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Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Stavba nové školy (dokončení)
Jednání a tahanice o místu a samotné stavbě nové školní budovy
pokračovaly. Většina zastupitelů v obecní radě, která se chtěla stavbě
nové školy vyhnout, odhlasovala návrh na zakoupení domu čp. 135
(pozn. tento dům později vyhořel), ve kterém by byla zřízena škola.
Někteří občané se však proti tomuto návrhu odvolali na vyšší místa.
Okresní úřad, bez jehož povolení mělo být vše provedeno, usnesení
obecní rady zrušil, především pro nesprávný postup při koupi domu,
který byl pro zamýšlený účel nevhodný. Následkem toho se tento
dům stal soukromým majetkem tehdejšího starosty. V roce 1884
nastoupila nová obecní rada, která měla více pochopení pro zdraví
mládeže a převzala proto úkol výstavby nové školní budovy za svůj.
Místní školní rada byla z této věci vyřazena. Začalo se ihned
s přípravnými pracemi, subvence z roku 1877 ve výši 3 000 zlatých
již propadla. Novou žádost povolil Zemský výbor 1500 zlatých
s podmínkou, že škola bude postavena do 15. července 1887. Dále
bylo odsouhlaseno vybírat 100% přirážku na všechny přímé daně a
stavbu zadat formou licitace. Jelikož nebyly zajištěny potřebné
peníze, docházelo v jednáních, hlavně se staviteli, k dalším
prodlevám. Teprve příslib městské spořitelny v Mostě na zapůjčení
600 zlatých a později ještě 2 500 zlatých umožnil zahájení stavby.

Okresní radou byl ustaven dozorčí výbor, ve kterém zasedali: starosta
Antonín Walter, řídící učitel Ferd. Walter, učitel Josef Zlonický,
Josef Liebscher z Mikulovic, Ferd. Rapprich z Mikulovic, Josef
Walter z N. Vsi a Josef Kaltofen z N. Vsi. O výstavbu školy se
nejvíce zasloužil starosta obce Antonín Walter, povoláním krejčí a
majitel hospodářství v N. Vsi čp. 56. Vlastní stavba byla svěřena
Antonínu Flicherovi, tesařskému mistrovi z Horního Jiřetína. Dne 5.
června 1886 byly položeny základy a o měsíc poději, 3. července,
v 11 hodin byl slavnostně položen základní kámen. Stavba byla
dokončena v letních měsících roku 1887, 22. září prohlédla
novostavbu kolaudační komise a udělila povolení k využití pro školní
účely. Kromě již zmíněné subvence poukázala Zemská školní rada
ještě 700 zlatých, a na žádost sepsanou učitelem J. Zlonickým, došlo
od císaře Františka Josefa I. jako dar 200 zlatých. Darovaných 200
zlatých bylo použito k nákupu nových lavic. Celková cena stavby
školní budovy a kůlny dosáhla 15 000 zlatých. 9. října 1887 zahájil
řídící učitel Ferd. Walter vyučování v nové čtyřtřídní škole. Tímto
také skončil patnáctiletý spor o novou školu v Nové Vsi v Horách.
J. Pešír, kronikář

LANOVÉ CENTRUM: zájezd pro děti
Na 9. 9. 2012 připravila obec zájezd
pro děti do lanového centra Praha.
Přihlášky a podrobné info na OÚ
do 31. 8.!!! Po termínu budou volná

místa nabídnuta dětskému domovu.
Vážený pane starosto, jménem uživatelů
našeho zařízení chci Vám a zejména všem
členům místního hasičského sboru poděkovat
za pomoc při řešení problému s ucpanou
kanalizací. Říká se, že v nouzi poznáš přítele.
Nouze nastala a přátelé přišli na pomoc.
Děkujeme všem zúčastněným.
Jiří Nikl, ředitel ÚSP Nová Ves v H.
PODĚKOVÁNÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NOVÁ
VES
V
HORÁCH
Touto cestou bych rád vyjádřil poděkování
SDH Nová Ves v Horách za pomoc při pořádání
cyklistického závodu LESNÁ Spinollo Cup SAL
pořádaného Sportovním klubem policie Most.
Výborné zajištění křižovatek v Mníšku a v
Klínech členy SDH přispělo k bezpečnému
průjezdu všech závodníků.
Za SKP Most Miloslav Polan

TISKOVÁ OPRAVA

V předchozím
vydání
Novoveského zpravodaje
jsme v článku o vítání
nových občánků nesprávně
uvedli jméno Štěpánka
Rubešová, přičemž správné
je Štěpán Rubeš. Jméno
bylo převzato z databáze
obyvatel,
kde
došlo
k chybnému zápisu. Tímto
se Štěpánkovi i rodičům
Rubešovým
moc
omlouváme
a
jméno
uvádíme na správnou míru.
Děkujeme za pochopení.
R. Malkusová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí, radosti
a životního elánu těmto jubilantům:

Hermína FUZIKOVÁ (73)
Josef VĚTŘÍČEK (70)
Karel VEIK (70)
GRATULUJEME!
INZERCE

PROGRAM 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 22. 8. 2012 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost
na OÚ Nová Ves v Horách

1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty – (víceúčelové sportovní
hřiště info o postupu prací, příkopy, …)
5. Kontrola usnesení
6. Schválení výběrového řízení na opravu
kostela
7. Zpráva finančního výboru ( vyplacení
odstupného – jednorázově)
Nabídka na pojištění majetku
Rozpočtové opatření č. 3
8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012
9. Návrh na směrnici pro likvidaci majetku
10. Územní plán města Litvínova , změna č. 10
k nahlédnutí na OÚ
11. Žádost o schválení zapsání věcného
břemeno právo chůze a vjezdu na části p.p.č.
1105/1v kú Nová Ves v Horách
12. Došlá pošta
13. Diskuse
14. Závěr

Zeptali jsme se Václava Krůty, místostarosty obce...
Pane místostarosto, čtenáři Novoveského zpravodaje jistě zaznamenali čilý stavební ruch na místě asfaltového hřiště naproti místní
Sokolovně. Jedná se o výstavbu nového hřiště. Můžete přiblížit o jaké hřiště se jedná? Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště na tenis,
volejbal, nohejbal, basketbal a malý fotbal,
v zimě navíc bude možné plochu nebo její
část zalít vodou a používat jako kluziště.
Použili jsme již hotový projektový záměr a
stavební povolení, které nechal připravit
bývalý starosta Jan Bejček, pouze jsme je
trochu upravili a přizpůsobili současným
podmínkám
a
našim
finančním
možnostem. Kdy bude dokončeno?
Hřiště bude dokončeno 15. září a průběh
stavby nasvědčuje tomu, že tento termín
bude dodržen, takže ještě letos si budou
moci naši občané zasportovat. Jaký bude
mít provozní řád, resp. kdy, kdo a za
kolik ho bude moci využívat? Provozní
řád ještě nebyl ustanoven, budeme o něm
jednat na nejbližší poradě vedení obce.
Předpokládáme ale, že do péče o provoz a
údržbu hřiště zapojíme místní Sokol a
případně i pracovníka obecního úřadu.
Naším záměrem je, aby hřiště bylo co
nejvíce využíváno a proto pro místní
občany bude zdarma. Zajímalo by nás

také jaké jsou rozpočtové náklady a
zdroje financování této akce...Hřiště
pro nás staví firma TUBEKO SPORT
spol. s r.o., která vyšla vítězně z
výběrového řízení. Celkové náklady výstavby jsou 1,471 tis. Kč vč. DPH, z toho 1 mil. Kč bude financován z dotace, kterou
jsme získali v loňském roce za vítězství v soutěži Obec roku Ústeckého kraje. Pokud je mi známo, tak Vaší „parketou“ v rámci
vedení obce jsou finance a s tím související záležitostí. Přibližte čtenářům stav obecních financí, jak je na tom obecní rozpočet?
Nedávno proběhla kontrola hospodaření obce za uplynulý rok. S jakými výsledky? Přezkoumání hospodaření obce provádí Krajský úřad
Ústeckého kraje dvakrát do roka. Dílčí přezkoumání bylo provedeno za období 1. 1. 2012 o 30. 6. 2012. Byla provedena kontrola rozpočtu,
pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled , závěrečný účet obce za rok 2011.
(pokračování na str. 4)

Mgr. Karel Novotný MBA, krajský zastupitel a náměstek primátora města Most
1. Proč jste si za svůj druhý domov vybral Krušné hory, potažmo Novou Ves v Horách?
(úsměv na rtu)…Dlouhé povídání by to bylo. Jednoduše řečeno, mám rád hory a sport obecně. Jsem rodilý mostečák, jezdil jsem
s rodiči od dětství do Krušných hor. S manželkou jsme se shodli na Nové Vsi v Horách. Mimo jiné nás k tomu vedli i zdravotní
problémy našich dětí, které se za uplynulé roky podstatně zlepšili. 2. Jak se podle Vás Nová Ves v Horách za dobu, co zde na půl žijete
změnila? Já osobně to vnímám tak, že jsem přijel po nové asfaltce, už z dálky jsou vidět větrníky elektráren a čile se zde buduje plynovod.
Změnila se obec i okolí, nejenom nová silnice, která byla nedávno opravená a určitě to uvítá každý místní obyvatel, ale především
místní podnikatelé a návštěvníci hor. Když je dobrá dostupnost, tak hezkým místům jako jsou Krušné hory, je to vždy ku prospěchu.
Myslím si, že pokud chce kdokoli vidět pozitiva, která se za uplynulé roky udělala, uvidí je, vnímá je a třeba se i neváhá pídit po
iniciátorovi takových aktivit. Rozepisovat se o nich nechci, protože buď to lidé chtějí vidět, nebo ne. Zastávám-ač si uvědomuji, že ve
vlastní neprospěch heslo „Ten kdo udělal dobrý skutek, měl by mlčet, mluvit by měl ten, v jehož prospěch byl dobrý skutek vykonán“.
Dost práce nás všechny, co máme Krušné
hory rádi, ale ještě čeká. Na druhou
stranu se setkáváme i s negativy typu
plynovodu, i když i to je dnešní
reálná nutnost, stejně tak jako větrné
elektrárny.
Tady
vidím
dva
pozitivní posuny. a) VTE se už nestaví přímo
za humny obce či obcí, jako tomu
bylo na počátku tohoto století. b) Funguje
přísun finanční podpory od majitelů
VTE do příjmů rozpočtu obce. Tyto peníze
by pak měly být ale jednoznačně
použity na investiční záměry a neměly by se
promrhat. Určitě by obci prospělo
dobudování kanalizace, chodníky, příprava
pozemků pro výstavbu rodinných
domů apod. Jistě by se dali vymyslet další
užitečné záležitosti, které by obci
3. Jste krajský zastupitel a šéfujete
pomohly.
finanční komisi na kraji, tak byste měl mít
informace z první ruky, plánuje kraj
další investice do Krušných hor a zejména do
Nové Vsi v Horách? Veškeré
investiční plány vychází z dlouhodobého
plánování.
Kraj
podporuje
například investice do turistiky, turistického
ruchu, do nových cyklostezek.
Investice musí „jít“ do silnic a do záměrů,
které si jednotlivé obce připraví
projektově. Nejlépe, když obce přichází
s nápady, pak jsou investice vždycky
rozumnější. 4. Jste sportovec tělem i duší,je na
Vás vidět že jste ve fitnesu jako
doma,máte
rád
adrenalin,skočil
jste
padákem,lítáte na něm....., co je pro
Vás momentálně sport číslo jedna? Kromě
kondiční kulturistiky a lyžování je
to především kolo, respektive cyklistika.
Tady v okolí Nové Vsi je plno
parádních cyklotras. Mimo jiné bych v této
souvislosti rád zmínil nedávno
realizovaný
cyklozávod
Krušnohorské
peklo, který se uskutečnil na konci
června a jehož organizátorem byl jako
každoročně pan Petr Hendrich. Já
jsem nad tímto ročníkem, co by náměstek
primátora města Mostu převzal
záštitu. Rádi bychom s Petrem Hendrichem realizovali i další ročníky tohoto cyklozávodu. 5. Užíváte si léto anebo máte spíš napilno?
Moc si léta kromě cyklistiky a občasných volných chvil s dětmi neužívám, neboť mám na starosti jako krajský volební manažer ČSSD
krajskou kampaň. Mám napilno, „fičák“ v zádech. Snad nám spoluobčané odpustí předvolební kampaně, budeme je otravovat co
nejméně, protože vím, že každý člověk má svých starostí až nad hlavu, zvlášť v době, kdy musí mnoho spoluobčanů na Mostecku a
v celém kraji řešit existenční problémy. Ale věřím, že vše se v dobré obrátí, nepropadám skepsi. Dopadnou-li krajské volby dobře,
věřím, že budu moci i v budoucnu podporovat rozvoj obce alespoň natolik, jako tomu bylo doteď. 6. Na závěr jedna humornější otázka,
na internetu se objevila asi falešná vyhláška ministerstva zemědělství, že bude zpoplatněn sběr lesních plodů. Co na to říkáte a jak by to podle
Vás fungovalo v praxi? Vypadá to humorně, nicméně při daňových kotrmelcích a vymýšlení ptákovin pražské vlády a některých
ministrů, kteří koukají, co by tak ještě mohli zdanit, se ani nedivím tomu, že tato otázka vznikla. Víte, do melounu a do hlavy člověk
nevidí. Nedovedu si představit skutečnost, že by například vznikly mýtné brány, kde by stáli příslušníci policie a houbaře podle
katalogu „zkasírovaly“ o lesní úlovek hub. Takže celé je to absurdní hloupost, nicméně je třeba se mít na pozoru, zvlášť v případě, kdy
kupříkladu ministerstvo financí vymýšlí daň z vína. Otázky pokládal Marek Leština
(redakčně neupraveno!)

Dne 11. 8. se na Mníšku konal již druhý ročník Indiánského léta , které
pořádalo Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku ve spolupráci s CeVyK o.s. Klíny. I
přes malou ranní nepřízeň počasí byla nakonec účast opravdu hojná, dle našich
odhadů zde bylo cca 80 soutěžících dětí. Soutěže si užily nejen dětičky, ale mnohdy i
rodiče a když se nám před polednem vyčasilo, byl to krásný bonus. Mimo soutěží, za
které děti obdržely odměny ve formě sádrového indiánského odlitku k domalování,
bonbónů a vystřihovánek, zde byla možnost prohlédnout si malá i velké týpí,
prodávaly se zde koktejly, minikoblížky a také výrobky členů výše zmíněných
sdružení. Děti si zde mohly nechat pomalovat obličej, nabarvit vlasy či potetovat
smývatelnou
barvou tělo.
Průběžně se
navlékaly
korálky,
opékaly
buřtíky
a
všude panovala skvělá nálada. Ráda bych tímto poděkovala všem
zúčastněným, kteří pomáhali a zejména bych poděkovala paní Janě
Dvořákové, která byla naší stěžejní oporou :o) Skvěle jsme si to užili a
na všechny se budeme těšit při dalším ročníku příští léto. Za Občanské
sdružení pro rozvoj Mníšku Eva Nirodová.

Na snímku gratulují členky Spolku žen a za OÚ J. Dvořáková
paní Drahuši Krupičkové, která oslavila osmdesátiny.
Přejeme i do dalších let hodně vitality a zdraví!

INZERCE

Vážení občané a rekreanti, prosím buďte
ohleduplní ke svému okolí a respektujte obecně
závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností. Množí
se na OÚ stížnosti na sousedy, kteří vyhlášku porušují.
Připomínáme tedy, že o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu je každý povinen zdržet se
používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů, hlasité hudby apod.). Děkujeme. OÚ
INZERCE

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI ZDARMA NA MOBIL
Připomínáme, že obecní úřad nabízí možnost zasílání
informačních SMS na mobilní telefony občanům i rekreantům.
SMS jsou rozesílány zdarma. Jedná se o informace o
odstávkách, uzavírkách i jiných krizových hlášeních. V případě
zájmu nahlašte číslo svého mobilního telefonu na OÚ:
na mail: obecnovaves@seznam.cz,
nebo tel. 476 113 156. Zasílání je
pro příjemce zdarma!

Zeptali jsme se Václava Krůty,
místostarosty obce...
(dokončení ze str. 1) U těchto písemností se provádí kontrola zda
byly řádně zveřejněny,projednány zastupitelstvem obce, dodržen
zákon č.120/2000 Sb., o obcích , č.250/200 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozp očtů, č. 563/ 1991Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů., zákon č. 565/1990Sb., o místních
poplatcích,ve znění pozdějších předpisů , vyhláška č. 323/2020Sb., o
rozpočtové skladbě a dalších zákonů. Dále byla provedena kontrola
bankovních výpisů, faktur, hlavní knihy, vedení pokladny,

odměňování členů zastupitelstva, účtový rozvrh, směrnice a výkazy
rozvaha a Fin 2-12M., darovací smlouvy, smlouvy k účelovým
dotacím, smlouvy o převodu majetku, směně, prodeji, dokumentace k
veřejným zakázkám a zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.
Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby ani
nedostatky.Rozpočet obce je dodržován dle plánu, ne vždy je možné
dodržet rozpočet přesně podle paragrafů a položek, v tom případě jsou
prováděna rozpočtová opatření, tj. jsou prováděny změny v rámci
paragrafů a položek. Příjmy rozpočtu máme k dnešnímu dni naplněny
ve výši 43%. Výdaje jsou ve výši 36%. Největší platební akce máme
před sebou, a to víceúčelové hřiště a kostel sv. Michaela archanděla.Letní sportovní hry nás přišly na 58 tis. 40 tisíc jsme na pořádání her
dostali od fa ALTENERG s.r.o. Litvínov, která přispívá obci na každou akci, za což jsme velmi vděčni a děkujeme. Děkujeme také ostatním
sponzorům a dárcům, kteří se podílejí na společenských akcích pořádaných obcí i organizacemi obce (Unipetrol RPAs.r.o. Litvínov,
Litvínovská uhelná a.s., E.E. a.s. Litvínov, STRIBOG s.r.o. Praha, Stefan Engineering Horní Jiřetín a mnoho dalších). Stav financí obce : Na
běžným účtu v bance máme k 31.7.2012 5 mil., na termínovaném vkladu 1,5 mil. U ČSOB máme 130 tisíc, ale ty jsou účelově určeny na
zaplacení výdajů na zpracování územního plánu obce. Dovolte mi ještě, abych v této souvislosti poděkoval paní Janě Dvořákové, tajemnici
MÚ, bez jejíž svědomité práce a zkušeností by pro nás převzetí vedení obce bylo mnohem složitější. Děkuji také většině členů zastupitelstva
obce za podporu a za jejich práci pro obec. Přes velké změny, které se v nedávné době staly, zastupitelstvo funguje, pracuje a ve většině
případů táhne za jeden provaz ku prospěchu naší obce a jejích občanů. Jelikož jsem před zvolením místostarostou vykonával funkci předsedy
finančního výboru, ještě nás čeká tento výbor doplnit. To musíme učinit co nejdříve, je to však pouze poradní orgán starosty bez rozhodovacích
pravomocí. Děkuji za rozhovor.
(rama)
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Libuše Novotná Pokorná (linopo), šéfredaktorka; Jana Dvořáková, Ing. Radka Malkusová, Josef Pešír, redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18216. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

