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35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH ZE DNE 22. 2. 2010
Na začátku jednání zastupitelé doplnili navrhovaný program o výsledky výběrového řízení na
vodovod + kanalizaci, žádost osadního výboru Mníšek a schválení služební cesty do Mikulovic.
Dále neschválili návrh zařadit do programu projednání konání závodů do vrchu. Na základě četných
stížností občanů již bylo dříve rozhodnuto o zamítnutí závodů. Z důležitějších bodů vybírám:
Byla vybrána firma Klastr Aquarius, která
by měla pro naší obec vypracovat žádost o
dotaci na kanalizaci a vodovod Mikulovice.
Je to ten první krok a při vypsání dotačních
titulů se potom můžeme ucházet o dotaci na
výstavbu. Schválením zřizovací listiny
jednotky sboru dobrovolných hasičů v Nové
Vsi v Horách zase po dlouhé době začali
pracovat v naší obci hasiči. Je to určitě
dobré pro bezpečnost našich občanů a jejich
majetku, ale do vínku bychom jim měli
popřát co nejméně zásahů. Dlouhou dobu je
v řešení způsob užívání komunikace
v Mikulovicích, zejména její údržba.
Problém je v tom, že cesta nepatří obci, a
proto nejde dost dobře investovat prostředky na její opravu. V dalším kole jednání zaslal majitel
cesty návrh smlouvy pro její užívání. ZO rozhodlo o dalším projednávání smlouvy za účasti
právníka a zastupitelů obce na pracovním jednání. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na další zasedání
zastupitelstva. Pokud máte jakoukoliv připomínku, nebo námět na zlepšení dění v naší obci,
nenechte si to pro sebe.
J .Dvořák, místostarosta/ foto: Josef Pešír

ODVOZ ODPADU NENÍ ZADARMO
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři. Rád bych reagoval na článek pana starosty v minulém Novoveském
zpravodaji. S obsahem článku se plně ztotožňuji, ale jeho název „Odvoz odpadu zajišťuje obec zdarma i v roce
2010“ je silně zavádějící, a proto bych rád na doplnění uvedl několik dat. Především bych rád zdůraznil, že
odvoz odpadu není zadarmo. Ono ostatně nic není zadarmo, byť by to občané dostávali bezplatně. Proto si
myslím, že neuškodí uvést jaké prostředky obec v minulých letech na odvoz odpadu vynakládala. Vlastně ani
v dobách, kdy jste obci platili poplatky za odvoz odpadu, nekryly tyto poplatky v plné výši veškeré náklady na
odpady. V následující tabulce uvádím náklady v minulých letech i plánované náklady na letošní rok.
Rok

Svoz komunálního odpadu

Celkové náklady na odpady

2008

301 284 Kč

429 192 Kč

2009

240 067 Kč

397 482 Kč

2010

345 000 Kč

450 000 Kč

Do celkových nákladů na odpady jsou zahrnuty náklady na jednorázové svozové akce na nadměrný odpad,
separování odpadu a pronájem velkoobjemového kontejneru a jeho vývoz. V roce 2010 se na zvýšení nákladů
podílí jednak zvýšení sazby DPH a dále také vyšší počty odpadních nádob - popelnic, které byly zjištěny při
inventarizaci, protože obec platí za svoz komunálního odpadu podle počtu popelnic.
A ještě pár slov k dlužníkům. Jedním z argumentů těch, kteří nesouhlasí s tím, že všichni obyvatelé obce mají
bezplatný svoz komunálního odpadu, je, že tuto výhodu, tento benefit, dostávají i ti, kteří mají z minulých let
vůči obci dluhy. Tyto dluhy jsou v řádu set či tisíců korun a osobně jsem přesvědčen, že jakékoliv dluhy se musí
platit. Avšak chápu, že se někteří do dluhů dostali ne vlastní vinou. Má obec vůči takovýmto dlužníkům
postupovat zcela nekompromisně a trvat na tom, že dokud své dluhy nezaplatí, nebude pro ně svoz odpadu
bezplatný? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Vždyť bychom tyto lidi postupně dostávali do dluhové pasti. Není-li
někdo schopen zaplatit svůj dluh ve výši pár set korun, není ani schopen platit další sta za nové poplatky a jeho
dluhy jen porostou. Proto bych se připojil ke starostově výzvě k dlužníkům, aby si co nejrychleji své závazky
s obcí vyrovnali, a nemohou-li, tak ať si s obcí dojednají splátky.
Vladimír Romportl

BŘEZEN 2010

Z historie Mikulovic
Osada
Mikulovice
(dříve
Nickelsdorf) je prvně písemně
doložená v kupní smlouvě Jiřího
Hochhausera z Hochhausu z roku
1599. V této listině se uvádí, že
kromě jiného jmění získává také
Černice
a
před
nedávnem
založenou ves Mikulovice. Nově
získaný majetek připojil k svému
panství Jezeří – Nové Sedlo. Z
dřívějších dob je pro Mikulovice
prokázaný též název Nicklasdorf.
Mikuláš Hochhauser patřil mezi
spiklence, kteří se 23. 5. 1618
podíleli na pražské defenestraci. Po
porážce byl rebelům, kromě jiného,
trestním soudem zabaven majetek.
Majitelem panství Jezeří se tak stal
z rozhodnutí
již
zmiňovaného
soudu, 28. ledna 1623, Vilém
mladší z Lobkovic a Kosti.
Přestože nemáme písemný doklad
o založení této vsi, můžeme se
domnívat, že osada vznikla kolem
roku 1590 jako sídlo dřevařů.
V daňovém výpisu z roku 1654 se
uvádí, že Mikulovice mají 14 chalup
a že „všichni se rubáním dřeva
živí“. Les byl od počátků osady
hlavním zdrojem obživy. Většina
zdejších osadníků vlastnila jen dva
strychy půdy, jeden kus tažných
zvířat, dvě nebo tři krávy, jeden až
dva kusy mladého dobytka, právě
tolik koz a jedno prase.
Ve stejném roce se však uvádí, že
osada je pustá a jsou tam pouze
dvě
rodiny,
Valentýna
Sommerschucha
a
Michaela
Seiferta. Ve farní knize H. Sv.
Kateřiny z roku 1632 z doby
morových epidemií jsou jmenováni
také nebožtíci z Mikulovic.
Kolem roku 1643 byl rychtářem
v Mikulovicích Kryštof Walter.
V knize „Království české“ z roku
1846
je
obec
popisována
následovně: Mikulovice, ves s 67
domy
a
444
obyvateli,
je
roztroušena po horském hřebenu a
údolí potoka, vzdálená hodinu cesty
od Jezeří, je zde panská myslivna a
hostinec a jižním směrem, čtvrt
hodiny cesty vzdálená hájovna na
Lništi (Flachsgrund).
Josef Pešír, kronikář
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, obracím se na vás s
informací o odpadech. Jsem rád, že třídíme, ale
poslední dobou se především U rybníčka
v nádobách pro tříděný odpad objevuje dost
často odpad biologický tzn. zbytky potravin a
klasický komunální odpad. Nechce se mi
věřit, že toto způsobují dospěláci, a proto tímto
žádám rodiče o poučení svých dětí, co se třídí
a co patří do klasické popelnice. Dále vás
žádám, abyste využívali nádoby na elektroniku
všeho druhu. Pro drobnou elektroniku vyjma
baterií je nádoba umístěna v přízemí OÚ a
ostatní objemnější elektroodpad je možno složit
denně ke stodole za restaurací U lípy. Závěrem
vám s předstihem sděluji datum svozové
soboty, který je 12. 6. 2010 a je určen pro
nebezpečný a objemný odpad.
J. Bejček

POPLATKY ZA
ODPAD A ZA PSY
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
jsou všichni poplatníci poplatku za odpad
osvobozeni od placení poplatku i pro rok
2010. Poplatek za psa je splatný do
konce května!
VESELÉ PROŽITÍ VELIKONOC,
BOHATOU POMLÁZKU, POHODOVÉ
JARNÍ DNY PŘEJE VŠEM SVÝM
ČTENÁŘŮM REDAKCE
NOVOVESKÉHO ZPRAVODAJE

KROUŽEK PRO DĚTI
Kroužek šikovných rukou se koná každé
pondělí od 17.00 h. Sraz je před muzeem!

NOVOVESKÉ MUZEUM
JE DOČASNĚ UZAVŘENO
Upozorňujeme tímto, že z důvodů výměny
oken a dveří a oprav vnitřních prostor
budovy muzea je do odvolání muzeum pro
veřejnost uzavřeno. Pokud při jarním
úklidu půd a sklepů najdete nějaký vhodný
exponát, který byste zapůjčili na výstavu
do muzea, doneste jej na obecní úřad.
Děkujeme.
(rama)

Omezení provozu na komunikaci z Horního Jiřetína do Nové Vsi
Dovolujeme si Vás tímto informovat, že společnost Lesy Jezeří, k.s., bude provádět schválenou těžbu dřeva v oblasti nad obcí Horní Jiřetín.
Jelikož těžené porosty zasahují až k státní silnici Horní Jiřetín-Nová Ves v horách, požádali jsme PČR - dopravní inspektorát v Mostě o úpravu
silničního provozu na této komunikaci. Povolení nám bylo vydáno s platností od 1.3. do 30.4. Práce v tomto úseku započneme 15.3., dopravní
situace bude značena dle povolení PČR a provoz bude našimi pracovníky řízen kyvadlově. Je potřebné počítat s tím, že po dobu kácení a odklizení
stromu bude provoz zastaven úplně. Jedná se o stromy, které jsou v těsné blízkosti nebo kritické vzdálenosti od silnice. Práce bude zahájena v 8,00
hod. a ukončena nejpozději do 17,00 hod. Děkuji za pochopení a s pozdravem za Lesy Jezeří V. Frouz

PROGRAM 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
dne 29. března od 17.00 hodin,
místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách

1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu ze zasedání
4. Informace starosty
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva osadního výboru Mníšek

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách pro příští
volební období
9. Pronájem části pp.č. 271/3 kú.
Mikulovice
10. Územní plán obce Nová Ves v Horách
11. Cenová nabídka na projekt úprav
zájmových prostranství
12. Doplnění modulů webových stránek
obce
13. Veřejně prospěšné práce
14. Diskuse
15. Závěr

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:
• Ema Berková (75 let)
• Ilsa Turková (84 let)
• Stanislava Pelikánová (82 let)
• Grisoldis Thielová (82 let)

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
bude přístupný v těchto dnech v době 7.00 – 12.00 hodin:

27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9.,
30. 10., 27. 11., 18. 12. 2010
UPOZORNĚNÍ
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních objektů, a
to výhradně za účelem uložení směsného komunálního odpadu, nikoliv
odpadu jako je např. stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný
odpad! Pro uložení takovéhoto druhu odpadu využijte sběrné dvory (Hora
Sv. Kateřiny, Litvínov), popř. si objednejte přistavení vlastního kontejneru
u společnosti Marius Pedersen.

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ
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Kulturní a společenské události
NOVOVESKÉ MUZEUM
vyhlašuje 2. ročník soutěže

O nejkrásnější velikonoční vajíčko
kategorie:
dospělí | děti
všechny výrobky budou
vystaveny v muzeu
od 3. 4. 2010
přijďte si prohlédnout
novou muzejní expozici

podmínky:
vlastnoručně vyrobené vajíčko nebo jinou dekoraci s velikonoční
tématikou doručte na Obecní úřad Nová Ves v Horách nejpozději
do 30. 3. 2010 do 12.00 hodin. Výrobek zřetelně označte jménem
soutěžícího a kontaktním telefonem.

Co můžete vyhrát:
kategorie dospělí
1. místo: menu nebo dort dle vlastního výběru v hodnotě 500,- Kč
2. místo: menu nebo dort dle vlastního výběru v hodnotě 300,- Kč
3. místo: menu nebo dort dle vlastního výběru v hodnotě 200,- Kč

kategorie děti
1. místo: přehrávač mp3
2. místo: USB flash key
3. místo: USB flash key

partner soutěže: cukrárna a kavárna BUNO s.r.o., Nová Ves v Horách

| www.novavesvhorach.cz

Letošní obecní ples se vydařil, ať žije ten příští
Obecní úřad opět po roce pro občany a nejen pro ně uspořádal v sobotu 13. března v pořadí již 4. obecní ples
na sále kulturního domu Pod Lípou. K tanci či poslechu hráli manželé Hvozdovi a již tradičně byla připravena
tombola. Ples zahájil úvodním slovem přesně ve 20.00 hod. starosta obce Jan Bejček, který všem popřál
příjemnou zábavu. Sál se zcela zaplnil okolo 21.00 hodiny. Během večera bylo prodáno na 800 tombolových
lístků a tombolu si všichni mohli prohlédnout na pódiu. Můžeme říci, že byla velmi bohatá, protože se sešlo
dohromady 60 cen. Následné tažení výherních čísel proběhlo ve dvou tazích. První tah byl dle programu
ve 23.00 hod. a v tomto kole bylo taženo 26 cen a nastavený výherní systém umožnil výhru pro čtyři výherce,
kteří měli tažené číslo a k tomu čtyři barvy lístků, jež byly prodány. Hlavním hřebem večera byl druhý tah
tomboly. Proběhl o půlnoci a bylo taženo na 35 cen. Hlavními cenami byly mikrovlnné trouby, stůl a ruční
nářadí. Věříme, že i když všichni nevyhráli, tak se ples líbil, což dokládají plesová fota a občané i příznivci
obce se přes nepřízeň počasí sešli a užili si nějaký čas ve společném veselí, které skončilo v ranních hodinách. Na závěr patří poděkování všem, kteří
svými cenami přispěli do tomboly a také si dovolím poděkovat za nás všechny starostovi obce a jeho odborné referentce za skvělou přípravu a již
dnes se určitě můžeme těšit na příští rok, který pro obecní ples bude jubilejní 5. (linopo)
Poděkování sponzorům plesu a tomboly: ORCA-ekonom. poradenství s.r.o., Ing. Schamberger, p. Lehner, p. Skrčený, NBW s.r.o., p. Niroda, p.
Rác, p. Stuchlík, Ing. Krůta, Kovomat Peddy, Komalit, Ing. Koňařík, p. Zeman TM nábytek, Famsy, Jiří Brusch, Travel free shop, p.Trunshka, F1,
Pažout a synové, Petrom stavby s.r.o., Altenerg, WindTech, dr. Horák E.E., a.s., Eldaco, Anke Börner, Yves Rocher Most, parfumeries Marionnaud
Most, J. Brandner, V. Malkus, I. Větříčková, Ing. Láska, p. Šikl, J. Seifertová, D. Seifertová, J. Holderik, P. Bejček, J. Valentová, R. Prušovic, K.
Marázová. OÚ dále děkuje všem za pomoc s organizací plesu, zejm. místním hasičům, R. Prušovicovi a kol., L.Novotné Pokorné a pracovníkům
OÚ.

Sdružení pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách informuje
Jak jste si mohli přečíst v minulých číslech zpravodaje, tak Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi v Horách začal znovu
pracovat. Členská základna si zvolila svého předsedu, místopředsedu i pokladníka a k jeho kompletní činnosti bylo nutné založit účet, kde se budou
shromažďovat jak členské příspěvky, tak možné finanční dary, či finance z projektů na opravy kulturních památek. Byl založen tzv. transparentní
účet s číslem 5153384001/5500, který si může každý prohlédnout na internetu pod následujícím odkazem http://www.rb.cz/firemnifinance/transparentni ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5153384001. Tento typ účtu byl zvolen z důvodu, že umožňuje kontrolu každému, kdo
chce vědět, jak je s penězi nakládáno. Zároveň si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o finanční dar na opravu kulturních památek v katastru obce Nová
Ves v Horách. Dále zveme všechny členy i nečleny na setkání, které se uskuteční 15. dubna 2010 od 17.00 hod. Sejdeme se před kostelem svatého
Michaela v Nové Vsi v Horách, kde bude následovat prohlídka stavu objektu. Dalšími body programu jsou projekty a jarní úklid uvnitř i okolo
kostela. Na setkání s Vámi všemi se těšíme. Libuše Novotná Pokorná, předsedkyně sdružení
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Z činnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů
V měsíci únoru se SDH podařilo zprovoznit čerpadlo PS 12, které se
nepoužívalo minimálně pět let. Po dohodě s p.Václavem Dvořákem a p.
Tondou Danielem st., kterým tímto děkuji, jsme čerpadlo zprovoznili a
úspěšně odzkoušeli. Dále budeme pokračovat s pracemi na zprovoznění
hasičského automobilu zn. AVIA.
Dne 27.2.2010 proběhl hasičský turnaj v sálovém
nohejbalu na sále T.J. Sokol. Zúčastnilo se šest
mužstev po třech hráčích.Tři mužstva místní a tři z
města Hora Svaté Kateřiny. Turnaj proběhl v
pořádku za mého dohledu a doufám, že všem
zúčastněným se líbil. Zápasy mezi jednotlivými
týmy byly napínavé a nakonec vyhrálo mužstvo
domácích v obsazení p. Aleš Kynkal, p. Michal
Zvoníček a p. Stanislav Kortán. Všem ještě jednou
gratuluji. Za SDH starosta Jaroslav Hesoun.

Hasiči nabízejí pomoc občanům
Zima pomalu končí, sníh taje a vody je stále víc. Proto bych chtěl všechny občany informovat o možnosti případné
pomoci od členů SDH občanům s vodou a jinými pracemi. Informace a případné dotazy z řad občanů můžete volat na
telefon 731181295, nebo na obecním úřadě. Přesto ale doufám, že voda odteče pomalu a v naší obci bude klid a jarní
měsíce prožijeme jen v dobrém. Za SDH starosta Jaroslav Hesoun.
INZERCE

PRODÁM králíky 120,- Kč/kg, králíčata 100,- Kč živá váha, palivové dřevo
800,- Kč/m. Pavel Bejček čp. 212, tel.: 736 539 597.

Soutěžní otázka č. 2
Který objekt z naší obce je skryt na
fotografii?
a) ústav sociální péče
b) obecní úřad
c) muzeum
jméno a příjmení.........................................
adresa..........................................................
telefon.........................................................

Soutěžte s Novoveským zpravodajem a vyhrajte! Pravidla: v dnešním, v minulém a v příštím
vydání NZ uveřejníme jednu ze tří soutěžních otázek. Pokud budete znát správnou odpověď tak:
jasně označte správnou odpověď, vyplňte soutěžní kupon a doručte jej na obecní úřad. Podmínkou
je správná odpověď na všechny tři soutěžní otázky (kupony stačí doručit najednou se všemi třemi
kupony) – v dubnovém vydání uvedeme uzávěrku soutěže. Vylosovaný výherce (pokud správně
odpoví) obdrží poukázku na odběr knih dle vlastního výběru nebo na fotoalbum v hodnotě 300,Kč.
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 43545, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Libuše Novotná Pokorná(linopo), šéfredaktorka; Jan Bejček (jb), Jana Dvořáková, Ing. Radka Malkusová (rama), Josef Pešír, redaktoři.
Registrační číslo MK ČR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 170 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

