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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, je tu první zpravodaj letošního roku a rád bych Vám v novém roce popřál jen to nejlepší a hlavně pevné
zdraví. Nový rok nám začal po delší době, jak se na hory patří, sněhovou nadílkou. Rád bych právě u sněhové nadílky zůstal a
vrátil bych se k posledním třem týdnům a i dál. Je zřejmé, že jsme v důsledku předchozích let, kdy byly zimy až moc klidné,
zapomněli na to, co bylo každou zimou samozřejmé a to, že jsme byli zasypaní každý rok sněhem od října až do konce dubna.
Sněhu bylo ještě jednou tolik a bylo to přirozené, každý s tím počítal a přizpůsobil se, pokud chtěl bydlet na horách. Vedlejší cesty
jako je Starý kopec, horní Mikulovice, cesta k vrtulím nebo cesta na Mníšek byly neprůjezdné i několik měsíců. Nyní má obec
techniku na udržování cest, ale aby se daly udržovat, musí se jezdit, pokud je vítr, nepřetržitě. Jsou místa, která pokud se
neprotáhnou do hodiny max. hodiny a půl, je tam nafoukáno skoro dva metry a už je to na frézu. Náš traktor jezdil nepřetržitě 10
dní. Střídali se na něm tři lidi vždy po 6 hodinách. Zvládli jsme udržet všechny cesty krom dvou krátkých úseků, na které jsme se
nedostali včas z důvodu uzavření hlavní silnice. Zde bylo několik nehod a dlouho trvalo, než jsme tyto hlavní tahy zprůjezdnili.
Poslední léta je obrovský nárůst vozidel jak v naší obci, tak těch, kteří přes nás projíždějí. Všechny uličky, které protahujeme, jsou
úzké a pokud tam stojí auta na kraji, jsou to centimetry od radlice. Nebo se nám stává, že když hrneme před sebou sníh a
dojedeme na konec, kde počítáme s tím, že to nahrneme na hromadu, tak tam stojí také auto a pak jsou jen dvě možnosti:
zvednout radlici, vycouvat a nechat tu hromadu za autem, což mě proletí hlavou hned, anebo se snažit to nastrkat na ploty a
věřit, že to ty ploty vydrží a nebudou žádné stížnosti. Byl bych moc rád, abyste opravdu přemýšleli, kam auta parkujete, protože
z důvodu jednoho špatně zaparkovaného auta nemusí být zprůjezdněná celá ulice. Snažíme se udělat záchytná parkoviště u
hlavní cesty třeba i na louce, ze které bez problému vyjedete. Hlavně, aby byly průjezdné cesty, abyste mohli dojít domů a
nebrodit se, nebo si odvezli před dům nákup či rodinu, ale hlavně, aby se všude co nejblíže dostala jakákoliv pomoc, pokud by
byla potřeba. Snažili jsme se pomoci silničářům s průjezdností a to hlavně na Mníšku. Dalším problémem je vyfrézovaný sníh na
hlavní silnici anebo naházený lopatou. Bohužel i toto zavinilo dopravní nehodu, kdy řidič jel po očištěné silnici a najel právě do
vrstvy sněhu. Já chápu, že každý chce mít očištěno, ale prosím myslete, kam ten sníh odhazujete a co vše se může stát. Pokud se
něco stane, veškerá vina jde za Vámi. My se i nadále budeme snažit, abyste se všude dostali, aby byly zastávky průchodné, ale
potřebujeme pomoc i od Vás. Na celou naši obec jsou jen 4 pracovníci a já jim moc děkuji za práci, kterou dělají a dělají vše, co je
potřeba i mimo pracovní dobu. Bohužel v prvních dnech se nám rozbila sněhová fréza. A i když je to 68. ročník, vždy nám byla
velmi nápomocná. V tuto chvíli sháníme náhradní díly a sbíráme informace o nákupu nové frézy k novému traktoru. Momentálně
jsem se domluvil s panem Mahuškem, který nám pomůže do doby, než budeme opět soběstační.
Tak a nyní něco příjemnějšího. 1. 2. 2019 bude možno si zakoupit lístky na tradiční Obecní ples, který proběhne 9. 3. 2019; není
možné je rezervovat dříve. Věřím, že i letos jsme pro vás připravili ples, kde se pobavíte a zapomenete na běžné každodenní
starosti.
Přeji vám poklidné dny
Váš Starosta David Kádner

Nový poplatek za odpad
Vážení spoluobčané,
zde jsou podrobnější informace k nové Vyhlášce č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad.
Zpoplatněny jsou pouze nádoby na komunální odpad – černé či kovové. Nádoby na tříděný odpad, tedy žlutá a modrá (plast a
papír) jsou nadále zdarma.
Ohlašovací povinnost a uhrazení poplatku je nutné provést, a to do 1. května příslušného kalendářního roku. Je možné uhradit
poplatek v hotovosti přímo na obecním úřadě Nová Ves v Horách, případně bezhotovostním platebním převodem na účet
obecního úřadu: č. ú. 3823491/0100.
Je však nutné při platebním převodu zadat Variabilní symbol, který vám bude přidělen na OÚ Nová Ves v Horách - Váš variabilní
symbol můžete získat i telefonicky. Symbol, který Vám bude přidělen, je neměnný a zůstává Vám i do dalšího roku.
Cena za nádobu:
1 nádoba 110 l či 120 l…………………………… 600,-Kč/ za kus na rok
1 nádoba 240 l……………………………………… 1000,-Kč/ za kus na rok
Počet nádob u nemovitosti není omezen. (pokračování na str. 2)

Nový poplatek za odpad
(dokončení ze str. 1) Po zaplacení poplatku, či připsání peněz na obecní účet Vám bude předána známka (nálepka), kterou si prosím nalepte na
popelnici. Neoznačené nádoby nebudou vyváženy a budou odvezeny. Při výměně popelnice (menší či větší objem, poškození, přistavení nové
nádoby apod.) je potřeba vyplnit a podat „Žádost o přistavení (výměně) nádoby,“ formulář naleznete na webových stránkách obce
www.novavesvhorach.cz, nebo je možné formulář na tuto žádost získat na obecním úřadě.
Jestliže Vaše nádoby nebudou vyvezeny, prosíme tímto občany, aby co nejdříve informovali obecní úřad, kde je nyní vedena evidence.
Následně se postaráme o vyvezení odpadu hned, jakmile to bude možné.
S Vašimi případnými dalšími dotazy se, prosím, obraťte na OÚ Nové Vsi v Horách, děkujeme.
Místostarostka V. Tondrová

Stručný přehled informací ze 3. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Poslední zastupitelstvo loňského roku bylo 17. 12. Jako v každém zasedání, tak i tady jsou „normální“ body k projednání, jako třeba kulturní
kalendář na další rok, prodloužení smlouvy na poskytování právních služeb nebo žádost o dotaci na opravu „Uličky lásky“. Hasičům se schválilo
vyplacení odměn, které se vlastně pokryly z příspěvků obcí Č. Jiřetín a Klíny, kde svojí jednotku nemají.
Oproti těmto bodům se projednávaly další, ale s daleko „třaskavějším“ obsahem. Hned první byl nový ceník za odpady od fy Marius Pedersen,
která nám v podstatě nedala na výběr a nabídku zaslala na poslední chvíli. Tím nám fakticky znemožnila najít si případně jiného dodavatele.
Dalším žhavým bodem byl rozpočet obce na r. 2019. Kritizována byla hlavně výše příspěvku pro Sokol. Následně prošel návrh na zvýšení
příspěvku na přípojku studené vody o 10 tis Kč pro občany, ale na druhou stranu snížení prostředků na cyklostezky o 50 tis. Kč. Na závěr se
schvalovala vyhláška o poplatcích za komunální odpad. Protože cena za odpad neustále roste, přikročilo ZO k tomu, že svoz odpadu nebude již
zdarma, ale každý si svůj díl zaplatí.
Něco vás zaujalo? Máte k něčemu výhrady? Nebo třeba jiný nápad? Přijďte nám to říct na další zasedání zastupitelstva obce. Čekáme na vás
28.1.
Jaroslav Dvořák

Co nového na Mníšku?
Začátek nového roku 2019 byl i pro Mníšek v sevření větru, sněhu a ledu.
Díky silnému větru a sněžení byli silničáři nuceni zavřít hlavní tah
mezi Mníškem a Klíny, což nepamatuji, že by se stalo za 11 let, co tu bydlíme.
Nešťastným řešením bylo uzavření hned dole u křižovatky Nová Ves v
Horách, Mníšek, Deutschneudorf, kdy nad tržnici již nezajel žádný pluh a lidé
z horní části byli úplně odříznuti. Zde také patří velký dík pracovníkům OÚ,
kteří zajistili průjezdnost celého Mníšku. Ale neměli bychom zapomínat,
že bydlíme na horách, kde takové situace mohou nastat. To, že nás paní
zima nechá jeden rok či pár let odpočinout neznamená, že se k nám v
takovéto formě nevrátí.
Eva Nirodová
Již od roku 2011 se angažuji na pořádání obecních akcí a prezentacích obce,
pomáhám s vymýšlením programu, výzdoby a i při samotné realizaci. Jelikož
je to již dlouhá doba, rozhodla jsem se, že svou činnost nyní zaměřím na
církevní památky na území obce a na úpravu expozice místního muzea.
Nadále budu dle potřeby pomáhat, ale spíš bych chtěla dořešit náš místní
kostel, pokusit se opravit památníky, zejména naše dva na Mníšku jsou v
žalostném stavu, a i ostatní minimálně udržovat v upraveném stavu, protože
je to část naší historie a měli bychom si ji chránit. V muzeu bych chtěla
upravit expozici a pokusit se vymyslet tématické výstavy.
Eva Nirodová, zastupitelka obce, předsedkyně kulturního výboru

Informace od Tvořilek

PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 28. 1. 2019
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
a schválení dohody o umístění stavby
5. Žádost o prodej pozemku č.p. 1216
v k.ú. NVvH o výměře 20 m2
6. Povolení sportovní akce – závody
automobilů
7. Schválení nového kmenového zaměstnance
8. Návrh na schválení Pravidel pro
poskytování finančních příspěvků na nově
vrtané studny a Výjimky z Pravidel,
ustanovení komise pro účely Pravidel
9. Došlá pošta
10. Diskuse
11. Závěr

I v roce 2019 funguje spolek Tvořilek, který se již za leden stihl sejít dvakrát.
Jak již většina z Vás ví, jedná se o ženský spolek, ale protože s námi chodí
většinou tvořit i naše děti, rozhodly jsme se rozšířit činnost i o akce
zaměřené právě na naše nejmenší. Naše setkávání bude probíhat nejméně
jednou měsíčně a veřejné akce budeme oznamovat buď ve Zpravodaji, nebo
přes obecní SMS bránu. Samozřejmě rády přivítáme mezi sebe nové členy,
nebo i tématicky zaměřené jedince. Opět jsme nabídly spolupráci při
výzdobě a pořádání obecních akcí a přijaly nabídku pana starosty
prezentovat svoje výrobky při těchto příležitostech. Zároveň bychom chtěly poděkovat za schválení příspěvku od obce Nová Ves v Horách, který
využijeme na nákup materiálů k tvoření. Pokud budete mít zájem o informace, nebo účast na tvoření můžete mne kontaktovat na tel. 777 347
895 nebo mailem evanirodova@seznam.cz.
Eva Nirodová, Tvořilky, z.s.

Dovolujeme si tímto vyjádřit poděkování paní Evě Nirodové, která nás v předvánočním čase navštívila a obdarovala nás
vlastnoručně vyrobeným vánočním svícnem. Její návštěva nás velmi příjemně překvapila a dárek nám zútulnil domov během
vánočních svátků. Ještě jednou díky.
Helena a Jiří Brandnerovi, Gerturda Hurajová, Marcela a Jiří Nejmanovi

Zajímavosti ze
statistiky
V naší obci žije 464 obyvatel,
z toho 198 mužů, žen je 196,
dětí od 15-18 let je 9 a dětí
od 0-15 je 61.
V roce 2018 se do obce
přistěhovalo 25 obyvatel a 34
obyvatel se odstěhovalo. V obci
v roce 2018 umřelo 9 lidí a 2
miminka se narodila.
Michaela Krupičková

Czech RepuBLICK
v Praze po celý rok
Z kostiček
legendární
stavebnice lego se dá postavit
takřka cokoli, klidně i celá
země.
Navštivte Czech
RepuBLICK a poznejte, jak by se
v takové „kostičkové“ zemi
žilo. Možnost máte denně
v pražském
hračkářství
Hamleys, kde je instalovaná
výstava
českých
památek
vytvořených z lega.
Hrad
Karlštejn,
vysílač
Ještěd,
katedrála sv. Víta …… Ty a
mnohé další památky vás
vezmou do známého, a přece
poněkud jiného světa, v němž
se bude jistě líbit malým i
velkým návštěvníkům. Více na
www. Czechrepublick.cz
Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2019. Dříve je nemůžeme rezervovat.

Jana Dvořáková

Sportovní aktivity v Obci v roce 2019 – SOKOLOVNA
(SPORTOVNÍ DŮM)
Momentálně je klubovna (restaurace) Sokolovny uzavřena, ale i přesto si s námi můžete přijít zacvičit do tělocvičny.
„Cvičení nejen pro ženy“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Z Litvínova k nám přijíždí zkušený trenér Lukáš, který připravuje tréninky a to nejen pro ženy, ale i muže. Zpravidla se jedná o „kruhový trénink“
zaměřený na posilování, ale i kondiční či strečink.



Pondělí
Středa

18.45 hod.
18.45 hod.

Je nutné se ale nahlásit, že přijdete cvičit, a to přes Facebook – Messenger- Cvičení HSK, jelikož se cvičí až od 5 lidí, kteří si přijdou zacvičit, jinak
se cvičení ruší. Pokud budete mít zájem si zacvičit a přes Messenger Vám to nepůjde, můžete zkusit se v určený čas přijít podívat- zpravidla
tréninky jsou - a domluvit se na místě. Nebo volat na tel. 736 243 525, ráda Vám podám info, jestli se trénink koná.
„Stolní tenis“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Několik let zde fungoval stolní tenis. O jeho „znovuoživení“ by se ráda postarala paní Sonja Vydrová, za což jsme moc rádi.
Jakmile budeme mít přesnější informace, které dny a čas, budeme Vás informovat.
„Ženský fotbal“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Pravděpodobně v březnu bychom chtěly začít opět trénovat. Jelikož většina z nás mají rodiny, děti….atd., scházíme se zpravidla 1 týdně, a to
také po domluvě přes uzavřenou skupinu na Messengeru „coco girls,“ kde se domlouváme, který den a v kolik nás může nejvíce dorazit,
abychom mohly trénovat. V zimě jsme v tělocvičně, v létě venku. Žádná z nás není profesionálka, ale i přesto si užijeme spousty legrace a u
toho si zaběháme. Již 2x jsme reprezentovaly Novou Ves na Mikulovických hrách. Budeme moc rády, když se k nám přidají nové ženy, které by
měly zájem si s námi trochu zacvičit. Naše kapitánka je Adriana Krupičková, která Vás jistě ráda do skupiny přidá.
Kontakt: Kateřina Kádnerová tel. 737 868 649 pro další informace.
„Badminton“ (Sokolovna Nová Ves v Horách)
Momentálně se zde tréninky konají v Sokolovně a to


Neděle od 14.00 – 16.00 hod.

Kontakty: pan Tomáš Bláha 737 535 667
paní Helena Bláhová 603 227 288
Jsou zde vítáni jak dospělí, tak i děti. Pokud by byl ze strany dětí větší zájem o tento sport, ráda se toho paní Bláhová ujme a je možné domluvit
i jiný den či hodinu.
V případě zájmu, či získání jiných informací, obraťte se na výše uvedené kontakty. Budeme rádi, když i zde se řady trochu doplní.

„Florbal pro děti, ale i dospělé“ (Hora Svaté Kateřiny)
Tento sport zde na horách funguje již několik let.
Tréninky jsou v Hoře Svaté Kateřiny v tělocvičně školy, kam dojíždějí i Novoveští. Konají se:


Neděle 16.00 – 17.30 (děti od 5-15 let)
17.30 – 19.30 (muži i ženy)

Vstupné činí cca 20,-Kč na hod. „Florbalky“ jsou zde k zapůjčení.
Při dalších dotazech kontakt Ruda Rác tel. 728 475 137
„Dáma“ (Klub – Sokolovna)
V klubu v Sokolovně, momentálně také v restauraci pod Lípou, se konají turnaje v Dámě „Horská liga“.
Informace kdy a v kolik se posílají přes SMS bránu či přes Facebook – stránky obce Nová Ves v Horách.
O vše ohledně dámy se stará pan Jaroslav Dvořák tel. 736 506 244
Vybíjená pro děti
Již pár let se scházejí děti z obce. Momentálně hrají vybíjenou v tělocvičně a v létě poté venku.
Také již reprezentovaly Novou Ves na Mikulovických hrách, kde se výborně umístily.
Kroužek se koná každou sobotu od 14.00 hod.
O organizaci se stará pan starosta Kádner, který rozesílá informace rodičům pomocí SMS.
Kontakt: David Kádner tel. 604588494
Doufám, že se Vám nebo Vašim dětem některá z aktivit zalíbí a že se třeba v budoucnu rádi zapojíte do sportovního žití v obci. Vl. Tondrová
Vlaďka Tondrov
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