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Vážení občané, prázdninové dny se nám blíží, děti už odpočítávají poslední hodiny a všichni se těšíme na zasloužený odpočinek. Jako je
tomu každý rok, tak i letos rádi odměníme žáky a studenty za jejich vysvědčení. Abyste dosáhli zasloužené odměny, musíte mít
vyznamenání, či zlepšení známek od pololetí kolem 50 %. Z důvodu malé účasti při hromadném rozdávání odměn na konci školního
roku, kvůli odjezdu na dovolené, bude pro všechny nejlepší si najít chvíli času během prázdnin a odměnu si vyzvednout sami na OÚ,
vždy v úředních hodinách.
Prázdniny jsou za rohem a já bych vás rád pozval rovnou na dvě akce. Ta první se uskuteční 23. 7. od 15 hod. Jedná se o fotbalové derby
proti obci Brandov na jejich hřišti. Je připravený pozápasový program pro děti a dospělé (podrobnosti na další straně Zpravodaje).
Budeme rádi, když se nám nahlásí všichni, co by měli zájem, si fotbal s námi zahrát a užít si trochu zábavy. Přihlášky podávejte na OÚ
nebo formou SMS na můj tel. 604588494. Minulý rok se nám podařilo vyhrát, a proto jsme připraveni toto vítězství obhájit.
O týden později se konají Novoveské letní slavnosti, které se letos ponesou v duchu sportovním a to jako tradiční Mikulovické hry, které
po covidové pauze letos hostíme my. Pro ty, kteří neví, co Mikulovické hry obnáší a o co se vlastně jedná, popíšu v krátkosti.
Mikulovické hry vznikly v roce 2008 po domluvě čtyř obcí (Nová Ves v Horách, která má část obce Mikulovice, Mikulovice u Pardubic,
Mikulovice u Jeseníků, Mikulovice u Znojma) soutěžilo se ve třech disciplínách (fotbal, hasičský sport, pin pong). Během let se
z klasického fotbalu přešlo na malou kopanou a od roku 2019 se pravidla upravily o rozšíření dalších třech disciplín, které vždy navrhne
ta obec, ve které se klání koná. Letos jsme k malé kopané, hasičskému sportu a pin pongu vybrali vybíjenou, badminton a vodní hrátky
na rybníčku (časovka)
Letní slavnosti alias Mikulovické hry 2022 se konají 30. 7. od 12 hod. Jelikož se bude jezdit na dovolené, byli bychom rádi, pokud byste
nás chtěli v některých sportovních disciplínách reprezentovat.
Moc rádi vás přijmeme mezi sebe. Prosím zavolejte, nebo napište
na náš obecní úřad a my předáme váš kontakt vedoucímu
družstva. Bereme všechny dobrovolníky, protože i náhradníci jsou
velmi důležití. Nemusíte se bát, vše se hraje rekreačně, byť jde o
možnost poprvé vyhrát a získat putovní pohár na domácí půdě,
stále si chceme den hlavně užít. Na místě bude občerstvení, pro
děti nafukovací skluzavka, houpačky a po vyhlášení od 19 hod.
volná zábava při živé hudbě.
Většina z vás již slyšela, že se bude opravovat můstek v zatáčce
pod slunečními hodinami, mezi naší obcí a Horním Jiřetínem.
Minulý týden jsme měli schůzku s Ústeckým krajem, Správou a
údržbou silnic a s firmou, která bude opravu provádět. Pokud si
firma zajistí veškerá povolení dle plánu, měla by oprava začít
poslední červencový týden, po dobu čtyř měsíců. Nastane úplná
uzavírka silnice a objížďka přes obec Klíny, nebo Křížatky, a to po
celou dobu oprav. Ještě čekáme na podrobné informace, které se
budou týkat autobusové dopravy a zajištění zastávek, které
autobus vynechá. Na Mníšku jsme dali snížení rychlosti na 30
km/h. Budeme vás informovat, jakmile obdržíme další a bližší
informace od zhotovitele a Ústeckého kraje.
V červnu jsme také společně oslavili Mezinárodní den dětí na
Výšině. Počasí nám přálo, věřím tedy, že si děti svůj den užily. Rád
bych touto cestou poděkoval všech místním spolkům, které se
podílely na jeho organizaci, velice si vážím práce všech
dobrovolných hasičů, tvořilek i sokolíků, kteří obci pomáhali ve
svém volném čase.
Vážení přátelé, přeji vám krásné prázdninové dny a zasloužený
odpočinek na plánovaných dovolených. Budu se těšit na
společných akcích.
Váš starosta David Kádner

26 jednán

26. zasedání zastupitelstva naší obce
přineslo několik zajímavých informací. Tak od začátku: termín na
opravu mostu pod slunečními hodinami ještě není stanoven.
Našemu sokolu byla schválena dotace cca 26 tis Kč. Jsou to vlastně
peníze, které nestačil vyčerpat v minulém roce kvůli covidovým
restrikcím. Schválili jsme účetní uzávěrku a závěrečný účet naší
obce za r. 2021. Minulý rok skončil s přebytkem cca 1,5 mil Kč. Byla
vybrána firma na obnovu parku naproti OÚ. Na výsadbu nové
zeleně do parku jsme dostali 100 tis Kč od Ústeckého kraje. Staré
stromy s praskajícími větvemi již začínaly ohrožovat zdraví občanů.
Proto budou vykáceny a místo nich přijdou nové. Řešil se také
havarijní stav rozbité odvodňovací drenáže pod fotbalovým
hřištěm. V současné době je již opravená. J. Dvořák, zastupitel
UPOZORNĚNÍ – ODPADY!
Upozorňujeme občany, že od
1. 5. 2022 nepolepené popelnice samolepkou nebudou
vyváženy! Týká se to černých nádob.

KOMINICTVÍ FICTUM TEPLICE
Bude provádět revize komínů dne 25. 7. 2022. Zájemci
se musí objednat předem na tel.: 728 540 590.

Na dětském hřišti u Sokolovny byl vyměněn prvek, který již
nevyhovoval normám. Odstranění prvku, odvoz zeminy i
přípravu na zabudování nového prvku jsme provedli
svépomocí, čímž obec ušetřila z rozpočtu min. 100.000 Kč.
Budeme rádi, když prvek bude dlouho sloužit našim dětem.

Po již několikaletém odkládání obnovy,
dostalo dětské hřiště na Výšině opět svou
tvář s novými prvky. Podloží bylo opět
provedené svépomocí, čímž obecní rozpočet
ušetřil nemalou částku. Hřiště bude
doplněno lavičkami. Stromy okolo parku,
byly všechny ošetřeny, nevyhovující či
nebezpečné odstraněny odbornou firmou.
Těší nás, že se obnova hřiště především u
našich malých spoluobčanů setkala s velmi
pozitivní odezvou.

V parku započaly opět svépomocí pozemní úpravy pozemku a příprava na jeho novou tvář,
se kterou již pomůže odborná firma zabývající se rekultivacemi a zahradní architekturou.
Pevně věříme, že se Vám nový park bude líbit a, že to bude pěkné místo, kde se při různých
akcích setkáme.

Zpracovala: V. Tondrová

Už je to tady. Začíná čas dovolených a odpočinku k nabrání sil. Rádi vyrážíte v sedle kola po vlastech českých? Zkuste naučné cyklostezky“ např. po stopách
blanických rytířů. Podblanicko je kraj, který oplývá přírodními krásami v podobě zalesněného dvojvrší Velkého a Malého Blaníku i bohatou minulostí spojenou
s legendou o spících rytířích. Vše důležité se dozvíte na informačních panelech umístěných podél cesty. Trasa: Kondrac-Ostrov-Veliš-Louňovice pod BlaníkemNačeradec-Pravonín-Vracovice-Kondrac, délka okruhu 34km, vede převážně po silnicích a částečně po polních cestách. Zajímavá místa: Kondrac – románský
kostel, Lounice pod Blaníkem – rodiště hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky, barokní kostel, Včelařské muzeum, Velký Blaník – dřevěná rozhledna
postavená ve stylu husitské hlásky, Načeradec – románský kostel sv. Petra a Pavla, židovský hřbitov.
Naučná stezka Kolem Jeseníku je jedinou svého druhu v Evropě. Jedná se o unikátní „potištěnou“ cyklostezku. Jejím autorem je designér Radek Laskovjan.
Trasa: Hůrky-Jeseník nad Odrou-Vražné, délka je 4,8km, vede po asfaltové silnici.
Naučná stezka Okolo Třeboně. Když se řekne Třeboň, každému se vybaví
především rybníky. Nejen o nich a složité rybniční soustavě zpravuje populární
naučná stezka Okolo Třeboně. Na celkem 22 zastávkách popisuje zdejší
rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky včetně rostlinných a živočišných
společenstev, historický vývoj oblasti a přetváření krajiny člověkem. Trasa:
Třeboň-Zlatá stoka-Soví les-U Pilaře-Lutová-Stříbrec-Stará řeka- -Třeboň, délka
okruhu 39km, vede po málo frekventovaných silnicích III. Třídy a z části lesních
cestách a hrázích rybníků. Zajímavá místa: Třeboň – lázeňské město, rozsáhlý
zámecký komplex, Rybník Svět – dílo Jakuba Krčína z Jelčan z let 1571-1573, Zlatá
stoka – umělý kanál dlouhý téměř 48km postavený v 16. století Štěpánkem
Netolickým.
4 světová nej na Dolní Moravě …… Sky Bridge 721 visutý most, který díky svým
Vážení spoluobčané,
parametrům nemá ve světě obdoby. Délka 721 metrů (nejdelší na světě), výška
zjišťujeme zájem o KURZ SEBEOBRANY pro dívky a ženy (11nad zemí v nejvyšším bodě 95 metrů, 66 nosných lan, 1,2m šířka turistického
cca 65 let)
chodníku. Jakmile si dodáte odvahu a vkročíte na něj, otevře se vám fantastická
cesta mezi nebem a zemí.
Kdy : 17. 9. 2022 (začátek 9.30 hod., ukončení
Mamutí horská dráha -je nejdelší svého druhu v Česku a druhá nejdelší v Evropě.
16.00 hod)
Mamutí horská dráha vám zvedne adrenalin. Zažijete tři kilometry dlouhou jízdu

KURZ SEBEOBRANY
PRO ŽENY A DÍVKY

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

lesním terénem, na níž vás čeká 25 bleskurychlých zatáček, dvojnásobný 360
stupňů karusel, osmičková smyčka, podzemní tunel nebo čtyři parádní jumpy.
Dráha má sklon až 30procent a dokáže vyvinout rychlost až 50 kilometrů za
hodinu.
Obří mamut – je největším modelem mamuta na světě. Stojí uprostřed dětských
zážitkových parků jako dobrý duch Dolní Moravy a dohlíží na to, aby se všechny
děti dobře bavily. Měří 13 metrů a na délku má i s chobotem 31,5 metru. Ve dvou
patrech se děti vyřádí na hravých překážkách a na závěr se svezou 24 metrů
dlouhým tobogánem v chobotu.
Stezka v oblacích ze všech dolnomoravských divů byla první. Je vysoká 55 metrů
a sahá do nadmořské výšky 1 116 metrů. Během celého nenáročného výšlapu
nabízí několik adrenalinových zpestření včetně tobogánu nebo sítě na samotném
vrcholu.
Všechny čtyři unikáty oblíbeného horského resortu mají navíc jednu výhodu –
leží od sebe v docházkové vzdálenosti. Více se dozvíte na www.dolnimorava.cz.
Tak příjemnou dovolenou bez mráčků a úrazů .
Jana Dvořáková
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