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

ZÁŘÍ 2009

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení osadního
výboru pro místní část Mníšek
Na základě návrhu starosty obce Jana
Bejčka a po iniciativě mníšeckých
občanů zastupitelstvo obce na svém
posledním zasedání schválilo zřízení
osadního výboru pro místní část Mníšek.
Osadní výbor je čtyřčlenný, předsedkyní
se stala paní Eva Nirodová. V žádosti
směřované
zastupitelstvu
mníšečtí
občané uvedli, že důvodem pro založení
osadního výboru je možnost zapojování
občanů části obce Mníšek do
rozhodování v obci, a to v souladu s §
121 zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění. K dnešnímu dni je
v této místní části k trvalému pobytu

evidováno 13 obyvatel. Zeptali jsme se
starosty obce, jaké pravomoce má
takovýto osadní výbor, potažmo jeho
členové: „Osadní výbor může obecní
zastupitelstvo zřizovat v části obce,
která byla v minulosti historicky obcí.
Privilegovanou osobou je pouze
předseda, který musí na požádání
dostat při jednání ZO vždy slovo.
Výhodou tohoto výboru a jeho práce
pro obec je, že v konkrétní části a
v tomto případě na Mníšku, zná
problematiku a požadavky, které
může
rozpracovat
a
přednést
obecnímu zastupitelstvu k projednání,

což v minulých letech prakticky
neexistovalo a Mníšek byl vnímán
spíše jako rekreační oblast a posléze
jako obchodní centrum. Rozvoj této
části byl tudíž velmi limitován jako
rekreační oblast a po zprovoznění
přechodu
s následnými
podnikatelskými záměry na úkor
rozvoje na stálé bydlení. Přeji p.
Nirodové a členům tohoto výboru
mnoho úspěchů a hlavně takových
podnětů, které bude moci OZ
podpořit,“ uvedl na závěr starosta.
R. Malkusová

Vladimír Romportl je novým členem zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce složil slib člena ZO jako náhradník a nezávislý
kandidát za SNK-ED Ing. Vladimír Romportl, CSc. Nahradil tak odstoupivší dosavadní
členku ZO a předsedkyni finančního výboru paní Lenku Martinkovou, která se vzdala svého
mandátu. Vladimír Romportl byl zároveň jednohlasně zvolen předsedou finančního výboru.
Funkce člena kontrolního výboru, kterou p. Romportl doposud zastával, zůstane nadále
neobsazena. V některém z dalších vydání Novoveského zpravodaje se můžete těšit na
rozhovor právě s Vl. Romportlem.
(-rama-)

V obci platí nová vyhláška:
zákaz používání zařízení způsobujících hluk v neděli a o svátcích
Zastupitelstvo obce Nová Ves v Horách na svém posledním zasedání 31. 8. 2009 schválilo na základě návrhu p.
Radka Prušovice obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností. Účinnosti vyhláška nabývá dne 24. 9.
2009. Z vyhlášky vyplývá, že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu je zakázáno používání
zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, hlasité
hudby apod). Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech
v zastavěných částech obce, a to přiměřeným omezením činností uvedených v předchozí větě. (-rama-)
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY do Poslanecké sněmovny
ZATÍM NEBUDOU
Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému
mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení
nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se
zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního
období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí
prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
České
republiky,
kontrasignovaného předsedou vlády, ke dni 10. září 2009.
Státní volební komise vzala na vědomí shora uvedený nález
Ústavního soudu a uložila všem volebním orgánům neprodleně
ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro
přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve
dnech 9. a 10. října 2009.

Zaregistrujte se k odběru SMS na Váš mobilní telefon
ZDARMA. Jedná se
o hlášení z obecního úřadu
(uzavírky silnic, krizové řízení, přerušení dodávek energií
apod.). Stačí jakýmkoliv způsobem sdělit Vaše mobilní
telefonní číslo na OÚ. Službu hradí obecní úřad, Vás
zasílání nic nestojí.

V sobotu 26. 9. 2009 od 9.00 do 17.00 h se v obci
konají automobilové závody do vrchu.
Upozorňujeme
na
částečnou
uzavírku
komunikace Horní Jiřetín – Mikulovice. Bude
možno projet za autobusovými spoji.

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
paní Anně Berouskové (78 let), Janě Veikové (70 let) a
panu Karlovi Deverovi (71 let).
♣
Hodně pevného zdraví, štěstí a vitality přejeme také
Janě Dvořákové, dlouholeté pracovnici obecního
úřadu a bývalé starostce obce, která v září oslaví
významné životní jubileum. Gratulujeme!
(rama)

Kurz německého jazyka je v plném proudu
Jak jsme čtenáře Novoveského zpravodaje informovali
v minulých vydáních, Obecní úřad Nová Ves v Horách
pro své občany připravil kurz němčiny. Ten zahájila
lektorka Mgr. Ema Berková 7. září. Účastníci kurzu se
budou scházet každé pondělí od 17.00 h v zasedací
místnosti na OÚ a budou se v němčině zdokonalovat dvě
hodiny po dobu půl roku. Připomínáme, že kurz mají
účastníci zdarma díky sponzorskému daru lektorky.
Šestnácti účastníkům přejeme, aby jim nadšení pro
němčinu vydrželo... und alles Gute!
(-rama-)

Blíží se opět zima a s ní spojená údržba komunikací
Obecní úřad a pracovníci přes úřad práce již činí kroky na zabezpečení zimní údržby tak, aby bylo minimalizováno riziko výpadku
čištění místních komunikací a veřejných prostranství určených k parkování.
Především byla zakoupena sada zimních řetězů na kola k traktoru, byla provedena
GO dvoukolového vleku, byl připraven posypový materiál. Rozjednán je nákup
sněhové frézy. Obracím se na Vás na občany, abyste neprováhali vhodné klimatické
podmínky, a to především předzásobením dostatečným množstvím paliva na
zimu, aby nedocházelo opakovaně k invektivám vůči OÚ, potažmo mne. Nelze
poručit větru, dešti, natož sněhové přikrývce, při které se tvoří závěje a bohužel jsou
v naší obci místa a to především v Mikulovicích, kde lze úklid sněhu provádět až
po skončení vánice. Dále apeluji na motoristy, aby nekomplikovali úklid sněhu a
auta neponechávali na úzkých místech a využívali odstavných ploch. Doporučuji též
vybavit automobil lopatou a pokud je nutné parkovat na krajnici vozovky, tak je
potřeba si místo očistit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zužování vozovky.
Děkuji všem předem za vzájemnou ohleduplnost a pochopení. Jan Bejček, starosta

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ

3

Kulturní a společenské události
Obec Nová Ves v Horách
Vás zve v předvečer Svátku české státnosti
na divadelní představení pro děti
začátek 15,30 hod.

Pohádkové škádlení

na divadelní představení pro dospělé
začátek 18,00 hod.

Casanova žije

obě představení: 27. 9. 2009
kulturní dům Nová Ves v Horách
amatérský divadelní soubor Kantoři
Režie: Marie Nezvalová, hrají : Drahoslav Bernátek , Milena Guzejová,
Marta Ostrá Šárka Jasanová, Vlaďka Hromádková, Milan Ostrý, Jiří Š. Truneček
Text sledují: Lenka Šťastná, Luděk Jehlička, scéna a osvětlení : Karel Otava
Kostýmy : Hana Mondeková, Milena Guzejová
Vstupné pro děti zdarma, pro dospělé vstup dobrovolný

Připomínáme vyhlášenou Soutěž o nejhezčí zahrádku
Koncem jara byla vyhlášena soutěž o nejhezčí zahrádku a předzahrádku v naší obci. První tři místa budou odměněna finanční
odměnou. Rozhlížejte se a vyhodnocujte, kdo a jak se stará o hezčí vzhled naší obce. Od 1. října do 15. října t. r. proběhne
všeobecná anketa a pomocí lístků, které obdrží všichni obyvatelé naší obce. K samotnému vyhodnocení a vyhlášení vítězů a předání
odměn dojde 28. října. Abychom vám ulehčili rozhodování, vybrali jsme některé tipy, které se líbí nám. Vybrali jsme hezké
zahrádky následujících občanů nebo rekreantů: p. Mikač, pí. Schuchardtová, Plačkovi, p. Bendík, Blažkovi, Karlovcovi, Větříčkovi,
Vršanských, Nejmanovi, pí. Hurajová, pí. Hájková, pí. Seifertová Dana, Rothovi, Berkovi, p. Blayer, Seidlovi, p. Proco, na Mníšku
potom zahrada u domu firmy Multitechnik.(jb)

Na měsíc říjen obecní úřad připravuje Setkání seniorů s hudbou a občerstvením.
Také přivítáme další nové občánky!

Výlet do Liberce se vydařil
5. září 2009 v sobotu uspořádala obec zájezd do Liberce za účelem návštěvy ZOO,
botanické zahrady , Sportovního a kulturního střediska BABYLON. Zpočátku po
příjezdu nás v ZOO trápil trochu déšť, ale v poledne při návštěvě botanické zahrady se
začalo počasí lepšit.Viděli jsme bílé tygry, opice, ptáky, lvy a v botanické nepřeberné
množství velmi zajímavých rostlin. Po velmi dobrém obědě jsme se přemístili do
Babylonu, což je takové malé městečko vytvořené z bývalé textilní továrny a je tu velká
možnost sportovního a kulturního vyžití. Většina dětí využila možnosti koupání a
navštívila aquapark a řádila na skluzavkách. Po koupeli jsme využili virtuální zařízení 4
D kina a dětem se odtud vůbec nechtělo. Zájezd proběhl k všestranné spokojenosti,
nikdo se neztratil ani nezabloudil, pouze jedna dívka měla žaludeční potíže, které ale
záhy překonala a tak cesta k domovu byla veselá a v pohodě také díky panu šoférovi.
Škoda je, že účast dětí nebyla 100%. Na závěr musím všem účastníkům zájezdu
poděkovat za dobré chování. Zvláště děkuji ženám ze Spolku žen, které zajišťovaly dohled, a tím nemalou měrou přispěly k pohodě.
OÚ děkuje a těšme se na další zájezd ! (-JB-)
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Navštivte místní knihovnu v novém kabátě

Během letních prázdnin dostala místní
knihovna
zcela
nový
„kabát.“
V místnostech
byly
pozměněny
dispozice tak, aby se prostory zvětšily.
Byla položena nová podlahová krytina,
umístěno moderní osvětlení místností,
byly opraveny a vymalovány stěny. Na
zakázku vyrobený nábytek je moderní a
splňuje současné trendy. Knihovna je
vybavena
dvěma
počítačovými

sestavami, které slouží návštěvníkům pro
připojení
k vysokorychlostnímu
Internetu zdarma. V současné době
probíhá revize a doplnění knihovního
fondu. V průběhu příštího roku je
počítáno s propojením se systémem
Clavius. Dojde tak k digitalizaci
knihovního katalogu, což představuje
přehled dostupných knih on-line na
Internetu, možnost např. si knihu

rezervovat. Knihovna bude znovu
čtenářům přístupná od 1. října tohoto
roku, a to jak jste byli zvyklí – každý
čtvrtek od 15.30 h do 19.00 h. Přijďte si
prohlédnout nové knihy a časopisy,
anebo využijte zdarma Internet. Na Vaši
návštěvu se těší knihovnice Irena
Větříčková.
R. Malkusová

Soutěžte s místní knihovnou!
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Po vzoru televizní soutěže Kniha mého srdce jsme pro Vás připravili soutěž. Z dvanácti knih,
které se probojovaly do TOP 12 vyberte svou jednu nejoblíbenější, zakřížkujte ji, vyplňte
anketní lístek a doneste ho do místní knihovny nejpozději do 15. 9. 2009. Vylosovaný šťastlivec
obdrží poukaz na odběr nových knih dle vlastního výběru v celkové hodnotě 500,- Kč.

ANKETNÍ LÍSTEK
Číslo: 1 Alchymista
Autor: Paulo Coelho
Číslo: 2 Babička
Autor: Božena Němcová
Číslo: 3 Co život dal a vzal
Autor: Betty MacDonald
Číslo: 4 Děti z Bullerbynu
Autor: Astrid Lindgren

jméno:....................................

Číslo: 5 Egypťan Sinuhet
Autor: Mika Waltari

Číslo: 10 Rychlé šípy
Autor: Jaroslav Foglar

Číslo: 6 Harry Potter
Autor: J. K. Rowling

Číslo: 11 Saturnin
Autor: Zdeněk Jirotka

Číslo: 7 Malý Princ
Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Číslo: 12 Stmívání
Autor: Stephenie Meyer

Číslo: 8 Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
Autor: Jaroslav Hašek
Číslo: 9 Pán prstenů
Autor: J. R. R. (John Ronald
Reuel) Tolkien

bydliště:......................................

Zaškrtněte křížkem jednu
knihu
svého
srdce.
Vyplněný anketní lístek
přineste do místní knihovny
nejpozději do 15. října 2009
do 19.00 h.
telefon:.....................................
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PROGRAM 32. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách,
které se koná 30. 9. 2009 (výjimečně ve středu) od 17.00 h
v zasedací místnosti na OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
4. Informace starosty
5. Opětovné projednání Dodatku ke smlouvě Vinaco na pp.č.
446/1 kú. Mníšek
6. Žádost o směnu a doprodej pozemku 1326/11 o výměře 61
2
m kú., Nová Ves v Horách za pp.č. 237/4 a 237/5 celková
2
výměra 129 m
7. Žádost o stanovisko k výstavbě rodinných domů pp.č.
2
1155/2, 1164/2 výměra 3437 m , 235/1, 235/6 kú. Nová Ves

2

v Horách o celkové výměře 2429 m , 34/4 kú. Mikulovice
2
2
výměra 4709 m , 433/1 kú. Mikulovice výměra 1540 m
8. Lípa – zařízení sálu odprodej
9. Návrh na vyřazení knih a starého zařízení knihovny
10. Zmocnění k podpisu smlouvy na zpracování projektu na
dotaci a s tím spojené nezbytné náležitosti pro firmu Serviso
11. Příprava oslav 28. října
12. Návrh na sanaci vlhkého zdiva v muzeu
13. Diskuse
14. Závěr

Hasiči – požárníci a nyní opět hasiči
Malinký výlet do dávné minulosti počátků šedesátých let,ve kterých po roce
50 již bylo stabilizované nové obyvatelstvo po odsunu německého
obyvatelstva došlo profesionálními hasiči ze Stalinových závodů/dnes
CHEMOPETROL/ p.Josefem Bejčkem a Emilem Brandnerem k založení
hasičského sboru. Členská základna čítala 68 mužů a 20 žen. Na dobové
fotografii z roku 56 jsou před Mercedesem z leva Štrumfa,Bejček Jos., Klee,
Hejný, Bejček Jiří, Brandner a Vejvoda. V těchto letech došlo též ke změně
názvu na Dobrovolný požární sbor – dále jen DPS.Tento DPS měl
k dispozici specializované auto Mercedes, ruční stříkačku, -Požární
zbrojnici – která byla předělána z turnhale – tělocvičny. Dále malé příruční
objekty U rybníčka, U mateřské školky a Na výšině, ve kterých bylo
umístěno nářadí na rychlé hašení jako jsou lopaty, háky a ruční pumpy
s káděmi. U hasičárny v háječku byla umístěna dřevěná věž na hadice a
v Mikulovicích kovová věž na sušení hadic. Po získání Motorové stříkačky
došlo k vyšší aktivizaci a zapojovali se i žáci, kteří nacvičovali na hasičské
soutěže a pravidelně se zúčastňovali v Litvínově a v Dřínově.V této době
čítal DPS 85 členů z toho 28 dětí. Mimo tato cvičení a soutěže musel DPS zasahovat naostro při požáru v obchodě u Hejných, kde se
podařilo uhasit požár včas ,ale v případě p. Eckerta v Mikulovicích z důvodu nedostatku vody vyhořel barák zcela. Častější zásahy proti
ohni se v těchto letech dělaly při ohni v lesích či na lukách po vypalování trávy.Velký požár byl založen v kravíně v roce 67 a
uskladněné seno se dohašovalo ještě den poté a to dokonce i močůvkou
z kravína, neboť došla voda. DPS organizoval i v širokém okolí vyhlášené
plesy a společensky vystupoval velmi aktivně při Dni dětí i při různých
oslavách obce či státních oslavách a výročích. Postupně se DPS dovybavoval
požární technikou i dopravními prostředky/Tatra 805 , Bučegy,Škoda RN a
nyní Avií/. Od roku 1999 dochází ke generačnímu problému a nyní již
Dobrovolný hasičský sbor pomalu skomírá .Souvisí to také se špatnými
podmínkami ve zbrojnici, neboť do dnešního dne není v této budově sociální
zařízení. Nynější Obecní zastupitelstvo rozhodlo o nápravě tohoto nedostatku
a zadalo provedení projektové dokumentace na zřízení nového schodiště,
sociálního zařízení a šatny. Předpoklad realizace je rok 2010. Další problém
spočívá v tom, že se nenašel nikdo, kdo by zaktivizoval nové obyvatele a
mládež. Proto se na vás na všechny obyvatele naší obce obracím se žádostí o
zvážení nynějšího stavu a kdo z vás jen trochu může, pojďme se zapojit, byť
jen jako přispívající člen.V příštím měsíci vám všem přijdou pozvánky na
ustavující schůzi Dobrovolných hasičů,
přijďte a podpořte tento
záměr,vždyť minulá léta ukázala, že nejde pouze o hašení požárů, ale jsou častější i povodně, zatopené sklepy, mastné skvrny na
vozovce apod. To vše, když se naučíme s technikou trochu zacházet, můžeme včas vyřešit.
J. Bejček
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Co s tím?

Tak tuto otázku si kladu vždy, když jedu okolo kostela v Nové Vsi v Horách a vidím jeho zubožený stav.
Nejsem věřící, ale vadí mi to. Hlavní dominanta obce a taková ruina. Ten dojem o trochu zlepšuje hlavně upravené okolí a novotou
svítící památník obětem 1. světové války, který nechala obec v loňském roce opravit. I další památky obce jsou ve fázi již opravených
nebo se budou opravovat, ale jak vím, tak na menší opravy peníze seženete snáze než na větší jako právě zmíněný kostel. Tak jsem si
řekla, že se pro to budu snažit něco udělat. V obci od roku 2003 existuje Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi
v Horách v čele s předsedou panem Veselým. Nebyl moc nadšen, když jsem do něj začala hučet, že by se sdružení mělo začít zase
angažovat, protože jedno snažení o jeho rekonstrukci už měl za sebou, ale nakonec svolil. Kromě něho se přidal ke snaze o opravu i pan
starosta Bejček. A tak se to dotáhlo v současné době až tak daleko, že ve fázi přípravy na záchranu kostela jsou 2 projekty, které
potřebují předfinancování, jemuž dalo souhlas i obecní zastupitelstvo. Role sdružení v projektech je jasná. Bude partnerem obci při
využívání kostela především ke kulturním účelům. Proto si dovolím apelovat na občany obce jménem svým i občanského sdružení, ať
jsou věřící, nevěřící či příznivci této skvostné krušnohorské stavby, staňte se členy sdružení a přispějte třeba i malým nápadem a staňte
se tvůrci společné věci. Zároveň přijměte pozvánku na ustavující setkání Občanského sdružení pro obnovu kulturních památek
v Nové Vsi v Horách, které se uskuteční dne 21. října 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Nové Vsi v Horách.
Hlavním bodem jednání je zvolení nového vedení sdružení s notářským ověřením, které je nutno dokládat při žádostech o dotace a
nástin jeho činnosti pro rok 2010.
Libuše Novotná Pokorná

Ze sportu
O úspěchy svých fen se s námi podělila
spoluobčanka Andrea Korunková. Gratulujeme!
Ráda bych po vzoru paní Láskové uveřejnila úspěchy našich
dvou fen flanderského bouviera, které jsou pracovně vedeny.
Letos jsme se zúčastnily historicky prvního ročníku
Mistrovství České republiky francouzských ovčáků a
flanderských bouvierů, které se konalo dne 5. 9. 2009 v
České Třebové. Zde zvítězila v kategorii ZM fena Alegra od
Větrné elektrárny, v kategorii IPO 1 se umístila na pátém
místě fena Ananstasia Daimee Moravia, obě pod vedením
Andrey Korunkové. Tento víkend se uskutečnila
celorepubliková akce Bouvier speciál, opět v České Třebové,
kde se umístila Alegra od Větrné elektrárny na 2. místě v kategorii ZM, a Anastasia Daimee Moravia na 3. místě
v kategorii IPO 1.
Text a foto: A. Korunková

1. ročník Prázdninového turnaje v nohejbalu
Pořadatel: Nohejbal klub Nová Ves v Horách,
účast 8 tříčlenných mužstev
Výsledky:

1. místo: tým p. Pirotky
2. místo: tým p. Baláže
3. místo: tým p. Ráce
Poděkování organizátorů patří sponzorům, kteří přispěli na pořádání
turnaje: Obecní úřad Nová Ves v Horách, pí. Vydrová, p. Vybíral, p.
Mikač, p. Rác, TJ Sokol Nová Ves, p. Schamberger, Hotel Sebastian.

Výsledky okresního přeboru ve fotbale:
Obrnice „B“ – Nová Ves 3:6, Meziboří – Brandov 4:0, Braňany – Mar. Radčice 9:1, Bečov – Polerady 5:2,
Kopisty „B“ – volno.
Tabulka: 1. Meziboří (9 bodů), 2. Kopisty „B“ (6), 3. Polerady (6), 4. Bečov (6), 5. Nová Ves (6), 6. Braňany (3),
7. Brandov (0), 8. Obrnice „B“ (0), 9. Mar. Radčice (0).
Výsledky dodal: Fr. Novotný ml.
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