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INFORMACE STAROSTY
Dovolte, abych vás po měsíci opět pozdravil prostřednictvím našeho zpravodaje. Jelikož únor je krátký
měsíc, tak i moje pravidelné informace k vám budou tentokrát stručné. Od konce ledna se výrazně
zeštíhlil tým pracovníků obce. Některé důvody byly zdravotní a část pracovníků skončila roční misi u nás
na obci, jak tomu bývá každý rok. Museli se registrovat na úřad práce, jelikož jim skončila smlouva na
dotovaná místa. Od tohoto týdne máme již dvě nové posily, ale uplynulý měsíc jsme na vše byli ve velmi
nízkém počtu, i proto jsem rád, že nás „podrželo“ počasí. Věřím, že do konce dubna se nám povede
vyjednat dotovaná místa alespoň ještě pro dvě osoby a budeme v dostatečném počtu připraveni na
práce, které nás čekají od jara. Týká se to především udržování zeleně, což pracovníkům zabere většinu
času a následně plánovaná rekonstrukce vodovodního řádu v Mikulovicích směr Lniště a další práce, které jsou spojené
s pravidelnou údržbou obce. Ke zlepšení údržby obce v zimním období jsme v únoru pořídili nový traktor (Zetor) se šípovou
radlicí a sypačem. Věřím, že tuto nemalou investici pro obec, která činila jeden a půl milionu, všichni oceníte. Je to pro obec
nemalá investice, která znamená, že minimálně v letošním roce neplánujeme žádné nové projektové investice kromě zmíněného
vodovodu. A nyní co nás čeká v průběhu března. První akce je Obecní ples, na který jsme vyprodali vstupenky během jediného
dne, a za to vám moc děkuji. Je mi potěšením, že je o ples tak značný zájem a tak věřím, že i letos si jej dostatečně užijete. Je
připravený bohatý program včetně nezbytné tomboly, jejíž součástí budou tradiční hodnotné ceny od firmy Fiskars věnové
firmou Altenerg s.r.o. Další pozvánka patří dětem. Blíží se nám NOC S ANDERSENEM, která je letos naplánována na 23. 3. od 17
hod. až do rána max. do 9 hod. Přihlášky můžete posílat již nyní na mé telefonní číslo formou SMS (604588494), nebo na obecní
úřad. Program bude jako každý rok bohatý. Přihlášky prosím nejpozději do 20. 3., abychom stihli zajistit vše potřebné a hlavně
jídlo pro daný počet dětí. Pokud zůstanou mrazy i přes jarní prázdniny, máme v plánu udělat ledovou plochu na víceúčelovém
hřišti jako je tomu každý rok. V dopoledních hodinách bude pro děti připraven teplý čaj. S předstihem si vás dovoluji informovat,
že 2. 6. 2018 proběhne každoroční svoz odpadu od domů. Věřím, že takovou službu přivítáte. O podrobnostech Vás budeme
včas informovat. Jelikož je naše obec zapojena do mezinárodního projektu OdCOm, navázali jsme spolupráci se Zdravotním
ústavem. V nejbližších dnech by do vašich schránek měly být doručeny dotazníky s odpovědní obálkou. Dotazníky se týkají čistoty
ovzduší a rád bych v této souvislosti chtěl požádat o spolupráci a vyplnění zmíněného dotazníku, kde jsou uvedeny veškeré
podrobnosti. Pokud by vám při jeho vyplňování vznikly nějaké nejasnosti, obraťte se s důvěrou na pracoviště Zdravotního ústavu,
či na náš obecní úřad. Dotazník přijde vždy jeden do domácnosti. Předem vám děkuji za ochotu.
Přeji všem krásné zimní dny,
Váš starosta David Kádner

V únoru nás bohužel navždy opustil
V únoru srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Ehmigová Marie (74)
Jahoda Zděnek (70)
Pavlíková Božena (84)
Karlovcová Danuše (79)

pan JAROSLAV

BERKA.

(86 let)
Čest jeho památce!
Děkuji všem za projevené
kondolence. Ema Berková

PROGRAM 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 26. 2. 2018 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Rozpočtová změna č. 2/2018 – návrh rozpočtového opatření
Žádost o vyjádření ke stavbě nového místa odběru el. energie, uzavření smlouvy o Smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvě provést stavbu č. IV-124016317/001 MO Nová Ves v Horách p.p.č. 410/1. Žádost podává fa OMEXON Chlumčany u
Loun.
6. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace č.p. 494/1 v kú
Mikulovice v K.h. za účelem umístění inženýrských sítí. Žádá Fa OMEXOM Chlumčany u
Loun.
2
7. Žádost o prodej části p.p.č. 1105/1 v kú Nová Ves v Horách cca o vým,. 1000m na výstavbu
RD
8. Schválení Smlouvy na pacht části p.p.č. 446/1 v kú Mníšek
2
9. Kupní smlouva na prodej p.p.č. 600/26 o vým. 2020m v kú Nová Ves v Horách
na výstavbu RD
10. Projednání návrhu Stanov Svazku obcí v regionu Krušných hor
11. Projednání Územního plánu obce
12. ČEZ distribuce žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – změna
transformační stanice u čp. 7 v Nové Vsi v Horách
13. Došlá pošta
14. Diskuse
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Setkání Tvořilek
Milé Tvořilky i netvořilky, v neděli 25. února od 14 hodin v
klubovně v muzeu Nové Vsi v Horách budeme nacvičovat
pletení z papírových ruliček. Kdo budete chtít přijít, tak
napište SMS na 777 347 895, kvůli množství materiálu 😉
Těším se na Vás.
Eva Nirodová

Nabízíme:












nástupní plat ve výši 21.840,- Kč
pravidelný měsíční příjem
po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy
(1rok) minimální plat
ve výši 27.840,- Kč
stabilní zaměstnání
dlouhodobou perspektivu
náborový příspěvek ve výši 75.000,- Kč
sociální jistoty a kariérní postup
6 týdnů dovolené
příspěvek k připojištění
další vzdělávání

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické nám. 899/9
Ústí nad Labem
telefon: 974 421 750
mobil: 727 917 225
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz

Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech v době 8.00-12.00 hodin
24. 2. 2018
31. 3. 2018
28. 4. 2018
26. 5. 2018
30. 6. 2018
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních objektů za účelem uložení
směsného komunálního odpadu, nikoliv odpadu jako je např. stavební suť, střešní krytiny
nebo nebezpečný odpad!!

Kam se můžeme podívat na konci zimy ?
Jedinečný skleněný svět v Praze. Světově uznávaná výtvarnice a sklářka Gordana Turuk představuje novou kolekci
skleněných výtvorů pod názvem „NEW SPIRIT OF LOVE“, jejímž ústředním tématem je idea rodiny, dobra a šťastné
budoucnosti. Sklo je Gordaninou životní láskou a při své tvorbě využívá velmi neobvyklou techniku tzv. lehavého skla,
do něhož maluje tekutými drahocennými kovy nebo do něj vkládá vzduchové bubliny. Vzniká tak exkluzivní a
neotřelý výtvarný styl, který můžete zdarma obdivovat v pražské galerii Gordona Glass. Více na www.gordonaglass.cz
Do neděle 18.března můžete shlédnout Příběh peněz. Říká se, že peníze vládnou světu, ale víte vlastně něco o
historii? Kde se vzaly denáry, groše a další platidla, která byla dříve běžná? Nebo jak se orientují ve svých
peněženkách nevidomí lidé? Pokud vás svět peněz zajímá a chcete-li se dozvědět víc, navštivte říčanskou výstavu
„Příběh peněz“. Děti i dospělí si mohou u vstupu vyzvednout pracovní kartu a projít stanoviště, na nichž budou

(dokončení ze str. 3) zodpovídat otázky a zpracovávat úkoly. Úspěšní návštěvníci si pak mohou za odměnu vyrazit
svou vlastní minci a nebo si třeba společně zahrát hru na sestavování rodinného rozpočtu. Více na www.ricany.cz.
Na poslední chvíli – výstava vláčku v Dobrušce v sobotu 24. a v neděli 25. února. Vezměte děti a jeďte se podívat na
výstavu vláčků a železničních modelů do Dobrušky. Uvidíte klasická domácí kolejiště různých velikostí, modely
vytvořené dětmi z místních modelářských kroužků nebo třeba modulovou železnici ovládanou pomocí tabletů či
mobilních telefonů. Připraven bude bohatý doprovodný program včetně dílny, v níž si budete moci postavit vlastní
model domku s krajinkou. Více informací na www.elektroesk.cz
Věděli jste, že nenápadná malá obec Abertamy v západních Čechách byla svého času vyhlášenou velmocí
rukavičkářského řemesla? S výrobou těchto doplňků se v Abertamech začalo již v roce 1848 a zákazníky nebyli jen
elegantní dámy a pánové z Čech. Rukavičky se vyvážely do Holandska, Anglie, Skandinávie, Ameriky i Afriky. Cesta
k úspěchu nebyla jednoduchá, ale abertamští rukavičkáři se od beztvarých palčáků postupně vypracovali až na
výrobce špičkových vycházkových modelů. Doba po druhé světové válce však přinesla úpadek tohoto řemesla.
Výroba se přesunula do středočeské Dobříše, kde později také skončila. Vy si však můžete udělat výlet do časů
největší slávy abertamských rukaviček v rámci zajímavé expozice, kterou najdete v přízemí Městského úřadu do 17.
června. Více na www.abertamy.eu
Něco z historie naší obce: Např. rok 2006: počet obyvatel k 31.12. činil 456. 31 občanů se přistěhovalo, odhlásilo
17 a nenarodilo se ani jedno dítě. V roce 2007 v prosinci se otevřel průjezd vozidel do 3,5 tun na přechodu v Nové
Vsi v H. Počet obyvatel v roce 2007: 458, 4 občánci se narodili a čtyři občané zemřeli. V roce 2008 se oslavovalo 444
výročí založení obce. V tomto roce nás v obci trvale bydlelo 460, z toho 393 dospělých (185 mužů, 207 žen) a 68 dětí
do 18 let. Narodili se 3 děti a zemřelo 10 obyvatel. V roce 2009 byly v obci vyměněny staré zastávky za nové. Jejich
hodnota se blížila k částce 80tisíc. Okolí čekárny cca 60tisíc. Obec však touto změnou získala na svém vzhledu a
úpravě . Byla slavnostně obnovena a zpřístupněna rozhledna Jeřabina. 11.10. tohoto roku byla obnovena činnost
SDH v obci. V tomto roce získala obec diplom za rozvíjení lidových tradic soutěže vesnice roku 2009 v Ústeckém
kraji. Počet obyvatel: 447 (181 mužů, 203 žen, 63 dětí).
Nové dějiny: Rok 2017: v obci se nenarodilo ani jedno dítě !! Zemřelo 6 občanů. K 31.12.2017 nás bylo 480 (muži
198, ženy 205, děti 77), přistěhovalo se 46 osob, odstěhovalo se 24 osob. Jana Dvořáková
Německé turisty se rozhodly oslovit Svazek obcí v regionu Krušných hor společně s Destinační agenturou
Krušné hory. Jako vánoční dárek proto pro ně připravily turistickou brožuru Do Krušných hor bez bariér
v německém jazyce.

Do Krušných hor bez bariér
Turistický materiál pokřtili předseda svazku David Kádner a ředitelka destinační agentury Eva Maříková. „V českém jazyce jsme
společně tento materiál vydali už v loňském roce. Němečtí partneři nás oslovili a projevili o něj také zájem. Do Krušných hor
přijíždí každoročně více turistů ze Saska. Chceme jim proto vyjít vstříc a naší destinaci jim přiblížit v jejich rodné řeči,“ uvedla při
křtu Eva Maříková. „Do Krušných hor bez bariér je další publikací v němčině, kterou Svazek obcí v regionu Krušných hor vydává.
V minulosti už to byly například Zimní sporty, malované mapy a Cyklomapy Svazku obcí v regionu Krušných hor. Do Krušných hor
bez bariér přibližuje náš region turistům s handicapem, seniorům a dalším skupinám, které mají omezenou či ztíženou možnost
pohybu, jako jsou například rodiče s malými dětmi,“ doplnil David Kádner. Turistický materiál vznikl za podpory Severní
energetické, Severočeských dolů, Unipetrolu RPA a Lesů ČR. „Svazek obcí v regionu Krušných hor podporujeme už dlouhodobě a
jsme připraveni ve spolupráci také pokračovat v příštím roce. Jsme rádi, že se nám společně daří představovat region jako místo,
které má turistům co nabídnout,“ uvedla při křtu také mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. „Osobně jsem byl velmi
překvapen, jak krásné Krušné hory jsou, když jsem sem přijel poprvé. Firmě se ekonomicky daří, a když se daří nám, chceme vracet
peníze do regionu a podporovat obce v místě, kde podnikáme. Svazek obcí v regionu Krušných hor je naším partnerem a
plánujeme
ve
spolupráci
pokračovat,“ uvedl
také ředitel vnitřní a
vnější
komunikace
skupiny Unipetrol Jiří
Hájek. Materiál Do
Krušných hor bez
bariér je k dispozici
v informačních
turistických centech
na české i německé
straně Krušných hor.

Dětský domov informuje
Riskování o sladkosti
Sobotní odpoledne jsme začali hrou Riskuj. Byly pro nás připraveny různé otázky z osmi oblastí za body v hodnotě 100 - 500.
Nejlépe jsme zvládali slovní přesmyčky a trénovat musíme svátky v České republice - tam jsme se moc "nechytali". Dalšími
tématy byla příroda, svátky, vaření, města, pohádkové postavy ad. Nejlepší hláška soutěže padla od Kevina, když uhádl zvíře za
500 - Bubo Bubo. Když od boku vypálil, sova, a pak se přiznal, že to poznal podle toho, že sova dělá v noci bůůů .-) To jsme se
popadali za břicho úplně všichni. Nejlepší v "riskování" byl tým Radka, ale sladkou odměnu si odnesli všichni.
/ PaBa/
Dvě holky na cestě do neznáma
O víkendu jsme vyrazily samy až do Perninku. Byla to naše první cesta, kde jsme jely takhle daleko bez doprovodu. Měly jsme
zprvu z toho strach a obavy, že tam nedorazíme, ale nakonec vše dobře dopadlo. V Perninku na nás už čekala naše „koučka“
Dana – je z Nadace Veroniky Kašákové a jezdí za námi do dětského dvakrát do měsíce. Díky Daně jsme měly tu možnost o
víkendu na sjezdovce zkusit snowboard a zalyžovat si pod vedením profesionálního lektora. Celý ten den byl super. Povídaly
jsme si o životě, smály se a relaxovali. Večer nás Dana vzala do kina na Zoufalých ženách, co dělají zoufalé věci. Skvělá komedie,
kterou vám můžeme doporučit. Určitě bychom chtěli zase někam vyrazit s Dančou, užily jsme si to na plné pecky. Srdečně
děkujeme.
(Jitka a Páťa)

Zmiňovaný dotazník obdržíte v nejbližší době do
Vašich schránek! Pozn. redakce.

Hasičský bál
Tak jako každý rok tak i letos se konal již 9. Hasičský
ples. Ples se konal na sále v místní restauraci ,, Pod
Lípou“, kde nám díky svým prostorám umožňují
každoročně pořádat ples. Ples se letos konal v
sobotu 17. 2. 2018 a byla to první letošní akce SDH
Nová Ves v Horách. Před půl osmou večerní se
začalo na sále scházet prvních pár hostů a v osm
hodin začala hrát skupina Flash Joy. Kolem půl
deváté přivítal starosta SDH ,,tanečníky“ a popřál
jim příjemnou zábavu. O první přestávce došlo k
předání ocenění přítomným členům SDH za jejich
obětavou činnost. Kolem desáté hodiny se začala
prodávat tombola a kolem půl dvanácté si výherci
mohli vyzvedávat své výhry. Letos jsme měli
připraveno 200 cen od maličkostí, přes hodnotnější
až po ty nejhodnotnější ceny. Na každého se bohužel nedostalo, ale i tak tombola udělala mnoha lidem radost. První
cenu 10" Notebook si odnesl tanečník z Litvínova. Doufáme, že výhra mu udělala radost a bude dobře sloužit. Ples
jsme ukončili 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, manželé Dvořákovi, manželé
Šiklovi, NBW s.r.o, pí. Větříčková, J. Viktora, Obec Nová Ves v Horách).
Za SDH hospodář Michaela Krupičková

Stručný přehled informací z 29. zasedání
zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané,
lednové jednání novoveského
zastupitelstva se zabývalo nákupem nového obecního
traktoru, jeho technickým vybavením a prodejem
starého. Byla vybrána česká značka Zetor typ Proxima
GP 100, ke kterému byla zakoupena šípová radlice
s natáčením od firmy Záborec spol. s.r.o. z Libčevsi
v celkové ceně 1 529 612. Zároveň stejné firmě byl
prodán starý traktor za cenu 200 000,- Kč. Zároveň bylo
ve výši cca 10 000 Kč zakoupeno posypové zařízení na
montáž v zadní části vozidla. Vzhledem k tomu, že obec
nedisponuje celkovou prodejní částkou, rozhodlo
zastupitelstvo koupit traktor na finanční úvěr od
Komerční banky na dobu 60 měsíců a splátkou cca
28 000,-Kč včetně pojištění. Vozidlo přechází do majetku
obce a úvěr může být bez sankcí předčasně splacen.
Další zájem i diskuzi vyvolal bod o pronájmu domu čp.
197, kde se nachází novoveské muzeum. Bohužel
polovina domu, která byla v minulosti pronajímána
k bydlení, není v tuto chvíli možná k bydlení. Ve střešní
krytině se nachází azbest, není rozvedeno topení a
celkově není vůbec možné jeho využití k bydlení
z hygienického a bezpečnostního hlediska. Dalšími body
jednání byly schváleny smlouvy na pacht a prodeje
pozemků. Na úplný závěr byly projednány finanční dary

od podnikatelů, které poputují na kulturní akce konané
v obci. Kulturní kalendář pro letošní rok byl na tomto
jednání také schválen a všichni občané přehled dostali
jako přílohu novoveského zpravodaje. Více informací
k zastupitelstvu naleznete na webových stránkách obce
www.novavesvhorach.cz , nebo přijďte na další jednání
zastupitelstva, které se koná 28. února od 17. 00 hod.
v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Pro další
informace, novinky či aktuality navštivte i obecní
facebookový profil www.fb.com/novavesvhorach.cz.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná
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