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Vážení spoluobčané, máme definitivně po zimním období a letní počasí se nám už přihlásilo. Věřím, že po slunečném svitu přišla i
lepší nálada. Věřím, že většina z vás si už zvelebuje zahrady a začíná bojovat s rostoucí trávou. Pro posekanou trávu jsme vám
přistavili kontejnery po obci a jsou vám k dispozici. Prosím používat jen na trávu. Nacházíme v kontejnerech i větve od stromů
nebo keřů. My trávu vozíme na zpracování pro zemědělské účely a musíme tyto větve složitě tahat ven a někdy nejsou vidět a
pak hrozí při zpracování poškození stroje. Prosíme, abyste byli ohleduplní, jelikož v opačném případě může dojít k rozvázání
dohody s obcí a my bychom museli trávu vozit až do Bíliny, kde by se nám tato služba finančně prodražila a museli bychom na to
reagovat i my jako obec. Děkuji za pochopení.
28. 5. 2022 od 10 hodin bude možné využít sběrného dne, který se uskuteční na odstavném místě na Výšině. Svoz bude na Výšině
probíhat do 12:30 hodin. Podrobnější informace dále ve zpravodaji. Obecní velkokapacitní kontejner za restaurací Lípa bude
otevřen až poslední sobotu v červenci, tak prosím využijte možnost svozu příští sobotu na Výšině.
Máme za sebou již pálení čarodějnic, stavění májky, taneční zábavu, fairtradovou snídani. Pokud jste nějakou z těchto akcí
navštívili, tak jste se bavili a bylo příjemné se po dvouleté pauze potkat a strávit společně čas. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
tyto akce připravili a jakýmkoliv způsobem se na těchto akcích podíleli. Ať z pozice organizátorů či sponzorů, všem patří moc
velké a zasloužené poděkování.
Tuto sobotu 21. 5. nás čeká již tradiční turnaj v dámě a každému doporučuji navštívit tuto akci ať jako hráč, či divák. Velké
poděkování patří organizátorům a věřím, že se v sobotu potkáme od 10 hodin na sále pod Lípou.
Další tradiční akce nás čeká 4. 6. od 15. hodiny na Výšině, kde se bude slavit Dětský den. Slavnostně se oficiálně otevře nové
dětské hřiště a budou připravené dětské atrakce a budete si moct vyzkoušet hasičský sport jak děti, tak dospělí. Věřím, že to
bude příjemné odpoledne a bude trvat do 19. hodiny.
Přeji vám krásné slunečné dny, Váš starosta David Kádner

BEZPLATNÝ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU
sobota 28. 5. 2022 v čase 10.00 – 12.30 h

Přátelé, chtěl bych vás pozvat do KD Pod lípou, kde pořádáme
velké mistrovské klání v České dámě. Je to již čtvrtý ročník.
Zahrát si můžou přijít i děti, které si chtějí poměřit síly
s ostatními z celých Čech. Jsou 2 kategorie: do 12 let a do 18
let. Letos je opět otevřený turnaj pro dospělé a také jako
součást Českého poháru, což je seriál deseti bodovaných
turnajů napříč celou republikou. A když nechcete hrát, tak
alespoň přijďte povzbudit naše malé borce. Rovněž i dospěláky
z Horské ligy, kteří budou konkurovat české špičce v dámě.
Těšíme se na vás. Od 10,00 h startujeme.
J. Dvořák

HORSKÁ LIGA

u Výšiny

A ČESKÁ FEDERACE DÁMY

Přijímány budou tyto odpady:

pořádají

starý nábytek, léky, masti, barvy, baterie, olejové
filtry, mot. oleje, zářivky, pneumatiky pouze z os.
vozidel.
NEBUDE přijímán tento odpad: stavební suť,
střešní krytiny apod.!

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
MLÁDEŽE V ČESKÉ DÁMĚ
21. 5. 2022 od 10 h v KD Pod lipou

HORAL 2022

V květnu se nově narodil

Tomáš Vejvoda.

Gratulujeme k narození nového občánka do obce.

25. jednání zastupitelstva
Hned v úvodu 25. zastupitelstva jedna důležitá informace: začátek rekonstrukce mostu pod slunečními hodinami je plánován
zhruba na květen až červen letošního roku. Co to pro nás znamená, ví každý řidič.
Pro naše myslivce letos poputuje 20 tis. na činnost jejich sdružení. Nakoupila se skládací lůžka a v případě potřeby by mohlo být
zřízeno v sokolovně přechodné ubytování až pro jedenáct uprchlíků v rámci humanitární pomoci.
Od 1. 5. 22 začínají platit upravená Pravidla pro prodej, pronájem, výpůjčku, pacht pozemků a nemovitostí v majetku obce NVvH.
Dále bylo stanoveno, že počet zastupitelů v příštím volebním období zůstane stejný. A ještě douška na konec. V uličce začne
probíhat výměna osvětlení za LED. Je to vlastně taková první
PROGRAM 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
etapa výměn, další budou následovat, zatím mimo hlavní
NOVÁ VES V HORÁCH,
silnice.
Jaroslav Dvořák, zastupitel

30. 5. 2022 od 17.00 hodin

v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

POZOR ODSTÁVKA ELEKTŘINY
1. 6. 2022 v čase 7.00 – 15.00 h dojde k odstávce
elektřiny na území místních částí Nová Ves v Horách a
Mikulovice. Pro bližší informace kontaktujte svého
dodavatele. Z těchto důvodů bude také uzavřen
Obecní úřad Nová Ves v Horách. Děkujeme za
pochopení.
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OČKOVÁNÍ PSŮ
Provede MVDr. Kernal dne 31. 5. 2022 od 16.45 h u
bývalé školy. Cena vakcíny 200 Kč a 300 Kč (kombin.)

KOMINICTVÍ FICTUM TEPLICE
Bude provádět revize komínů dne 25. 7. 2022. Zájemci
se musí objednat předem na tel.: 728 540 590.
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12.
13.
14.
15.
16.
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Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Dodatek č. 2, Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a TJ
Sokol Nová Ves v Horách
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a
Sportovním Klubem Krušnohoří, z.s.
Smlouva o pronájmu pozemku č. 1060/2 a části z 1061,
1429, 1434 v k.ú. NVvH o výměře 505 m2
Smlouva o nájmu pozemku č.271/3 o výměře 600 m2 v k.ú.
Mikulovice
Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti na p.p.č.
1105/26 v k.ú. NVvH
Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti na p.p.č. 1452
a 1380/5 v k.ú. NVvH
Žádost o propachtování obecního pozemku na p.p.č. 44/1 a
žádost o pronájem
Žádost o odkoupení zastavěné části p.p.č. 489 v k.ú.
Mikulovice o výměře 4m2
Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby
Návrh na schválení účetní závěrky na rok 2021
Závěrečný účet obce Nová Ves v Horách za rok 2021
Nabídky na úpravu parku naproti OÚ Nová Ves v Horách
Nabídky na opravu fotbalového hřiště u Sokolovny, drenáž,
odvodnění
Nabídky na obnovu Veřejného osvětlení, doplnění LED
osvětlení
Výstavba školky, studie, projekt v obci Nová Ves v Horách
Rozpočtová změna č. 4/2022
Diskuse
Závěr

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PRŮHONIC
Obec Nová Ves v Horách a Spolek žen
pořádají zájezd pro veřejnost

do Průhonic:
zahrada a zámek,
Čapí hnízdo
25. 6. 2022
Přihlásit se můžete na obecním úřadě
oproti vratné záloze 100 Kč
(v případě, že se účastník nezúčastní,
záloha se nevrací) nejpozději do
6. 6. 2022.

UPOZORNĚNÍ – ODPADY!
Upozorňujeme občany, že od
1. 5. 2022 nepolepené popelnice
samolepkou nebudou vyváženy!
Týká se to černých nádob.

První výlet Spolku žen
Dne 5. 5. 2022 jsme navštívily Zámek Trója a skleník FATA MORGANA v Praze.
Ve skleníku je mnoho exotických kvetoucích rostlin. Krásní motýli poletují po celém
skleníku.
Prohlédly jsme si Zámek, který byl postavený v roce 1683. Vnitřní prostory jsou zdobeny
stropními a nástěnnými freskami.
Ve sklepení jsou vystaveny staré sochy. Také jsme se prošly v zámeckých zahradách, které
jsou nádherně upravené.
Bylo to moc hezké. Výlet se nám všem líbil.
Za Spolek žen M. Plačková

V přízemí
Obecního úřadu
Nová Ves v Horách
najdete novou,
praktičtější
sběrnou nádobu
na použité baterie.

Stavění Máje a pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic a stavění májky se uskutečnilo po 2leté covidové pauze ve spolupráci s Obecním úřadem, TJ Sokolem a
Tvořilkami z.s. Akce se konala v sobotu 30. dubna od 15 hodin. U hřiště nejdříve proběhlo pálení čarodějnice. Poté, co zlá a
mocná čarodějnice shořela, si pro děti připravily Tvořilky soutěže. Potom děti nazdobily májku, kterou pak naši svalnatí a urostlí
hasiči hravě vztyčili do výšky a upevnili. Nakonec se všichni vrhli na občerstvení. Každý si mohl upéct buřta na ohni nebo si dát
klobásu z udírny. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách akcí aktivně podíleli.
Michaela Valentová, hospodář SDH

Hasičská a Obecní zábava
Po 2leté covidové pauze se letos konala společná zábava hasičů a obce. Zábava se konala na sále v místní restauraci “Pod lípou“.
Zábava se konala 7. 5. 2022 a byla to společná akce Obce a Hasičů. V půl deváté, kdy se sál naplnil, přivítal Jan Valenta, starosta
SDH a David Kádner, starosta obce přítomné tanečníky a poté začala hrát skupina 3 D. Kolem desáté hodiny se začala prodávat
tombola. Výherci si své výhry mohli ihned po zakoupení vyzvedávat. Letos bylo připraveno 185 výher od maličkostí, přes
hodnotnější ceny až po ty nejhodnotnější. Doufáme, že tombola udělala radost, a ještě jednou moc gratulujeme výhercům.
Zábava skončila kolem půl druhé ranní. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se na akci podíleli, zejména Radce Malkusové.
Michaela Valentová, hospodář SDH

Férová snídaně
Tuto sobotu proběhla "U Rybníčka" první Férová snídaně v naší obci. Tato akce se koná každoročně
druhou květnovou neděli po celém světě na podporu pěstitelů především kakaa kávy, banánů, čaje a
bavlny. Hlavní myšlenkou je porozumění férového obchodu a zacházení s pěstiteli ze třetích zemí, aby
za svou práci dostali férově zaplaceno. Uvědomění si důležitosti výběru potravin, vždy máme možnost
volby, dnes již výrobky s označením FairTrade jsou běžně dostupné i ve velkých obchodech a za
srovnatelnou cenu. Proto byla vstupenkou na tuto akci potravina označená logem FairTrade nebo vlastní jedlý výrobek, a právě
proto je dobré nezapomenout na podporu lokálních pěstitelů,
chovatelů či výrobců. Tímto bych chtěla velmi poděkovat vedení obce, které mi umožnilo pořadat piknik u rybníčka, zakoupení
FairTradeových výrobků na občerstvení pro účastníky. Také děkuji každému, který s námi přišel posnídat a doufám, že příští rok
se zase setkáme.
Budu se těšit Eli Kloučků od Pakostů

KURZ SEBEOBRANY
PRO ŽENY A DÍVKY

Vážení spoluobčané,
zjišťujeme zájem o KURZ SEBEOBRANY pro dívky a ženy (11cca 65 let)

Kdy : 17. 9. 2022 (začátek 9.30 hod., ukončení
16.00 hod)
Kde: Budova TJ Sokol, Nová Ves v Horách
(tělocvična, klub)
Cena: 150,- Kč (oběd zajištěn)
Náplň: trénink, rozbor videí, reálné situace,
právo, taktika, teorie
Kurz povede zkušený policejní instruktor Stěpán Benca,
6. Dan jiu jitsu.
Účastníci mohou na požádání získat potvrzení o absolvování
kurzu. Možná účast mužského partnera. V případě zájmu, či
zjištění dalších informací mě prosím kontaktujte

tel. 730 511 178

místostarostka Vladimíra Tondrová

Tvořilky, z.s.
Dnes bych v pravidelném infu z činnosti
spolku ráda vyzdvihla spolupráci členek na
Pálení čarodějnic. Ač jsem se, bohužel,
nemohla zúčastnit, ostatní Tvořilky pečlivě
připravily soutěže pro děti a já bych jim za to
chtěla moc poděkovat.
V mezičase jsme ještě neměly žádný sraz s
klasickým tvořením, ale už se připravujeme
na dětský den 4. 6., kde budeme mít dílničky
od 15 do 17 hodin pro kohokoliv s chutí
vyrábět.
Budeme se na Vás těšit, určitě přijďte 🙂
Eva Nirodová, předsedkyně

TIPY NA VÝLETY
Právě se mi dostal do rukou zajímavý článek o auto muzeu Praga ve
Zbuzanech u Prahy, které bylo založeno v roce 1957. Najdeme zde
sedmdesát kusů automobilů a dopravních prostředků, které představují
produkci automobilů Praga z let 1908 až 1989 (jako jsou třeba automobily
osobní, nákladní speciální. Motocykly, autobusy, traktory, vojenské
speciály, sanitární i pohřební vozy. Také jsou tu dokumenty a psané
materiály, technické dokumentace, kusovníků a jiné. MUZEUM BYLO
VYHODNOCENO KULTURNÍ KOMISÍ UNESCO JAKO TŘETÍ NEJVĚTŠÍ
ZNAČKOVÁ SBÍRKA NA SVĚTĚ. Tak to tedy svádí k návštěvě. Určitě si
udělám výlet a už se těším teď. A je tu další zajímavý článek. Přesuneme
se do Berouna. V Berouně najdeme vysokou koncentraci památek.
Městská památková zóna byla v Berouně vyhlášena 10. září 1992. A to, že
se Beroun ke svým památkám umí hezky chovat , dokazuje fakt, že v roce
2009 převzalo město cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městskýc památkových zón. A v Berouně ještě zůstaneme. Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého
krasu v Berouně slavnostně otevřen „GEOPARK BARRANDIEN“ . Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze
340m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. V geoparku je instalováno 23
hornin, z toho 11 hornin má hmotnost několik tun a bylo je třeba transportovat pomocí těžké techniky. Horniny jsou rozděleny podle stáří do
pěti základních skupin - svrchní proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. U každé skupiny je umístěn panel se základními informacemi
o vystavených horninách – název, stáří, lokalita, podrobný popis složení a vzniku, fotografie místa odběru. Výhodou expozice je, že zde chybějí
obligátní muzejní cedulky typu „nedotýkejte se“. Naopak návštěvník si může kameny osahat dle libosti. Geopark v Berouně je jednou z části
Národního geoparku Barrandien, který zasahuje do tří krajů. Celková rozloha geoparku je 4 316,3 km2, které je rozděleno do 7 oblastí: Praha a
okolí, Berounsko, Brdy, Brdy pod Hřebeny, Rakovnicko, Radnicko a Plzeňsko. No a to všechno jsem nevěděla. Více na
www.geoparkbarrandien.cz
Zámek Červený Hrádek v Jirkově připravuje na den 21.5.2022 Festival vína. Více na web stránce Zámek Červený Hrádek. Začátek je ve 12
hodin a vstupné zdarma. Fanouškům dobrého vína se představí 16 pečlivě vybraných vinařství z ČR.
Jú, tady čtu „Óda na svařák“, tak to se ještě podělím: Tady je recept: Do kastrolu zhruba 8 lžic třtinového cukru nebo medu, 2 hvězdičky
badyánu, 1 lžíci hřebíčku, kousek vanilkového lusku, 1 tyčinka cejlonské skořice, pár kuliček nového koření, 1-2 bobkové listy, trochu mletého
muškátového oříšku. Přihoďte 1 pomeranč, 2-3 mandarinky a 1 citron vše nakrájené na kolečka. Vše vařte, dokud nevznikne táhnoucí se a
voňavý sirup. Ten pak nechte troch zchladnout, vyndejte citrusy a zbytek, klidně i s kořením slijte do zavařovací sklenice. Do hrnku stačí dát 2-3
lžíce sirupu a zalít horkým vínem a božský svařák je na světě. Ochucený sirup ve spíži vydrží až do vypití. Večery jsou ještě chladné.

Jak vznikaly lidové pranostiky?
V dávných dobách lidé měli jen neurčitou představu o tom, jak funguje počasí. Někteří si uvědomovali, že mraky se tvoří z vody, ale neuměli si vysvětlit, odkud
pochází vítr a nechápali ani vliv slunce. Mnozí věřili, že počasí ovládají bohové a proto se mytologie počasí spojuje s náboženstvím. Druzí se v předpovědi počasí
spoléhali na odhady pozorováním rostlin, živočichů nebo oblohy. Tyto nápady a pozorování se předávali z generace na generaci formou přísloví a pověstí a
některé z nich jsou docela spolehlivé. Např.: Pozorování borové šišky - nevíme, kdy si lidé všimli, že borovice v suchém ovzduší otvírá šupiny šišek a ve vlhkém je
zavírá. Protože vzduch před deštěm nabírá vlhkost, je možné šišky využívat k předpovědi deštivého počasí. Předpovědi podle živočichů. Mnoho živočichů reaguje
na změny teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Například kohouti často těsně před bouřkou kokrhají a drozdi zpívají. Pozorování chování živočichů je proto
užitečným nástrojem předpovědi počasí. Chlupatá pověra: Někteří lidé věří, že čím má veverka na podzim huňatější ocas, bude tím krutější zima. Pro tuto
pověru neexistuje žádný vědecký důkaz. Meteorologie jako věda vznikla ve starověkém Řecku, kde se filozofové pokoušeli vysvětlit příčiny meteorologických
jevů. Některé jejich myšlenky byly správné, ale často se mýlili. Filozofové Aristoteles a Platón byli mezi prvními, kdo se snažili vědecky vysvětlit průběh počasí. Žili
asi před 2400 lety ve starověkém Řecku a psali o mracích, kroupách, bouřích, sněhových formacích a ještě o neobvyklejších jevech jako je aureola Slunce. Příště
si povíme něco o počátcích předpovědi počasí.
Jana Dvořáková

Ohlédnutí za rokem 2021
Chtěla bych poděkovat organizátorům za
uskutečněnou
společenskou
akci
„Slavnostní oceňování za zásluhy a rozvoj
obce“. Byla ukázkově připravená a jak
jsem pozorovala všichni přítomní se
skvěle bavili nejen při prohlížení
vystavených
kronik
a
prohlídkou
fotografií, ale i při cimbálové muzice.
Zavzpomínali jsme si, vždyť s některými
spoluobčany jsme se díky covidovým
opatřením neviděli nejméně dva roky a
určitě budeme na tuto úspěšnou akci
často vzpomínat. Děkujeme !!!!
Jana Dvořáková

DSS Háj a Nová Ves, p. o., Nová Ves v Horách 206, 435 45 Nová Ves v Horách

Vás srdečně zve
dne 26. 5. 2022 od 10:00 do 16:00 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„NOVOVESKÉ JARO 2022“

Pro účastníky je připraven zábavný program a občerstvení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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