OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ |

Malé ohlédnutí
Vážení spoluobčané, jsou to již dva roky, kdy jsem převzal v průběhu volebního období
funkci starosty naší obce. Je to vhodná chvíle k zamyšlení a ohlédnutí zpět a
zhodnocení své činnosti, zvláště před blížícími se komunálními volbami, které
proběhnou na podzim tohoto roku a příležitost ke zvážení své případné kandidatury do
nového zastupitelstva obce. Po zklidnění atmosféry v zastupitelstvu obce jsme jako
celek začali naplňovat „PLÁN ROZVOJE OBCE“ a troufnu si tvrdit , že se daří najít
velké shody při budování a
rozvoji naší obce. Při
nástupu do funkce jsem
uvedl
v Novoveském
zpravodaji ze dne 21. dubna
2008
s jakými
předsevzetími se ujímám
této
funkce.
Mohu
s klidným
svědomím
konstatovat, že k dnešnímu
dni se plní vše tak, jak jsem
slíbil a kdo má oči otevřené
a čte náš ZPRAVODAJ,
tak výsledky jsou patrné a
v mnoha případech činnost
obce pro občany a vzhled
obce s kulturní činností je na stoupající úrovni. Pro osvěžení paměti uvádím pár
dominantních akcí: rekonstrukce KD „U LÍPY“, kompletní výměna čekáren s okolní
zámkovou úpravou doplněnou odpadkovými koši a květináči,vybudování nového
dětského hřiště, hřiště na pétanque a oprava hřiště na kopanou na Výšině, osazení obce
novými informačními tabulemi a okolní úpravou, stání na kontejnery, oprava haly
s výměnou dveří a vrat, oprava kůlny za Lípou, rekonstrukce zasedací místnosti na O,
rekonstrukce místní knihovny, zřízení klubu dětí a Spolku žen, zřízení klubovny
v hasičárně, částečná oprava tarasů v obci, zrekonstruovaný památník obětem 1. a 2.
světové války, oprava kříže a křížku na hřbitově a u Vršanských. V obci pracuje
kroužek dovedných rukou, Spolek žen, rozjeli se dobrovolní hasiči a v TJ Sokol pracují
oddíl kopané, oddíl stolního tenisu a cvičení pro ženy. Dochází k oživení tradic
například stavění a kácení máje, letní slavnosti, vánoční trhy, obecní ples a hasičský
bál. Pro děti Noc s Andersenem, Den dětí, mikulášská nadílka a zájezdy. Se seniory se
pořádají setkání a 70-tiletým a starším se předávají při jejich výročích malé pozornosti
a blahopřání. Obci se podařilo s úspěchem podat žádosti o dotace na zeleň, lavičky,
odpadkové koše, dále jsme uspěli se žádostí na rekonstrukci památníku na Výšině a
oplocení hřiště s ohrazením hrací plochy u Sportovního domu a dotaci na zvelebení
prostoru bývalého hřbitova nad rybníčkem. Projektově je připravena výstavba
sociálního zařízení v hasičárně, voda a kanalizace Mikulovice. Rozpracovány jsou
projekty rozšíření komunikace v dolní části obce, přesun památníku na Mníšku,
kontejnerové stání na Mníšku, výtah u obecního úřadu - na úřad a do knihovny. Mohl
bych pokračovat v dalším výčtu akcí a záměrů, ale nechci déle unavovat a chci Vám
popřát mnoho spokojenosti a požádat Vás o přispění, byť jen maličkostí, ke zlepšování
vzhledu naší obce a všímání si neurvalců, kteří ničí to, co jsme pracně a s nemalými
náklady vybudovali.
J. Bejček

OZNÁMENÍ
Cvičení „Buď Fit“ se přesouvá zpět do Sokolovny a to od: 29. 4. 2010 – opět
každý čtvrtek. Poplatek za cvičební hodinu: pro členy Sokola 10,-Kč, pro
nečleny - děti 10,- - dospělí 25. 1. zkušební hodina zdarma! Těšíme se na Vaši
návštěvu.

DUBEN 2010

Z historie Mníšku
Osada Mníšek se nachází v místech, kudy již ve
středověku vedla obchodní cesta z českého
vnitrozemí do sousedního Saska. Tato cesta vedla
zhruba v linii Most - Janov – Křižatky – Mníšek –
Sayda – Freiberg a je archeologicky doložena již na
počátku 13. století. Písemně byla prokázána
celnice mosteckého hradu v Mníšku již k roku 1425.
Podobně jako Nová Ves v Horách, vděčí Mníšek za
svůj vznik pánům z Veitmile. V zakládací listině,
„handfestu“ z roku 1562, věnuje Jan z Veitmile
svým sedmnácti poddaným část lesa, zvaného
„Království“. Zároveň jsou jim vyměřeny daně a
robotní povinnost, kterou musel každý osadník
odpracovat. Založení Mníšku mělo zřejmě
souvislost s báňskou činností Altenhofů a pánů
z Veitmile a potřebou dřeva pro doly a hutě. Nově
založená osada byla nazvána Einsiedel (německy

mnich = Einsiedler), což zřejmě pochází od
poustevny s kaplí, kterou připomínají listiny z té
doby. Tato poustevna zde pravděpodobně vznikla
brzy po založení oseckého kláštera, tj. na začátku
13. století. Cisterciánští mniši, znalí hornictví, ji
používali jako místa pro odpočinek cestou do
sousedního kláštera Altzella v Sasku. Poustevna
však měla ještě další, důležitější účel: sloužila jako
základna pro hledání v té době žádaných rud.
Místnímu názvu Mníšek tudíž dali vzniknout osečtí
mniši – poustevníci. Místo, kde poustevna stávala,
leží na německé straně (v Deutscheinsiedelu) a
nese příznačný název Brüderwiese (Louka bratří).
Osada na české straně se německy nazývala
Einsiedel, občas na rozlišení od sousední německé
vsi také Böhmisch-Einsiedel.
V roce 1613 zasáhla místní obyvatele morová
epidemie. Během šesti měsíců zde zemřelo 163
obyvatel, naživu zůstalo jen 59 lidí. Další morová
epidemie postihla zdejší osadníky v roce 1680. Na
památku obětí moru se každoročně konalo na
svátek Sv. Rozálie (patronka proti moru)
červencové děkovné procesí z Mníšku do Nové Vsi
v Horách. Procesí zastavovalo v místě, kde byly
údajně pohřbeny oběti morové epidemie a kde byl
v roce 1913 postaven velký dubový kříž.

Text a foto: Josef Pešír, kronikář
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZOVÁ SOBOTA pro odvoz
nebezpečného a objemného odpadu je
plánována na 12. 6. 2010.

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

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!

Omezení provozu na
komunikaci z Horního Jiřetína do
Nové Vsi
z důvodu těžby dřeva bude trvat
do 30. 4. 2010.

UPOZORNĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves
v Horách se v měsíci dubnu nekoná!
VOLBY DO PARLAMENTU ČR
se konají v termínu 28. - 29. 5. 2010. Volební
místnost bude tradičně v zasedací místnosti na
zdejším obecním úřadě.
(rama

Rozhovor s Radkou Malkusovou
1. Jak dlouho pracujete na obecním úřadě jako odborná referentka? Na
zdejším úřadě pracuji 10 let, takže letos v květnu zde slavím „kulatiny“ ☺. Na
místě referentky jsem od prosince 2002. 2. Stále Vás práce baví, i přes
neustálé změny hlavně ty zákonné? Musím říct, že většina práce mě opravdu
baví a přináší mi osobní uspokojení. Pravdou je, že tak, jak bují byrokracie ve
státě, jsou na obecní úřady kladeny stále vyšší nároky na zajištění různých
činností. O legislativních změnách ani nemluvě. Probíhá proces projektu Egovernment. Což hodně zjednodušeně znamená elektronizace veřejné správy a
přiblížení úřadů občanovi. Jedním z mnoha fragmentů tohoto projektu je také
Czechpoint, který náš úřad celkem úspěšně uvedl do provozu. Myšlenka
projektu je jistě blahodárná, ovšem technické podmínky, které příslušná
ministerstva vytvářejí jsou pro nás zoufalá a vytváří nám dost úskalí, chce to asi
ještě hodně času, aby vše bylo odzkoušeno a propracováno do detailů. Pro mě to
znamená být stále ve střehu, školit se, sledovat odborné publikace, studovat
zákony, prostě minimálně jednou ročně je všechno jinak ☺. Typickým
příkladem je nyní zásadní novela zákona o účetnictví územně samosprávných
celků, která je účinná od 1.1. t.r., ale technické předpisy a související předpisy a
pokyny pro způsob předávání výkazů nejsou dodnes. Všichni znají z médií
problematiku datových schránek, to snad ani není třeba zde rozebírat. Práce na
malém úřadě je náročnější, než se na první pohled může zdát. To Vám na 100 %
potvrdí každý nový starosta, který do úřadu zasedne. Nejedná se jen o statickou
úředničinu, ale činnosti jsou opravdu různorodé, a to je právě věc, která se mi
líbí. Prostě ve dvou lidech zajišťujeme ty samé úkony jako několik úředníků na
několika odborech na městském úřadě, pouze to není v takovém objemu a tak
často. Výjimku tvoří stavební úřad, jehož správní úkony pro nás vykonává MÚ
Litvínov. 3. Co všechno vlastně taková odborná referentka dělá? Já bych
spíš to pracovní zařazení možná nazvala univerzální pracovnice ☺. Nevím, jestli
si teď z hlavy vzpomenu na všechny svoje činnosti, protože jsou práce, které
vykonávám nad rámec svojí pracovní náplně. To samozřejmě s sebou přináší
často práci nad rámec běžné pracovní doby. Podotýkám ale, že tyto práce tedy
dělám dobrovolně, asi proto, že mi na rozvoji obce docela záleží a mám k ní
osobní vztah. Tak Vám vyjmenuji asi ty nejdůležitější práce, protože na úřadě
vykonáváme docela dost činností, které myslím, čtenářům Zpravodaje, bez
vysvětlení moc neřeknou. Takže se to pokusím zkrátit: ekonomická, daňová a
mzdová oblast (např. rozpočet, účetnictví, daňová přiznání, zpracování mezd,
komplexní personální agenda, inventarizace majetku, výkaznictví, fakturace,
platby, správa místních a správních poplatků, pohledávky), oblast právní
(smluvní vztahy), oblast správní (např. vydávání různých rozhodnutí jako např.
trvalé pobyty, kácení stromů, zvláštní užívání komunikací...), oblast dotačních
politik (od vypracování a podání žádosti o dotace na záměry obce po jejich
přípravu, řízení a vyúčtování), oblast administrativní (běžná korespondence),
dále se podílím na přípravě a průběhu jednání zastupitelstva a jednání výborů.
Dále obsluhuji služby Czechpointu, vidimaci a legalizaci listin, vytvářím
webovém stránky obce, vytvářím Zpravodaj, podílím se na přípravě a průběhu
kulturních akcí; aktuálně třeba připravuji nové propagační materiály obce. 4.
V letošním roce se koná několik voleb. Kolik jich bude, jaké a kdy? V roce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:
• Ludmila Haufová (86 let)
• Milena Procházková (82 let)
• Eliška Blažková (71 let)
• Antonín Blažek (72 let)

2010 se konají volby do PS Parlamentu ČR, a to ve dnech 28. a 29. 5. t. r. Na
podzim se konají volby do zastupitelstev obcí a současně volby do Senátu ČR (v
našem volebním obvodu). Jejich přesný termín bude jistý, jakmile jej vyhlásí
prezident republiky. 5. Co všechno taková příprava voleb obnáší? Primárně
bych chtěla podotknout, že zabezpečení konání voleb na území obce je dle
zákona plně úkol pro tajemníka (na úřadě, kde je do funkce jmenován), v našem
případě pro starostu obce. Nicméně vzhledem k rozsáhlosti úkolů spojených
s volbami se samozřejmě i já podílím na jejich přípravě. Znamená to po dni
vyhlášení voleb prezidentem republiky učinit v zákonných lhůtách určité
administrativní kroky (určit počet volebních okrsků, počet členů okrskové
volební komise, místo, kde se bude volit, kontaktovat politické strany, zajistit
členy komise, udělat zápis z jednání komise, zajistit proškolení apod. – je to více
úkonů, ale myslím, že není potřeba zde všechny jmenovat). Potom jsou to
takové praktické úkoly – zajistit „naobálkování“ volebních lístků a jejich
distribuci, zajistit a zpracovat správné volební seznamy , připravit volební
místnost, aby splňovala zákonem stanovené předpisy pro tuto místnost, zajistit
např. stravování pro členy komise, apod. Nakonec hlavní můj úkol je ten, že
jsem obvykle jmenována do funkce zapisovatele okrskové volební komise a dále
z pozice pracovníka OÚ zpracovávám seznamy voličů a zajišťuji mzdovou
agendu související s výkonem funkce členů komisí. Bohužel poslední dva roky
se legislativa změnila tak, že z té nízké finanční odměny, kterou smíme dát
členům komise za jejich dvoudenní práci, je třeba ještě odvést odvody na
zdravotní pojištění. Bývá tedy v některých obcích problém komise personálně
vůbec obsadit. Proto je tu na místě ocenit práci lidí v naší komisi. Úplným finále
je nakonec zajištění předání sečtených výsledků pracovníkům Českého
statistického úřadu v Litvínově. Jinak pro zajímavost mohu z vlastní zkušenosti
říct, že voliči v naší obci vnímají svoji úlohu ve volbách zodpovědně a vždy je
procento volební účasti vždy o něco vyšší, než je celostátní průměr. 6. Vše
připravujete sama nebo Vám někdo pomáhá? To je trochu úsměvná otázka
vzhledem ke skutečnosti, že jsem jediným zaměstnancem zařazeným do
zdejšího obecního úřadu. Na přípravě voleb pracujeme samozřejmě
v součinnosti se starostou obce.7. Ty červnové jsou za rohem. V jaké fázi je
příprava na ně? Máte jistě na mysli volby, které se konají na konci
května....Momentálně jsme v té fázi administrativních úkonů – je určen počet a
sídlo volebního okrsku a jsem určena zapisovatelkou OVK. To nejnáročnější
z celé práce kolem voleb nás teprve čeká. 8. Na podzim budou volby hned
dvoje najednou. V jaké fázi je jejich příprava? Jak jsem uvedla dříve,
příprava voleb se odvíjí od stanovení jejich termínu prezidentem, počítají se
totiž od té doby různé termíny. Ty ještě vyhlášeny nebudou, čili zatím se žádné
přípravné fáze ze strany našeho úřadu nekonají. Jelikož se jedná o volby
komunální, dojde k obměně lidí ve funkcích členů obecního zastupitelstva, kteří
v dalších čtyřech letech budou přímo rozhodovat o životě v obci. Věřím, že si
občané svoji samosprávu vyberou zodpovědně. Vyjma přípravy voleb již nyní
pracujeme na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2011.
Děkuji za rozhovor. linopo

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

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
Vážené přítelkyně, milé čarodějnice,
jako každoročně i letos se koná dne

30. 4. 2010
SLET ČARODĚJNIC
od 16.00 hod.
na hřišti u Sokolovny.
Proto, milá čarodějná děvčata, vyzdobte svá
košťata, ať Vám koště dobře lítá. Přeletíme hory,
lesy rybníky a palouky. Nechci Vám brát
odhodlání, skončíme však na hranici.
Před tím dlouhým letem však projdeme cestou
plnou nástrah a pokušení.
Například:
chůze po zmiji ♣ přenášení vzteklého
kocoura ♣ krmení dravce ♣ ulov si svého
bizona-lukostřelba
♣ poznej stopu svého zvířecího kamaráda ♣
hod myší do kotlíku ♣ najdi si svou
muchomůrku ♣ zaskřehotej písničku
V 17.30 h pálení čarodějky Pařátnice a následuje
opékání vypasených červíků ! MŇAM!
Už se těším na další let s Vámi
moje milé, mladé, staré i stoleté čarodějnice.
Vaše baba Zubatice

Sbor dobrovolných hasičů
a Obec Nová Ves v Horách
Vás zvou na akci

STAVĚNÍ MÁJE
dne 30. 4. 2010
program:
16.00 h – slet čarodějnic
18.00 h – stavění máje, posezení u táboráku
20.00 h – 24.00 h taneční zábava
místo konání: u Domu sportu

Obec Nová Ves v Horách
zve občany k uctění památky
obětem 2. světové války v předvečer
ukončení 2. sv. války a položení květin
v pátek 7. 5. 2010 od 17:00 h památník
u OÚ a 17:30 h položení a zapálení svíček u
památníku obětem 1. a 2 sv. války u kostela.

Výsledky soutěže Novoveského muzea o Nejkrásnější velikonoční vajíčko

nebo jinou dekoraci s touto tématikou:
kategorie dospělí: 1. místo: Spolek žen, 2. místo: Spolek žen, 3. místo: klientky Ústavu soc. péče Nová Ves v
Horách. Kategorie děti: 1. místo: Ondřej Relich, 2. místo: David Relich, 3. místo: Zdeněk Bari.
Vítězům gratulujeme a ostatním zúčastněným soutěžícím děkujeme za účast v této soutěži.
Vítězové si odnesli poukázky do cukrárny v celkové hodnotě 1 000,- Kč a hodnotné dárky v podobě
elektroniky.
R. Malkusová
INZERCE

PRODÁM králíky 120,- Kč/kg, králíčata 100,- Kč živá váha, palivové dřevo
800,- Kč/m. Pavel Bejček čp. 212, tel.: 736 539 597.
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Věci veřejné - pozvánka k volbám
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit a pozvat k volbám do Parlamentu ČR, které se konají 28. a 29. 5. 2010.
Já jsem se rozhodl nebýt již pasivní a jen si stěžovat mezi přáteli co se mi na politické scéně
nelíbí, ale pokusit se s tím něco udělat, proto kandiduji jako člen VĚCÍ VEŘEJNÝCH za
Ústecký kraj do Parlamentu ČR a to z druhého místa hned za lídrem Mgr. Milanem
Šťovíčkem, kterého jistě znáte jako bývalého starostu Litvínova, ale také najdete na
kandidátce dalšího občana z naší obce a to Ondru Martinku, který je na místě pátém. Jsme
strana mladá, přesto zkušená a já si myslím, že právě takové strany by měly dostat šanci.
Velké politické strany střídavě vládnou již několik let a šanci od nás-voličů dostaly již
mnohokrát, přesto je náš stát v takovém stavu, v jakém je - korupce, zadluženost, špatná
důchodová reforma, nejasné zdravotnictví a mohl bych pokračovat. Věřím, že každý občan
při spatření hesel a slibů na bilboardech politických “DINOSAURŮ“ ví , že by to bylo určitě
pro každého z nás příjemné, ale bohužel je to díky naší ekonomice zcela nemožné a zase s
námi nehrají narovinu. Jediná možnost, jak jim sdělit, že chceme změnu, je jít k volbám a
hlas dát někomu jinému. Já věřím, že vaše volba bude správná a přijdete k volbám v hojném
počtu a pokud podpoříte ve volbách kandidátku VĚCI VEŘEJNÉ, věřte, že vás nezklameme.
Přeji všem krásné jarní dny David Kádner

Občanské sdružení pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách se sešlo
Občanské sdružení pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách se sešlo
15. dubna v 17.00 hodin v novoveském kostele. Členové, kteří přišli,
měli možnost si prohlédnout interiér kostela. Všichni jsme byli
zaskočeni, v jakém zuboženém stavu je kostel nejen zvenku, ale i
vevnitř. Strop podepřený dřevěnou konstrukcí proti spadnutí, jelikož
díky neustálému zatékání by okamžitě spadl, opadaná omítka, rozbité
varhanní píšťaly, nedbale přikrytý oltář. To je pouze výčet toho, jak
kostel vypadá dnes. Kdo to na vlastní oči neuvidí, neuvěří. Jediný
kladný bod byl, že pracovníci obce kostel uklidili od nepořádku,
způsobeným hlavně stavební firmou, která zde prováděla několik
částečných oprav na střeše. Spolu s nimi případné historické předměty
posbíral pan Pešír. Všem za tuto práci patří upřímné poděkování.
Následné jednání sdružení se následně přesunulo do blízkého hostince,
protože venku i uvnitř byla zima opravdu „jako v kostele“. Živě se
diskutovalo, jak kostelu pomoci a to možností různých projektů.

v novoveském kostele

Neustále je ve hře projekt s německou stranou z Cíle 3 a naskýtá se
zpracování projektu do Fondu budoucnosti, kam je nutné předložit
žádost do poloviny srpna. Předsedkyně byla pověřena založením
veřejné sbírky, která by mohla být po všech správních krocích spuštěna
v červnu tohoto roku. Spolu s tím byli členové informováni o zřízení
transparentního účtu a jeho současným zůstatkem a případní zájemci
mohou poskytnout finanční dar i s možností určení na jakou konkrétní
část kostela je částka určena. Číslo účtu je 5153384001/5500 vedené
Raiffeisenbankou. Dále bylo dohodnuto, že nalezené předměty by
mohly být vystaveny v novoveském muzeu, kde by kostelu patřila
jedna místnost. Její zařízení bude provedeno v nejbližší době. Dále
následovala všeobecná diskuze, po které předsedkyně ukončila jednání
sdružení. Termín dalšího jednání včas zveřejníme. V případě
jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu
OSpamatkyNVH@seznam.cz.
(linopo)

Soutěžní otázka č. 3
Který objekt z naší obce je skryt na
fotografii?
a) muzeum
b) obecní úřad
c) kulturní dům
jméno a příjmení.........................................
adresa..........................................................
telefon.........................................................

Soutěžte s Novoveským zpravodajem a vyhrajte! Pravidla: v dnešním, v minulém a v
předminulém vydání NZ jsem uveřejnili 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) – nejpozději do 15. května 2010. 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.
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