NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 1 – 2/2021

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané. Nový rok nám přivál zimní počasí
a nával turistů, kteří nás pravidelně navštěvují.
Bohužel se potýkáme s častou bezohledností z jejich
strany. Parkují svá auta na místech, kde pak nelze
projet a tím ohrožují naše občany, pokud by
potřebovali např. lékařskou pomoc. Nerespektují
značky atd. Vše řešíme i s policií a hledáme možnosti
tyto lidi postihovat. Asi si budeme muset na tuto
novou situaci zvyknout, turisté zjistili, jak je u nás na
horách krásně a příští rok se na ně lépe připravit.
Bohužel jsme mysleli, když budou parkovací plochy,
tak to bude stačit. Pokud patříte mezi občany, kteří
mají také negativní zkušenost s bezohlednými turisty,
prosím vás o trpělivost, víme o tom a budeme vše po sezoně řešit. Do té doby neváhejte kontaktovat Policii
ČR.
Chtěl bych naopak moc pochválit a poděkovat našim občanům. Děkuji, že využíváte odstavné plochy, anebo
svá vozidla parkujete tak, abychom mohli udržovat cesty. Moc nám tím pomáháte, děkujeme.
Obec má už vypracované návrhy řešení kanalizace do horních Mikulovic. Chtěli jsme pro občany, kterých se
to týká, udělat sezení s projektantem, ale bohužel to zatím není možné z důvodu pandemických opatření.
Abychom ale ušetřili čas, tak nabízíme, že vám návrhy předáme vytištěné nebo elektronicky pro ty, kteří
mají zájem. Pokud byste měli dotazy, tak nám je napište a my přepošleme projektantovi. Setkání
s projektantem naplánujeme ihned, jak to bude aspoň trochu možné. Pokud o materiály máte zájem,
kontaktujte obecní úřad.
Úřad je podle nařízení vlády otevřen pro občany jen pondělí a středa na pět hodin. Pokud byste chtěli
zaplatit každoroční poplatky za odpad, psy atd., tak prosím jen elektronicky. Pokud někdo elektronicky
nemůže, máte na zaplacení dostatek času a pokud bude potřeba, jsme připraveni prodloužit tuto dobu.
Věřím, že se blíží doba, kdy se budeme vracet postupně do normálu.
Přeji vám krásné zimní období a pevné zdraví
Váš starosta David Kádner
Vážení spoluobčané,
děkuji za Vaše podněty, díky kterým bylo možné „Program rozvoje obce 2021-2025“ dokončit. Program vychází z analýzy a situace v obci
a zohledňuje názory obyvatel. Dokument byl prodiskutován se starostou a bude sloužit jako podklad činnosti vedení obce a také pro
přípravu různých projektů a rozvojových aktivit do roku 2025.
Dovolila jsem si Vám „Program rozvoje obce“ přiložit do zpravodaje. Byl v prosinci předložen zastupitelům, kteří měli možnost se k němu
vyjádřit. Dokument se bude schvalovat na zasedání zastupitelů dne 15. 2. 2021 od 17.00 hod.
Těšíme se na Vás
místostarostka Vladimíra Tondrová

Smuteční oznámení
V lednu nás bohužel náhle
a navždy opustil vážený pan

Karel Vomáčka
(65).
Čest jeho památce!

PROGRAM 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 15. 2. 2021
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gertruda Hurajová (80)
Jana Seifertová (70)
Hedvika Procová (81)
Zdeňka Šiklová (74)
Antonín Daniel (72)
Jana Vitverová (81)
Marie Ehmigová (76)
Zdeněk Jahoda (73)
Božena Pavlíková (87)
Růžena Tůmová (79)
Danuše Karlovcová (82)

Co nejsrdečněji
gratulujeme rodičům
nově narozeného
občánka

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytnutí služeb odvozu
odpadů s firmou Pedersen
5.
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
s firmou Pedersen
6.
Programu rozvoje obce Nová Ves v Horách 2021-2025
7.
Schválení závodů automobilů do vrchu v roce 2021
8.
Žádost o dotaci - Sportovní klub KS Krušnohoří na rok
2021
9.
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě - Tvořilky z.s.
10.
Zpráva kontrolní výboru – PHM v roce 2020
11.
Rozpočtová změna 1/2021
12.
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1375
V K.Ú. NVvH – ČEZ
13.
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1384/1
v k.ú. NVvH – ČEZ
14.
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 21/6 a
24/4 v k.ú. Mikulovice - ČEZ
15.
Schválení Kupní smlouvy na část p.p.č. 443/3 o výměře
66 m2 v k.ú. Mikulovice
16.
Schválení Smlouvy o pronájmu na část p.p.č. 1105/1 o
výměře 80 m2 (parkování)
17.
Žádost o prodej části pozemku z p.p.č. 1103/1 v k.ú.
NVvH a Věcné břemeno
18.
Žádost o prodej části p.p.č. 1367/1 v k.ú. NVvH o
výměře 4,66 m2
19.
Žádost o pacht p.p.č. 446/1 v k.ú. Mníšek
20.
Žádost o pacht pozemků 777/6, 777/5, 764/4, 721,
507/2, 469, 468 v k.ú. NVvH
443/2, 195/2, 195/7 v k.ú. Mikulovice
21.
Diskuse
22.
Závěr

Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a lásky a
těšíme se na setkání při vítání občánků….

KONTEJNER
bude v roce 2021 přístupný v těchto dnech v době
8.00-12.00 hodin:

30. 1. 2021
27. 2. 2021
27. 3. 2021
24. 4. 2021
29. 5. 2021
26. 6. 2021
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů za účelem uložení směsného
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např.
stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný
odpad!!

Informace pro občany naší obce: obecní
úřad má stále k dispozici zásobu
dezinfekčních prostředků a bavlněných
roušek. V případě zájmu, kontaktujte OÚ.
Ochranné prostředky jsou zdarma!

Začal nám rok 2021
a začal nám sněhovou nadílkou (snad to vydrží) i když někdy
mám dojem, že spím s lopatou. Ale co, zase se nám zima
trochu víc povedla, než tomu bylo v předešlých letech.
Nestačila jsem vám všem popřát do Nového roku, (i když
jsem měla řeč napsanou – vydání zpravodaje mě předběhlo)
tak přeji všem, všem hodně zdraví , štěstí, hodně rodinné i
pracovní pohody a dětem spoustu sněhových legrácek. Tak
si všichni vychutnávejme zimu procházkou, bobováním,
sáňkováním, na běžkách či ty odvážní i sjížděním svahů. A
taky máme krásně, (teď bohužel pod sněhem) vyrobenou
zimní výzdobu v květináčích. Děkujeme šikovným ručičkám.
Zlaté české ručičky a zlaté české báječné nápady .
Až se trochu naše příroda zahřeje, udělejme si procházku
k unikátnímu lesnímu oltáři. Tentokrát vás pozvu na výlet do
hlubokých lesů poblíž Cvikova, kde jsem jako malá, devítiletá
holka strávila víc jak půl roku v dětské ozdravovně. A bylo
tam moooc fajn. A proč zrovna do hlubokých lesů. Protože se
tam skrývá unikátní oltář, který téměř před tři sta lety vytesal
do skály místní sochař amatér Franz Schier. Jako zázrakem
uniklo jeho dílo vandalům a zubu času. Více či méně zdařilé
skalní plastiky se v české krajině vyskytují na několika místech.
Např. slavný Braunův Betlém na Kuksu či mohutné sochy
Václava Levého na Kokořínsku. U zaniklé osady Třídomí poblíž
obce Cvikov na vás ale čeká v lesní zeleni, nyní pod navátým
sněhem, ukrytý unikát: prakticky neporušený oltář Nejsvětější
Trojice. Který kolem roku 1740 vytesal stolař a amatérský
sochař Franz Schier z blízkých Mařenic. Škoda, že o tomto
pozoruhodně nadaném muži prakticky nic nevíme. Přitom
jeho tvorba byla dost bohatá – kromě oltáře je autorem
reliéfu Útěk svaté rodiny do Egypta, který najdeme asi 300
metrů od oltáře, a také silně poničené Kalvárie u Mařenic.
Oltář u staré cvikovské cesty přežil, i když tu později místní
kameníci založili lom a těžili tu pískovec. Po stranách oltáře
jsou vytesány letopočty 1904 a 1930 – zřejmě data jeho
oprav. Oltář sám pak zobrazuje Nejsvětější trojici obklopenou
roztomilými hlavičkami andílků, pod níž je baldachýn a
nebeskou bránou a Pannou Marií s Ježíškem jako královnou
nebes. Až tedy příště vyrazíte na výlet třeba do blízké obce
Kytlice – zastavte se i u pozapomenuté památky. Stojí za váš
obdiv. Město Cvikov leží v Libereckém kraji v chráněné
krajinné oblasti Lužických hor. V centru určitě stojí za
zhlédnutí Farní kostel svaté Alžběty Uherské z 16. století.
Pěkná procházka vede na kopec Kalvárie (Křížový vrch) , kde si
můžete prohlédnout křížovou cestu se 14 kaplemi. Za
návštěvu ve zdejším kraji stojí i Křišťálový chrám v kostele
Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova. Ten se stal
unikátní galerií a stálou expozicí, v níž můžete obdivovat
umělecké křišťálové kousky Jiřího Pačinka, jemuž patří místní
sklárna Pacinek Glass.
V létě je pak otevřená ve
sklářském areálu i Skleněná zahrada.
Na rok 2021 se chystá znovu uvedení 200 let staré hornické
opery „Bergmönch“,jejíž autorem je tehdejší starosta Teplic
Josef Wolfram. Dílo se svého času hrálo např. v Praze,
Drážďanech či v Berlíně, přitáhlo do Teplic prestižní hosty,

jako byl rakouský císař, pruský král, italský houslista Niccolo
Paganini či německý vědec Alexander von Humboldt.
Obnovená premiéra by měla proběhnout v červnu 2021.
Sakrální památky Českého středohoří -pět zastavení
prodchnutých vírou
Horní Police – v tak malé obci tolik pozoruhodností. Raně
barokní zámek, kamenný klenbový most s nádherným
zlaceným Kristem na kříži, barokní mariánské sousoší a nad
tím vším, na kopci prodchnutém velmi pozitivní atmosférou,
poutní areál kostela Navštívení Panny Marie. O jedenáct
kilometrů dál ve městě Benešově nad Ploučnicí, zajdeme, jen
pár kroků od horního zámku, do kostela Narození Panny
Marie. Velmi silné místo navštívíme v Chlumci nedaleko Ústí
nad Labem. Na vrch zvaný Horka budeme stoupat kolem
zastavení křížové cesty, Bude nám trochu líto, že původní
keramické kachle jsou dávno pryč, ale na samém vrcholu nám
bude vše vynahrazeno. Zde se totiž hrdě tyčí nádherná
trojboká barokní kaple Nejsvětější trojice. Postavíte-li se
přesně do středu kaple a zvednete oči k nebi, spatříte
v lucerně kopule nápis „Te Deum laudamus“, tedy Tebe, Bože
, chválíme. V Teplicích působily až do padesátých let minulého
století milosrdné sestry boromejky. Klášter svatého Karla
Boromejského se později stal součástí teplického klasického
gymnázia. A právě gymnáziem můžeme vejít i my, pokud se
ovšem dopředu objednáme (v sekretariátu gymnázia, přes email rada@pro-arte.cz nebo telefonicky 777555047). Poslední
páté zastavení nás čeká v malé obci v srdci Českého
středohoří Kostomlaty pod Milešovkou. Je zde ohromný
zámecký areál, poutní kaple, romantická zřícenina hradu a
především velmi pozoruhodný kostel svatého Vavřince. Mše
se tu koná jen jednou do roka. Dobrou duší kostela je místní
hodinářský mistr pan Ladislav Fajgl. Pečuje o kostel a snaží se
o založení muzea. Pan Fajgl má samozřejmě své práce dost,
přesto je ochoten, zavoláte-li mu předem na číslo 723005617
a dohodnete si prohlídku, přijít, provést vás kostelem a
báječně vyprávět.
A teď se přesuneme do Blatna, odkud nás povede stezka
Zářivka krajem Čapkovy Modré chryzantémy. Karel Čapek
totiž v Lubenci, kam stezka ústí, napsal povídku o tajemné a
nevídané modré chryzantémě a přestože tu tahle rostlina
nikdy nerostla, název už kraji zůstal. Půjdeme přes přírodní
rezervaci Blatenský svah, kde nás čekají prastaré stromy a
pozor – dost možná nás tu překvapí i medvědice! Není ale
vůbec nebezpečná, snadno si ji můžete splést s brusinkou. No
jistě, jde o medvědici lékařskou, velice vzácnou rostlinu, které
také lidé říkají hrozník, kostrhounek, medvědík, polárníček
nebo tolokněnka. Přes suťové pole na svazích Čertovky
dojdeme pod Liščími skalami až do Lubence. Rozloučíme se se
Zářivkou a buď se vydáme po naučné stezce Okolím Lubence,
anebo se zajdeme podívat do nedaleké Libyně na zdejšími
nadšenci zachráněný gotický kostel s expozicí vitráží i nad ním
stojící, neméně zachráněnou, rozhlednu Vochlici.
Jana Dvořáková

Informace k úhradám poplatků na rok 2021
Výše poplatků pro rok 2021 zůstává nezměněna: hradí se poplatek za odpad, tj. nádoba
menší 120 l = 600 Kč, nádoba větší 240 l = 1 000 Kč, barevné nádoby na tříděný odpad jsou
zdarma. Dále se hradí poplatek za psy: 100 Kč/1. pes, 200 Kč/2. a každý další pes. Náklady
obce Nová Ves
v Horách
související
s odstraňováním
odpadů představují za rok
2020 částku 933 tis. Kč. V tuto
chvíli
upřednostňujeme
úhradu
poplatků
bezhotovostním
převodem.
V tomto případě kontaktujte
obecní úřad pro přidělení
variabilního symbolu, anebo
použijte stejný jako loni, č.
účtu
je
3823491/0100.
Prosíme,
v tuto
chvíli
minimalizujte návštěvy úřadu, splatnost úhrad je až v květnu a obec je připravena
případně splatnost posunout. Co se týká známky na popelnice, v tuto chvíli do odvolání
platí známky roku 2020. Těm, kdo uhradí bankovním převodem, zajistíme vylepení
nálepky sami. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Nová Ves v Horách

Hodiny pro veřejnost:
V souladu s protiepidemickými opatřeními vlády a nařízením
ministra vnitra jsou úřední hodiny omezeny takto:

pondělí 8.00 h – 13.00 h
středa 12.00 – 17.00 h
V případě potřeby nás zastihnete telefonicky 476 113 156,
602 824 832, nebo na e-mailu: info@novavesvhorach.cz
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