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Vážení občané,
léto je v plném proudu, někdo už na dovolené síly načerpal, někteří mají dovolenou před sebou. My jsme si na léto připravili dvě akce, na které
bych vás rád pozval jako aktivní účastníky, nebo věrné podporovatele.
První akce se uskutečnila v sobotu 23. 7. v Brandově, kde se konalo fotbalové derby proti brandovským sousedům a od 16:15 hod. následovalo
zábavné odpoledne pro děti; poté den vyvrcholil v 17 hod. vystoupením skupiny Vívar. Jsem rád, že Nová Ves v Horách obhájila prvenství
z loňska a to s výsledkem 3:2. Proto bych rád vyjádřil poděkování všem hráčům, kteří přišli naši obec reprezentovat.
Tuto sobotu 30. 7. se uskuteční každoroční slavnosti naší obce. Tentokrát budou ve sportovním duchu, jelikož letos pořádání Mikulovických her
připadlo na naší obec. Mikulovické hry vznikly v roce 2008 s obcemi Nová Ves v Horách, Mikulovice u Pardubic, Mikulovice u Jeseníku,
Mikulovice u Znojma a od té doby se každoročně scházíme v jedné z obcí a soutěžíme v malé kopané, v ping pongu a v hasičském sportu. Letos
jsou přidané ještě další tři disciplíny, které si může vybrat pořádající obec. My jsme vybrali vybíjenou a badminton, které se u nás hrají po celý
rok, a dále byla vybraná vodní časovka na rybníčku. A nyní k programu:
Ve 12 hod. zahájení (nástup všech družstev)
Ve 12:30 hod. zahájení malé kopané na dvou hřištích současně a v sokolovně ping pong.
V 16 hod. zahájení vybíjené na víceúčelovém hřišti a současně na fotbalovém hřišti bude probíhat hasičský sport. V sokolovně proběhne
badminton hned po skončení ping pongu.
V 18 hod. proběhne na rybníčku časovka na nafukovacích člunech. Nejdříve dvojčlenná a na závěr jednočlenná posádka, která bude mít svého
zástupce z řad obecních úřadů.
Po skončení bude nejpozději v 19 hod. vyhlášení a věřím tomu, že uděláme vše pro to, abychom putovní pohár na domácí půdě převzali. Na
všechny tyto disciplíny se můžete přihlásit přes obecní úřad a jelikož jsou dovolené a může se cokoliv stát, možnost přihlásit se, bude i na místě.
Budeme rádi i za náhradníky.
Pro děti budou od začátku až do konce k dispozici houpačky, nafukovací skluzavka a BUMPER BALL.
Po vyhlášení bude následovat volná zábava se skupinou Miniband. Ukončení celé akce je o půlnoci.
17. 9. jsme připravili na zahájení školního roku divadelní představení pohádky TAJEMSTVÍ STARÉ BANBITKY s divadelním souborem Divoch
z Vysoké Pece. Představení se uskuteční na sále Pod lípou od 18 hod. VSTUP JE ZDARMA. Představení je vhodné pro celou rodinu.
Věřím, že je na co se těšit a využijete možnost si zpříjemnit léto se svými sousedy.

Od 1. 8. začne platit čtyřměsíční uzavírka silnice Horní Jiřetín – Nová Ves v Horách. Důvodem je oprava silničního můstku,
který je v havarijním stavu. Objízdná trasa vede přes obec Klíny. Dá se využít i cesta přes Křižatky, ale tam je malé omezení
také. Autobusová doprava bude odkloněná také přes Klíny a čekáme na vyřešení dopravy v Mikulovicích a Horním Jiřetíně k uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje jsme neobdrželi relevantní informace od Kraje. Kraj tedy budeme urgovat a následně
Vás budeme informovat prostřednictvím SMS, či FB. Příslib máme, že nejpozději v listopadu se silnice zprůjezdní, i kdyby se na
jaře mělo znovu pokračovat.
Na závěr mi dovolte se vyjádřit k dalšímu ataku na mou osobu od starosty Hory Svaté Kateřiny. Několik občanů mě konfrontovalo s dalším
otevřeným dopisem pana starosty. Bohužel ke mně se tento dopis oficiálně nedostal, jelikož Facebook nepoužívám. Za 12 let, co jsem na
obecním úřadě, jsem nezažil, že by se na horách komunikovalo tímto způsobem. Vždy jsem si myslel, že občané z horských obcí drží pohromadě
a dokážou si říct a vyposlechnout i negativní věci. Jsem zdejší rodák, a proto vím, že byla mezi obcemi vždy rivalita, ale zdravá a když o něco šlo,
táhli jsme za jeden provaz. To, co se děje poslední rok ze strany pana starosty z Hory Svaté Kateřiny, je už zcela za čarou. Místo otevřených
dopisů a urážek, nebo posílání kontrol na náš obecní úřad, by stačilo odpovědět nám na oficiální písemné žádosti o termíny pracovních skupin
ohledně školy. Takové žádosti jsme napsali dvě a poslali datovou schránkou na město, odkud doteď nemáme jedinou odezvu. Obec Brandov je
na tom úplně stejně. Starosta ignoruje nejenom nás, ale i pana doktora Lisického a vůbec se nezapojuje do společného jednání o tématech,
která jsou společná pro naše obce a město. Témata jako doprava, lékařská služba a další. Bohužel, jediná forma komunikace od pana starosty
jsou otevřené dopisy, kde nás pouze napadá. Chci věřit, že je ještě možnost se vrátit ke společnému stolu s představiteli města Hory Svaté
Kateřiny a tam řešit společně problematická témata, kterých je pořád dost, i s nárustem turistů a tím pádem i dopravy. Přál bych si, abychom se
chovali jako správní sousedé a navzájem se podporovali a respektovali jeden druhého, i přes to, že můžeme mít na různé věci odlišný pohled.
Jen tak můžeme pro naše hory být silnými partnery pro jednání např. s Ústeckým krajem.
Přeji všem krásné léto a spoustu rodinného odpočinku, například na akcích v naší obci.
Váš starosta David Kádner

26 jednán

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři, od září bude naše knihovna opět pravidelně otevírána a to:

STŘEDA 15.00 – 18.00 H
Vážení a mil
PÁTEK 12.00 – 15.00 H
POSLEDNÍ SOBOTA V MĚSÍCI 15.00 – 16.30 H
Máme v plánu nové projekty jako např. oživení stromu pohádek, společné čtení, nabídka knih pro členky
Spolku žen - formou pojízdné knihovny, nabídka knih nejen pro rekreanty – knihovna bude otevřená jednu
sobotu v měsíci, dále budeme připravovat vernisáže - sportujeme a malujeme. Budeme nabízet službu pro
seniory: objednávka a rozvoz knih na zavolání.
Obec má ve svém rozpočtu připraveny finanční prostředky na zakoupení žádaných knih i časopisů, rovněž je
možné využít výměnný fond s knihovnou v Mostě a poptávanou knihu přivézt odtud.
Od září se na Vás, čtenáři, bude těšit naše knihovnice Jana Dvořáková 
Pokud budete potřebovat nějaké bližší informace, zavolejte nám: 476 113 156.

Žádáme všechny občany, aby nezalévali zahrady a nenapouštěli bazény pitnou vodou z
obecního vodovodu. Omezení vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Děkujeme za respektování omezení.

Fotbalové derby
Nová Ves v Horách
– Brandov 3:2

Členové komise
Vesnice roku se
seznamují
s rozvojovými
dokumenty obce

Úspěchy Horské ligy
Opět se konal velký letní herní festival v Pardubicích. A
protože se hrála i Česká dáma, tak Horská liga u
takového podniku nemohla přeci chybět. Vypravili jsme
se tedy s novým členem Zdeňkem Mikulenkou na cestu,
trošku prověřit soupeře. Hned po několika odehraných
kolech jsem dostal od hráčů pochvalu, že jsem přivezl
sebou dobrého playera. Zdeněk totiž dokázal zremizovat
hned dva špičkové hráče. Škoda, že v posledním kole se
trošičku ukvapil, jinak mohl být ve výsledné tabulce ještě
o jeden stupínek výš. Moje partie mi vycházely podle
představ a tak jsme s Jirkou Syslem měli nakonec stejný
výsledek i pomocné hodnocení. Na řadu přišla baráž: 2
partie se zkráceným časem. První skončila remízou. V té
druhé si Jirka neuhlídal čas a vítězný pohár odjížděl s
Horskou ligou směr Nová Ves v Horách. J. Dvořák

V tuto chvíli probíhají práce na obnově stromů a zeleně v parku naproti obecnímu úřadu. Dochází k odstraňování starých a
poškozených letitých stromů, které byly odborně posouzeny. Tyto byly nahrazeny.
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