v roce 2009 událo v naší obci?
Počasí :
Rok 2009 začal velice mrazivým počasím, sice v lednu napadlo jen 20 cm sněhu. Teploty však klesly k -20˚ C. Únor byl již klasický
zimní měsíc, teploty do -6˚ C s občasným sněžením.
Velmi teplý byl naopak červenec a srpen (16.8. +26˚ C), vysoké teploty se držely až do poloviny září.
Dne 17. října 2009 byla obnovena činnost SDH v naší obci. Zahajovací schůze se konala v kult. domě „Pod Lípou“. Bylo zvoleno
vedení sboru. Předsedou se stal pan J. Hesoun, místopředsedou – pan T. Herceg, velitelem zásahové jednotky – pan J. Valenta.
Členská základna měla v roce 2009 - 19 členů.
V průběhu let 2008-2009, za starosty pana Bejčka došlo k výměně autobusových čekáren.
Okolí čekáren bylo doplněno zámkovou dlažbou, lavičkami a odpadkovými koši.

Nový kabát dostala také restaurace „ Pod Lípou“

(dokončení ze str. 5)

Před deseti lety
28. června proběhlo znovuotevření zrekonstruované rozhledny na vrchu Jeřabina.

- V obci se roku 2009 narodilo 9 dětí.
- Zemřeli 4 lidé : H. Krupičková, J. Mimra, M. Novotná, H.Schittenhelm.
K 31.12. 2009 žilo v obci 447 obyvatel.
Zdroj : Kronika obce, z materiálů pana Pešíra, pro redakci upravila : V. Tondrová

JAROSLAV DVOŘÁK, zastupitel, předseda kontrolního výboru
V obci žiji od r. 2000. Pracuji v chemičce a mílovými kroky se blížím
k důchodovému věku. Snad už trošku za tu dobu můžu říci, že se zde mnohé
změnilo. Z dříve malinko zašedlé obce v pohraničí, se po krůčkách stává
velmi příjemné místo na bydlení. A docela jsem rád, když mohu prohlásit, že
to je naše obec. Tedy i tak trošičku moje. A když to jde, tak se snažím, aby se
nám tu líbilo. Celý dosavadní život mne to táhlo ke sportu a tak je nasnadě,
že mám zájem, aby se udržel i u nás. Když už skončil fotbal, tak co třeba něco
jiného? Sokolovnu máme stále hezčí, tak proč jí nevyužívat? Spolupráce
sokola s obcí je na velmi dobré úrovni. Ruku na srdce, nebýt podpory z obce,
tak sokol asi zanikne. Nikde ovšem není napsáno, že je vyhrazen pouze pro
mladé. Parta kulečníkářů je toho jasným důkazem. I na badminton chodí
samí mladí. Někteří sice jenom duchem, ale to vůbec nevadí. A to už vůbec
nemluvím o pinčesu.
V kontrolním výboru obecního zastupitelstva jsou se mnou také ještě dva
Václavové. Veselý a Dvořák. Je to vlastně takový dozorový orgán, který
kontroluje splnění jednotlivých usnesení ZO i dodržování právních předpisů.

Stručný přehled informací z 31. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Na 4. zasedání ZO z 28. 1. bylo několik pozoruhodných momentů. Hned na začátku se vynechal z programu bod „Pravidla pro
poskytování příspěvků na nově vrtané studny,“ protože je potřeba dořešit některé technické detaily. V dalším se definitivně
schválila vyhláška o poplatcích za komunální odpad. Mimochodem dost zásadní, protože znamená pro občany úhradu za odpad,
kterou nyní neplatili. Když přeskočíme k tomu příjemnějšímu, tak jsme dostali od fy TOP TANK 5 tis Kč na obecní ples . 21. - 22.
9. si můžeme užít automobilové závody, které se většinou hlasů schválily. Na nově zřízenou pozici „mistr“, který bude mít ve
svém ranku partu VPP, byl schválen František Novotný. Znamená to samozřejmě péči o obec a to je třeba při trávě, nebo sněhu,
docela fuška. Popřejme mu hodně zdaru (necháme 100 dní hájené funkce). Alespoň máme někoho, kam se můžeme obrátit
s připomínkou (nebo i pochvalou ) a nezatěžovat s každou drobností starostu.
Jaroslav Dvořák

Jóó jó, ten čas letí … Už 21.ročník mezinárodního sochařského sympozia Ledové království - Pohár města Rožnova vás zve do
areálu kempu Sport v Rožnově pod Radhoštěm na přehlídku desítky soch z ledu a sněhu, výstavu „O vodě“ i expozici obrazů a
také fotografií soch z předchozích dvaceti ročníků. Čeští a polští „ledosochaři“ zpracovali 12 tun čirého, poloprůsvitného a letos
i mléčného ledu. Jejich výtvory jsou ve stanu chlazeném na minus 5 stupňů a měly by být k vidění až do 24.února.
Zimní prohlídky v zámku Mělník do neděle 31.března. Krásnou dominantou města Mělník je kostel se zámkem, který patří rodu
Lobkowiczů, konkrétně Jiřímu Janu Lobkowiczovi, jemuž byl vrácen v restitucích v roce 1992. Prohlédnout si komnaty plné
významných malířských či sochařských děl můžete i teď přes zimu, a to denně. Od zámku je navíc pěkný výhled na soutok Vltavy
a Labe. Více informací na www.lobkowicz-melnik.cz
Procházky po Mikulově. Přijměte pozvání mikulovských průvodců a vydejte se s nimi na hodinovou prohlídku tímto krásným
jihomoravským městem. A nemějte strach , že by vám byla zima – k procházce totiž dostanete šálek svařeného vína. A kam se
vlastně půjde? Na jedné ze dvou tras nahlédnete do zámeckého sklepení s obřím sudem, podíváte se na historické náměstí, do
zámeckého parku nebo do židovské čtvrti. Během druhé trasy zamíříte místo do zámeckého sklepení do Dietrichsteinské hrobky.
A až skončíte prohlídku, můžete se zajít podívalo Regionálního muzea v Mikulově, které je otevřené i přes zimu. Více na
www.mikulov.cz.
Zimní prohlídky hradu Nové Hrady do neděle 31.března. Nevíte, kam v zimním období vyrazit na výlet? Navštivte třeba hrad
v Nových Hradech a nechte se vtáhnout do atmosféry první poloviny 20. století. Hradní prostory v té době sloužily jako byty pro
panské zaměstnance, proto vás prohlídka zavede do bytu panského úředníka. Nechybějí ani ukázky bydlení měšťanských rodin
na přelomu 19. a 20. století. Po skončení prohlídky se můžete občerstvit v kavárničce nedaleko hradní brány, v níž nabízejí
domácí dobrůtky. Více na www.hrad-novehrady.cz
UHELNÝM MOSTECKEM DO 31. 5. 2019
Co vás čeká
 Nasednete s námi do terénní dodávky a vydáte se na jízdu k dřívějšímu hnědouhelnému lomu, ve kterém se teď třpytí
průzračně čisté jezero
 Zjistíte, jak vypadají porcelanity, otisky miliony let starých rostlin, sukcesní plochy či zkamenělé dřevo a přesvědčíte se,
že i člověkem vytvořená krajina má své kouzlo
 Dozvíte se spoustu zajímavých informací o starém Mostu, stěhování zdejšího kostela, šachtách, místní fauně a flóře, o
rekultivaci krajiny a minulosti i budoucnosti s jezerem
 Uvidíte uhelné velkolomy, skládku uhlí a skládkový stroj a překvapí vás, jak esteticky může vypadat popílkové odkaliště
 Na málo známé vyhlídce na litvínovskou chemičku se dozvíte pohnutý příběh o jejím vzniku
 Prohlídnete si protistřepinové kryty z 2. Světové války, předválečné lehké opevnění a podle času a vašich preferencí
válečný protiletecký kryt ve staré továrně nebo stříbrnou štolu s jedinečnou atmosférou (vstupné do štoly se platí na
místě – 100,.Kč)
Na co se těšit nejvíc
 Vyhlídka na zámek Jezeří a lom ČSA
 Kryty z 2. Světové války
 Uhelné velkolomy

Cena zahrnuje
 Služby průvodce po celou dobu výletu a jeho poutavé vyprávění
 Jízdu offroad vozem
 Nezapomenutelné zážitky
Termíny na www.offroadsafari.cz, kde najdete i jednotlivé ceny
A teď z jiného soudku. Říká se: „Co Čech to muzikant.“ Ke světovým hudebním velikánům patří minimálně čtyři čeští skladatelé:
Bedřich Smetana (1824-1884), Leoš Janáček (1854-1928), Antonín Dvořák (1841-1904) a Bohuslav Martinů (1890-1959).
Symfonii č. 9 e-moll od Antonína Dvořáka si vzali sebou američtí kosmonauti z výpravy Apollo 11, během níž 20.července 1969
lidé poprvé stanuli na povrchu měsíce.
Ve světě patří k nejznámějším českým melodiím dechovky. Konkrétně písnička Škoda lásky, kterou složil Jaromír Vejvoda (19021988) pod názvem Modřanská polka. Generál Eisenhower údajně prohlásil, že tato píseň pomohla Spojencům vyhrát druhou
světovou válku a v mnoha zemích je považována za místní lidovou píseň.
Nejznámějším světovým pochodem je Vjezd gladiátorů českého skladatele a dirigenta vojenských hudeb Julia Fučíka (18721916).
Čeští muzikanti se neztratili ani ve 20. století, které je hudebně velmi rozmanité a nejednotné. Nejvýraznější osobností jazzu u
nás je Jaroslav Ježek (1906-1942). V populární hudbě je ve světě známý Karel Gott (1939) . Českou dechovku reprezentuje
především jméno Františka Kmocha (1848-1942), dirigenta a skladatele, po němž je pojmenován festival dechových orchestrů
Kmochův Kolín. Každoročně se na něj sjíždějí nejlepší orchestry z celé Evropy.
Na mezinárodní scéně slavili či slaví úspěchy také dirigent Jiří Bělohlávek, operní pěvkyně Ema Destinnová či Dagmar Pecková,
Adam Plachetka, Magdalena Kožená. Světové renomé má harfistka Jana Boušková či hornista Radek Baborák a mnoho dalších
slaných hudebníků zpěváků.

Co dělat, když si nevíme rady ?
Asi každému z nás se přihodilo, že jsme nebyli spokojeni se zdravotnickou péčí, nemohli jsme sehnat lékaře, kterého jsme potřebovali, nebo se
potýkali s rozhodnutími posudkových lékařů. V těchto a v dalších případech by nám měla pomoci bezplatná poradna a informační centrum
v oblasti zdravotnického práva a navazujících částí sociálního zabezpečení nazvaná KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ. Při výše uvedených
případech a také například v situaci, kdy máme pocit, že jsme diskriminováni z důvodu svého postižení či věku, se na Kancelář můžeme obrátit
kdykoliv, kdy si nebudeme jisti, jaká máme u lékaře nebo v nemocnici práva. Ombudsmana můžeme kontaktovat osobně každou středu mezi
9.00 až 11,30 a 13.00 až 17hodinou. Na adrese Kancelář ombudsmana pro zdraví, Národní 9, 110 00 Praha 1, nebo telefonicky na čísle
222 075 103. Kontakt je možný také písemně na výše uvedené adrese, e-mailem na adrese ochrance@ombudsmanprozdravi.cz nebo
elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.ombudsmanprozdravi.cz
Zajímavosti o bzučící disidentce. (Už se probouzí a těší se na nás) S mouchou domácí se my lidé dělíme o potravu a ona s námi o bacily, kterých
má po ruce vždycky habaděj. Vlastně na nohou. Prý až pět milionů! Přehled chorob, které má v nabídce, je lákavý: břišní tyfus, cholera,
salmonela, TBC, dětská obrna, lepra, slintavka, kulhavka. Stačí si vybrat. Její oči se skládají z tisíců čoček, díky nimž reaguje bleskově na pohyb a
je obtížné ji chytit. Létá jen „osmikilometrovou rychlostí“. Patří k nebodavému, dvoukřídlému hmyzu. Jeden pár křídel ji slouží k létání, druhý
zakrněl a používá ho k udržování stability letu. Za život snese 1000 i více vajíček. Bez jídla vydrží maximálně tři dny. A teď k jejímu bzučení.
Způsobuje ho rychlé plácání křídel.
Jana Dvořáková

Kulturní výbor
Myslím si, že by občané měli být informováni o fungování výborů, rozhodla jsem se tedy Vám je postupně všechny představit a ve zkratce
popsat jejich náplň. Dovolila bych si začít kulturním. Kulturní výbor není ze zákona povinný. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva a
počet členů musí být lichý. Výbor je poradním a iniciativním orgánem. Do náplně činnosti kulturního výboru patří sestavení kulturního
kalendáře, plánování a dohled nad uskutečňováním kulturních akcí v obci, domlouvání vzájemné spolupráce a pomoci mezi spolky a obcí při
pořádání. V kulturním kalendáři je také napsáno, kdo kterou akci pořádá. Všechny jsou uskutečňovány ve spolupráci s obcí, ale pokud pořádají
např. hasiči, je celá akce na jejich povel, sami si vymýšlí program, dělají rozpočet a určují, kdy se bude konat. Totéž platí i u ostatních spolků,
pouze za obec o těchto akcích rozhoduje starosta.
Letos jsem také požádala, aby pod kulturní výbor bylo zahrnuto jednání s vlastníky památek na území obce, jejich údržba a případné opravy.
Dále pak jednání s Oblastním muzeem v Mostě a úprava expozice v Novoveském muzeu, které si zajisté zaslouží naší pozornost. Nakonec bych
ráda představila členy kulturního výboru.
Předseda: Eva Nirodová (Tvořilky,z.s.)
Členové: Helena Bláhová (Spolek žen)
Michaela Krupičková ( Hasiči)
Jaroslav Dvořák ( Sokol)
Luboš Větříček ( Myslivecké sdružení)
na příštím zasedání zastupitelstva obce budou schvalováni další členové, a to Daniela Nickelová (knihovna) a paní Libuše Novotná - Pokorná
(zastupitelka, kronikářka, zejména pro spolupráci při úpravě expozice v muzeu).
Mimo těchto členů mezi nás také dochází zastupitelka místních "maminek", které navštěvují tělocvičnu a klubovnu, a to Petra Havlíčková.

Tvořilky
Také činnost tohoto spolku Vám budu pravidelně představovat.
V lednu jsme se sešly, abychom se naučily háčkovat srdíčka, která jsme
poté mohly vyplnit dutým vláknem.
Na únorové schůzce jsme se opět věnovaly výrobě květů z foamiranu,
která nás opravdu baví a díky Aničce Vršanské jsme
měly nové šablony na květy. Zase jsme si vyměnily několik fíglů, jak by to
šlo lépe a odcházely jsme spokojené, že jsme opět
o něco šikovnější :-)
Chtěla bych Vás pozvat na březnové akce, a to:¨
17.3. výroba háčkovaných košíků ze špagátů ( pro členky zdarma,
nečlenky za 100,- Kč)
24.3. odlévání svíček do nádoby, barvy a vůně si namícháte podle sebe (
členky zdarma, nečlenky 50,- Kč)
Malým lákadlem by také mohly být akce plánované na duben, a to
výroba velikonočních dekorací, Velikonoční aranžmá s živou květinou a
také velikonoční dětské dílny. Přesné termíny a podrobnosti napíši v
příštím Zpravodaji.
Na všechny akce je potřeba se přihlásit dopředu, zejména kvůli
materiálu, a to mailem na evanirodova@seznam.cz nebo SMS
na 777 347 895. Cena tvoření je vždy uvedena, děti samozřejmě tvoří
zdarma,ale pouze pod dohledem rodičů.
Roční poplatek pro členy je 200,- Kč a žádost o přihlášku můžete také
napsat na výše uvedené kontakty.
Budeme se na Vás těšit :-)
Eva Nirodová, předsedkyně Tvořilky, z.s.

Zprávy z dění na Mníšku
Jelikož máme stále ještě zimu, tak ještě začátkem
února došlo opět na uzavření silnice z Klínů na
Mníšek, a to letos již podruhé. Kvůli silnému větru a
sněžení se nedalo projet, ale nakonec nás přijela
vysvobodit fréza a vesele se jezdilo dál. Momentálně
nám ta nadílka pomalu taje a všichni tajně doufáme,
že už nenastane žádné velké sněžení :-D Rádi bychom
již oblevu, také kvůli pokračování prací na výstavbě
dětského hřiště, které bychom rádi měli letos hotové
a využívali jej jako centrum setkávání místních.
V areálu Travel Free shopu pokračují práce na
prostorech pro restauraci a kavárnu a také
kadeřnictví, takže se Mníšek posune opět o krůček
dál, za což jsme určitě rádi.
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