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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, začala předvánoční doba a do konce roku nám zbývají poslední
tři týdny. Poslední letošní informace starosty nenaplním informací, co se nám tento
rok podařilo, co ne a co chceme uskutečnit příští rok. Podrobněji vás s těmito
informacemi seznámíme v prvním vydání zpravodaje v roce 2020.
Chtěl bych vás seznámit hlavně s tím, co vás čeká v nejbližších dnech a týdnech. Začal
bych prosbou ohledně zimní údržby, kde nás může počasí potrápit každým dnem.
Všichni víme, že žijeme na horách a měli bychom být na zimu zvyklí. Poslední léta už
není zima, co bývala, když naše obec byla přikrytá sněhovou nadílkou i půl roku a
z některých domů byl vidět jen kus střechy a někde jen komín, silnice měly sněhové
mantinely takové, že nebyl vidět autobus, je pryč. I když je zima již několik týdnů,
připadá mi, že to vždy dost lidí překvapí. Píši to proto, že řešíme každý rok vaše
připomínky (není dostatečně vyčištěno, je to namrzlé, jsou zasypaná auta atd.) Mohl bych pokračovat. Chtěl bych vás ujistit, že děláme
maximum pro to, abyste se všichni dostali, kam potřebujete a aby se integrované složky (hasiči, sanitka, policie) dostaly všude, kam by bylo
potřeba. Hotovostní nepřetržité služby na údržbu obce jsou již nyní. Ale aby se povedlo vše zvládnout, musíte pomoci i vy. Trápíme se se
zaparkovanými auty, a i proto jsme přidali parkovací plochu v horních Mikulovicích, kde byla odstavná plocha nedostatečná. Proto prosím
využijte tuto plochu a nechte tam svá vozidla, která nemůžete zaparkovat do dvora či garáže, jestliže se potřebujete dostat autem do práce.
Pro údržbu je důležité mít co nejvíce místa k rozšiřování jakékoli cesty. Pod článkem máte fotku louky, kterou můžete využít k zaparkování auta,
pokud se již nevejdete k zastávce. Za zapůjčení louky bych chtěl moc poděkovat paní Příbrské.
Teď už jen pozitivně 😊. Chtěl bych vás všechny poprosit o náměty, věci drobné i větší, které nemusíme vidět a o to, co byste chtěli v naší obci
změnit, něčím doplnit např. málo květin, málo vánočních ozdob, nedostatečné plochy pro dětská hřiště, chybí v naší obci mateřská školka atd.
Budeme rádi za všechny podněty, které bychom mohli začít realizovat od roku 2021. Proto vás prosím o podněty do konce června 2020 a to
písemnou formou na obecní email obecnovaves@seznam.cz, nebo písemnou formou můžete předat kdykoli na obecní úřad. Věřím, že věcí
bude více a i ty nejmenší můžou nejvíc potěšit.
Již tuto sobotu 14. 12. se jede do Drážďan, a jelikož je již autobus zaplněný, tak to byla dobrá volba. Věřím, že si to užijeme. Ve 13 hod. se
odjíždí od obecního úřadu směrem k ústavu sociální péče a pak po zastávkách směrem Horní Jiřetín.
23. 12. k nám v 18:30 h zavítají Skauti z Mostu a přivezou Betlémské světlo, které si každý z vás může odnést domů. Jako v minulém roce
přijedou do klubu v Sokolovně, kde již od 18 hod. bude zdobení vánočního stromečku. Ozdobit ho můžete čímkoliv, co vyrobíte doma nebo na
místě.
24. 12. vás jako každoročně zvu na svařák k našemu kostelu ve 22 hod., kde proběhne naše půlnoční nepůlnoční setkání se sousedy.
26. 12. od 10 hod. bude tradiční vánoční turnaj v pinčesu, kam jste srdečně zváni.
31. 12. ve 20 hod. proběhne na fotbalovém hřišti naproti Sokolovně Silvestrovský ohňostroj, kde se rozloučíme s rokem 2019.
Milí přátelé, dovolte, abych vám popřál krásné prožití vánočních dní v rodinném kruhu a se svými blízkými. Do nového roku hodně zdraví,
rodinné i životní pohody.
S pozdravem váš starosta David Kádner

Krásné prožití vánočních svátků,
úspěšný vstup do nového roku 2020, mnoho osobních i pracovních úspěchů
Vám všem i Vašim blízkým přeje
místostarostka Vladimíra Tondrová

Zapojte se do plánování o budoucnosti naší obce
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás tímto oslovila a požádala o zapojení se do nově zpracovávaného „Programu
rozvoje obce Nová Ves v Horách na období 2020 – 2024.“ Jedná se o dokument, který by měl být aktualizován a je
výsledkem procesu plánování, jež by měla obec využívat při řízení ke svému rozvoji a plánování. V tomto dokumentu
by měly být podchyceny veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, ale také místních podnikatelů či organizací a měla
by být zároveň stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.
Důvod, proč Vás oslovuji touto cestou je především ten, že bych ráda slyšela Vaše nápady, připomínky či doporučení,
co by bylo potřeba v obci např. vybudovat, přistavit, rozšířit, přidělat, doplnit atd. Velmi oceníme, když se i Vy
zapojíte do plánování obce a společně vytvoříme to, jak bude za pár let náš domov vypadat a jakým směrem se bude
rozvíjet.
Své nápady, připomínky, vize a plány zasílejte na obecní email: obecnovaves@seznam.cz, nebo přímo na
mistostarosta@novavesvhorach.cz
Děkujeme.
Vladimíra Tondrová

Vážení občané, od 16. 12. 2019 do 5. 1. 2020 je obecní úřad uzavřen.
V případě nutnosti nás kontaktujte na tel.: 604 588 494, 602 824 832.

KONTEJNER

V LISTOPADU A PROSINCI SLAVÍ

bude v roce 2019 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:
28. 12. 2019

Václav Dvořák (72)
Jana Holderiková (74)
Miroslava Blanařová (70)
Jiří Vybíral (72)
Marie Smetanová (81)

Stručný přehled informací z 11.
zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Na 11. zastupitelstvu se více méně jen prodávaly a
pronajímaly pozemky. Hned v úvodu zpráva
starosty před zimní údržbou pro nás nevyzněla moc
lichotivě. Chtěli bychom udržovat v zimě sjízdnou
silnici Mníšek – Křižatky, ale správa silnic má
zkrácené finance na údržbu, takže nic. Další kolo
jednání se zástupci Kraje a Policií proběhne v těchto
dnech. Tak uvidíme. Docela důležitý bodík je nová
cenová mapa pozemků obce, která začne platit od
1. 1. 2020. V praxi to znamená, že se změní ceny
obecních pozemků pro případné zájemce.
Předsedkyně kulturního výboru pí. Nirodová
rezignovala na svou funkci. Dle svých slov
v současné době nevidí smysl v dalším pokračování
činnosti kulturního výboru. Tím pádem se výbor ruší
a příprava kulturního kalendáře na rok 2020 a s tím
spojené finance spadnou na starostu. Poslední
zastupitelstvo se letos koná 16. 12. a každý je vítán.
J. Dvořák
S návrhem rozpočtu rozpočtu obce Nová Ves
v Horách na rok 2020 se mohou občané seznámit na
úřední desce OÚ, nebo na elektronické úřední desce
(www.novavesvhorach.cz) a k návrhu vyjádřit své
připomínky, podněty, či návrhy nejpozději v den
projednávání tj. 16. 12. 2019.

PROGRAM
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
16. 12. 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti
na OÚ Nová Ves v Horách

1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení

zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Schválení dodatku č. 9 o poskytnutí služeb odvozu

komunálních odpadů s firmou Marius Pedersen
5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018682
(starý kopec)
6. Povolení sportovních akcí (2 žádosti – automobilové
závody do vrchu)
7. Cenové nabídky na modernizaci a kompletní správu IT sítě
od firmy Develop Most a Softex
8. Smlouva o nájmu pozemku č. 22/4 v kú. Mikulovice o
výměře 40 m2
9. Rozpočtová změna č. 8/2019
10. Rozpočet obce Nová Ves v Horách na rok 2020
11. Diskuse
12. Závěr

Vzpomínáme

CVIČÍME JÓGU PRO ZAČÁTEČNÍKY

Předvánoční čas mi nedá nevzpomenout i na naše spoluobčany se
srdcem sportovce. Potkávali jsme je nejčastěji na hřišti a „v místní
sokolovně.“ Byli na každé sportovní akci a svou přítomností a
zapálením do sportu nás provokovali k nejlepším výkonům.
Společná posezení a klábosení u ohně či v sokolovně patřila
k úžasným společným chvilkám. Užívali jsme si spoustu legrace a
bylo nám dobře. A teď se na nás dívají ze sportovního nebe. Stále
vzpomínáme na Mílu Brandnera, Václava Forejta, Františka
Novotného, Jana Bejčka, Františka Cinka, Jaroslava Berku,
Vladimíra Vydru a na všechny další spoluobčany duchem
sportovce.
A jen tak mimochodem, rozsvícení vánočního stromu a doprovodný
program neměl chybičku. Děkujeme a tleskáme všem organizátorům.

Každou středu od 17.00 hod. Vstup zadním
vchodem.
Cvičit se bude přes zimní měsíce v nově
upravené místnosti v sokolovně, která je
dobře vytápěna. Podložky má sokolovna nové
k zapůjčení.
Přidat se k nám můžete kdykoli, základy jógy
nejsou nutné.
Případné dotazy tel. 730 511 178 - V. Tondrová
Senioři 60 Kč, ostatní 85 Kč
Těšíme se na Vás!

Jana Dvořáková

27. 12. 2019
MUDr. LISICKÝ
NEORDINUJE!

Počínaje 16. 12. 2020 vstoupí v platnost nové jízdní řády
autobusových spojů. Jelikož dochází k posunutí několika
spojů v řádu minut, věnujte, prosím, pozornost
prostudování jízdního řádu. Ten je součástí tohoto
vydání Zpravodaje.

Tvořilky jsou stále aktivní
Neděle 27. 10. byla událostmi nabitá. Nejprve jsme si
od 14 hodin vydlabali dýně, a poté od 16 hodin udělali
dušičkové mísy na hroby našich blízkých.
Všem, kteří dorazili, bych ráda poděkovala za účast.
Tvořili jsme i 27. 11. a to vánoční dekorace na stůl.
Sešli jsme se v opravdu hojném počtu. Naše šikovné
ruce nenecháme zahálet ani v příštím roce, o
aktuálních termínech se dozvíte prostřednictvím
Zpravodaje, případně pomocí FB profilu Tvořilky
zapsaný spolek.
Přeji Vám pokojné strávené vánoční svátky a vše
dobré v roce 2020.
Eva Nirodová

Tak a připlížil se prosinec, anebo on už je tu a můžeme se těšit na pěkně mrazivé dny, které jsou před námi :-). Hrady a zámky
se nám uzavírají, ale nabízí se návštěva největšího zrcadlového bludiště v Evropě v prostorách centra Babylon (Liberec), jehož
délka dosahuje 200m.
Celoročně nás k návštěvám zve Podkrušnohorský ZOOPARK v Chomutově.
Také muzeum sportovních vozů Lány je celoročně otevřené. Na vlastní oči uvidíte vozy formule 1. Je zde kolem 100 exponátů.
Mezi nejstarší patří Ford „T“, který byl vyroben v roce 1914.
I náš světově proslavený hrad Karlštejn pořádá zimní prohlídky.
Tak schválně - kdo z vás naposledy navštívil hrad Karlštejn, jednu
z našich nejslavnějších památek? Možná jste sem kdysi zavítali
v rámci povinného výletu se školou, ale od té doby nic. Vydejte se
tedy na výlet třeba právě teď , v zimní sezóně, kdy je hrad
návštěvníkům rovněž otevřený. Přístupný je základní okruh
s historickými interiéry. Více informací a otevírací dobu najdete na
www.hrad-karlstejn.cz.
Ale kromě vlády paní zimy k nám přicházejí Vánoce. Pro děti plné
očekávání a radosti, pro nás hodiny vysvětlování, že Ježíšek je ještě
na cestě a rozdává dárky stejně nedočkavým dětem, ale někde
v daleké zemi. Ale co, všude kolem nás ve vzduchu voní medové
perníčky, vanilkové rohlíčky a všechny ty dobroty, které dokáží vykouzlit pilné maminky. V kádích čekají vánoční kapři, kteří se
předhánějí a přejí si být vámi vyloveni. A právě v předvánoční době bychom si mohli najít čas na malou procházku po naší obci či
vyjet si na výlet do sousedních obcí a nakouknout do každého okénka, které nám září na cestu pro radost, na každý vyzdobený
dům, který nás láká k malé zastávce a nadýchání se předvánoční sváteční nálady. „Je to fakt hustý“ jak říká naše nejmladší
generace.
A tak mi nezbývá než vám ze srdce popřát příjemné vánoční svátky plné pohody a šťastný nový rok 2020. (Dvoja.)

Dětský domov informuje
Turnaj v dámě Strašnický kos
Loňský rok hrály děti MČR v dámě na Nové Vsi v Horách, letos to
byl open turnaj pro mládež znovu ve stověžaté Praze. V silné
konkurenci si nejlépe mezi mladšími žáky vedla Nikolka D., která
brala bramborovou medaili. Kluci už tolik úspěšní nebyli, ale
sláva vítězům - čest poraženým.
Výlet do Karlových Varů
Tentokrát zamířila první a čtvrtá rodinka na celodenní společný
výlet do Karlových Varů a děti toho s tetami stihly opravdu
hodně. Prošly si lázeňskou kolonádu a ochutnaly prameny a
oplatky, vyjely lanovkou na rozhlednu Diana a navštívily
Vánoční a Motýlí dům. Cesta zpátky už se nesla v duchu velké
únavy a hromady zážitků, o kterých si vyprávěly.
Text a foto DD HSK

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na
území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Označení psů mikročipem
provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).V naší obci již čipování pro zájemce
provedl MVDr. Kernal. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa, nikoliv obecní úřad! Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování
proti vzteklině. Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů.
Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. V ČR je
provozováno několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek.
V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký
návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech
návrhu se aktuálně jedná. Z tohoto vyplývá, že žádný registr není zaveden. Obecní úřad Nová Ves v Horách tedy záznamy o
čipech NEVEDE. Protože však Obec Nová Ves v Horách má uzavřenu Smlouvu o odchytu psů s Městem Litvínov (Městskou policií),
mohou majitelé psů z naší obce požádat o zaregistrování psa na Městském úřadě v Litvínově do jejich evidence (pí. Romana
Černá: tel.: 476 767 816).
S použitím zdrojů SVS ČR R. Malkusová
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