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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte, abych se vrátil o týden zpět, kdy jsme zažili jednu z větších vichřic. Jsem rád, že větší škody nás nepotkaly a řešili
jsme jen popadané stromy. Jsem rád, že nás informujete, pokud někde spadne strom atd., ale pokud to jenom trochu jde, volejte tel. č. 150.
Dovoláte se vždy a k nám z dispečinku vaše informace doputuje. Já už mohu řešit v terénu jinou událost a vše se časově prodlužuje.
Příští týden od 25. 2. do 28. 2. 2020 bude zcela uzavřen obecní úřad. K uzavření dojde z důvodu stěhování do zasedací místnosti v přízemí. Od
pondělí 2. 3. 2020 budeme již úřadovat v zasedací místnosti po dobu cca jednoho měsíce.
Jeden ples nám skončil a již se můžete těšit na další. Po hasičském plese vás čeká ples obecní, který je 7. 3. 2020 od 20 hod. Lístky se začaly
prodávat 12. 2. 2020 a ještě jsou volná místa. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na pořádání hasičského plesu. Ples byl hezký a poprvé bylo již týden před konáním vyprodáno. Věřím, že příští rok vyprodáno bude také. Ten,
kdo přišel na hasičský ples, přispěl našim dobrovolným hasičům a za to vám patří velký dík.
27. 3. 2020 od 17 hod. bude další ročník Noc s Andersenem již 20. Tentokrát je téma pohádek a bude tato noc probíhat v Novoveském muzeu.
Děti mohou přijít i v pohádkových kostýmech, noc bude plná soutěží, čtení atd. Již nyní můžete své děti přihlásit na obecním úřadě buď osobně
nebo po tel. či emailu. S sebou karimatku, deku, polštářek. Tel. 476 113 156, SMS 604 588 494, email – obecnovaves@seznam.cz.
10. 4. 2020 od 10 hod. bude slavnostně otevřené naše novoveské muzeum, které bude po rekonstrukci a bude mít nové exponáty spojené
s naší obcí.
Přeji všem krásné dny.
Váš starosta David Kádner

ZEPTALI JSTE SE
Paní místostarostko, s minulým Zpravodajem vyšly dotazníky pro občany, jaký to má pro obec význam? Dotazníky pro rozvoj obce jsou
celkem běžná záležitost. Chtěli jsme, aby se do plánování obce zapojila také veřejnost. Dokument, který na základě podnětů bude vypracován,
slouží nejen pro zastupitele, jakým směrem se bude obec vyvíjet. Je to také důležitý podklad pro různé dotační tituly, které by v budoucnu
mohly být vypsány. Především ministerstvo vyžaduje program rozvoje obce přikládat, pokud obec žádá o dotaci na nějaký projekt, ale svými
prostředky na jeho realizaci nedosáhne. Chtějí se ujistit, že obec již v minulosti o dané věci uvažovala a že nejde o nějaký zbrklý úmysl z důvodu,
že byly vypsány dotační tituly. Proto čím více podnětů na zpracování, tím lépe.
Co očekáváte od občanů? Doufám, že se nám vrátí co nejvíce vyplněných dotazníků. Nedělám si velké iluze, ale byla bych moc ráda, kdyby se
lidé z obce, ti co tu žijí na stálo, zapojili a vyjádřili svůj názor.
Máte snad pocit, že všechny body zmíněné v dotazníku je možné realizovat do roku 2024? V Programu rozvoje obce na období 2017-2020
jsou body, které se již realizovaly, dále ty, které se právě realizují, jako je oprava komunikace v Mikulovicích či rekonstrukce Muzea. Program
obsahuje ale také body, které se ještě nerealizovaly např. bankomat, pruhy pro chodce, rozhlas a další.
Právě i tyto body jsou obsaženy v dotazníku. Chtěli jsme zjistit, na co lidé kladou větší důraz a co dle průzkumu je pro většinu „nejpalčivější,“ na
co by se měla obec zaměřit, co by měla řešit prioritně.
Abych tedy odpověděla na otázku. Všechny tyto body nebude možné realizovat do konce roku 2024, to by byla opravdu utopie. Nesplněné
body by se ale měly přesunout do dalších let, do dalšího plánování.
Musím dotazník opravdu podepsat? V dotazníku není řádek „podpis“. Obsahuje řádek, kam budeme rádi, když uvedete své jméno a příjmení,
abychom věděli, že se nám dotazníky neduplikují.
Rozhodnutí nechám samozřejmě na Vás. Jestli se ke svému názoru postavíte, nebo si přejete zůstat v anonymitě.
Nedokážu nebo nechci posuzovat všechny body v dotazníku, mohu je prostě vynechat? Pokud si myslíte, že všechny body nedokážete
posoudit, prostě je nevyplňujte. V dotazníku je také odstavec, kam můžete napsat své připomínky, nápady. Jestliže vypíšete i jen tento
odstavec, budeme rádi.
Proběhne nějaké veřejné vyhodnocení dotazníku? Ano. Vyhodnocení proběhne na veřejném zasedání zastupitelů obce a následně budeme
samozřejmě informovat i prostřednictvím Zpravodaje.
Zatím byl ve zpravodaji jen jeden formulář do domácnosti, kde si můžeme vyzvednout prázdné formuláře a kde je následně odevzdat?
Nově si můžete dotazníky vyzvednout i odevzdat na poště (v obchodě) u paní Seifertové, což bude zajisté pro některé lidi jednodušší.
Dotazníky je také možné si vytisknout na webových stránkách obce či vyzvednout na výběrových místech, což jsou:
1. Obecní úřad - (schránka - odevzdání), úřad - v úředních hodinách
2. Muzeum (otevírací doba)
3. Pošta (obchod) – otvírací doba
4. Cukrárna Cafebar (schránka - odevzdání) – otevírací doba
5. Sokolovna – otevírací doba

KONTEJNER
bude v roce 2020 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:

V ÚNORU SLAVÍ

29. 2. 2020
28. 3. 2020
25. 4. 2020
30. 5. 2020
27. 6. 2020
V únoru nás navždy opustil
vážený pan

Július Holderík (68)

Marie Ehmigová (75)
Zdeněk Jahoda (72)
Božena Pavlíková (86)
Růžena Tůmová (78)
Danuše Karlovcová (81)

Čest jeho památce!

Placení místních poplatků – ODPADY, PSI
NYNÍ NOVĚ I PLATEBNÍ KARTOU!
Poplatek za odpad
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, či platební kartou, 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.
Po zaplacení poplatku, či připsání peněz na obecní účet Vám bude předána známka (nálepka), kterou si prosím nalepte na popelnici.
Poplatek za psy
- činí 100,- Kč za 1. psa ročně
- činí 200,- Kč za každého dalšího psa ročně
- splatnost: do 30. 5. 2020
- způsob úhrady:
a) v hotovosti v pokladně OÚ od pondělí do pátku během pracovní doby (viz. úvodní stránka)
b) platební kartou na OÚ
c) bankovním převodem (pro identifikaci platby je předem nutné vyžádat si telefonicky, příp. e-mailem přidělení variabilního symbolu)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
Srdečně zveme členy i širší veřejnost 29. 2. 2020 od 14.00 h v sokolovně. Prosíme o úhradu členského poplatku
200 Kč na místě, děti zdarma. Občerstvení ke kávě zajištěno.

Svoz jedlých olejů a tuků
Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb. stanovuje obcím povinnost zavést od 1. 1. 2020
celoroční sběr jedlých olejů a tuků. V obci Nová Ves v Horách je sběr zajištěn do
plastového barelu v objektu za kulturním domem Pod lipou a to každou poslední
sobotu v měsíci v čase 8.00 – 12.00 h.

PROGRAM 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH,
24.2. 2020 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 – nabídka zpracování
studie – kanalizace Mikulovice
4.
Schválení dodatku č. 9 o poskytnutí služeb
odvozu komunálních odpadů s firmou Marius
Pedersen
5.
Schválení, souhlas obce se zařazením území
obce do územní působnosti MAS 2021-2027
6.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4010656/SoBS (starý kopec)
7.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-4010508/001 (starý kopec)
8.
Povolení sportovní akce, duatlonový závod
(Klíny-Mníšek-spodní část obce NVvH)
9.
Smlouva o darování fin, prostředků
k zajištění
vzdělávání
v Kindertagestätte
Deutschneudorf
10.
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol a schválení
ostatních dotací pro spolky
11.
Kupní smlouva o převodu pozemku části
p.p.č. 1105/13 o výměře 133 m2 v k.ú. NVvH
12.
Kupní smlouva o převodu pozemku – části
p.p.č. 1103/1 o výměře 114 m2 v k.ú. NVvH
13.
Schválení nových pravidel na prodej,
pronájem, výpůjčku a pacht pozemků a nemovitostí
v majetku obce Nová Ves v Horách
14.
Rozpočtová změna č. 1/2020
15.
Zpráva kontrolního výboru – PHM v roce
2019
16.
Diskuse
17.
Závěr

DOSTÁVÁTE INFORMAČNÍ
SMS Z ÚŘADU? NE?
A CHCETE JE DOSTÁVAT?
Důležité informace o dění v obci
rozesíláme prostřednictvím SMS
zdarma. Služba je určená občanům
obce. Chcete-li SMS dostávat a ještě
je nedostáváte, zavolejte na OÚ,
domluvíme registraci!
Tel.: 476 113 156

Kroužky v sokolovně
Nová Ves v Horách
STOLNÍ TENIS
úterý od 17.00 hod. (zadním vchodem)
Kontakt: M. Dubenecký 725 739 323
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Středa od 17.00 (zadním vchodem)
Kontakt: V. Tondrová tel. 730 511 178
KRUHOVÝ TRÉNINK S LUKÁŠEM
Středa od 18.45 hod. (zadním vchodem)
Kontakt: V Tondrová tel. 730 511 178
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Pátek od 16.00 hod.
Kontakt: Ing. Kraner tel. 736 506 250
J. Berousek tel. 702 322 146
VYBÍJENÁ PRO DĚTI
Sobota od 14.00 hod.
Kontakt: D. Kádner tel. 604 588 494
BADMINTON
Neděle od 14.00 hod. (zadním vchodem)
Kontakt: H. Bláhová tel. 603 227 288

Hasičský bál
Tak jako každý rok tak i letos se konal již 11. Hasičský
ples. Ples se konal na sále v místní restauraci, Pod Lípou“,
kde nám díky svým prostorám umožňují každoročně
pořádat ples. Datum plesu letos připadlo na sobotu 15. 2.
2020 a byla to první letošní akce SDH Nová Ves v Horách. Před půl osmou
večerní se začalo na sále scházet prvních pár hostů a před půl devátou, kdy byl
úplně plný starosta SDH Jan Valenta a Tomáš Bláha přivítali, tanečníky a poté
začala hrát skupina Bourbon Acoustic. Po desáté hodině se začala prodávat
tombola a kolem půl dvanácté si výherci mohli vyzvedávat své výhry. Letos bylo
připraveno 300 cen od maličkostí, přes hodnotnější ceny až po ty
nejhodnotnější. 1. místo tedy mobilní telefon jsi odnesl pan Jiří Viktora, druhé
místo tedy aku vrtačku si odnesl pan Roman Malkus a třetí místo tedy nabíjecí
baterku si odnesl Ladislav Bláha. Gratulujeme. 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 (manželé Dvořákovi, manželé Větříčkovi, T. Ebr, Krušnohorské dorty, J.
Valentová a pí. Marázová).
Za SDH hospodář Michaela Krupičková

Dětský domov informuje
POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Zúčtování výsledků ve škole za první pololetí je za námi. S dětmi jsme za odměnu vyrazili do Docela Velkého Divadla v Litvínově
na Prince Bajaju, zašli jsme do cukrárny na dortík za vysvědčení a doma jsme si ještě promítli pohádku Aladin .
Jarní prázdniny trávily naše děti na "lyžáku", kde se pět dnů zdokonalovaly ve svých dovednostech na svahu. Nechyběl ani relax v
bazénu a procházky po krásné zasněžené přírodě. Byla to bomba.
CIRKUS PARK V TEPLICÍCH
Další výlet s našimi dětmi jsme si udělali do lázeňského města Teplice.
Hlavním důvodem výletu byla návštěva Dětského světa v Olympii, který patří
mezi největší a nejmodernější v České republice. Nachází se zde spousta
atrakcí , které nabízejí nezapomenutelné zážitky. A děti si to opravdu užily
na procent.

Text a foto Dětský domov Hora Sv. Kateřiny
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