NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ 

ŘÍJEN 2012

Informace starosty
Krásný dobrý den! V první řadě bych Vás rád poprosil o trpělivost po
dobu realizace a opravy příkopů („škarp“) v naší obci. Po tuto dobu
bude v úseku od bývalé školy aţ po sluţebnu Policie ČR částečně
omezen silniční provoz. Situace se bohuţel nejvíc dotkne majitelů
domů podél silnice v tomto úseku, budeme zde nuceni opravit,
popřípadě vybudovat nové vjezdy k jejich domům. Prosím tedy o
Vaši trpělivost v této záleţitosti.
Obec bude zajišťovat prořezávání větví v katastru obce. Pokud by
měl někdo zájem o tuto sluţbu v okolí svého domu, prosím, přihlaste
se do 26. 10. na obecním úřadě. Po uplynutí tohoto termínu Vás
budeme informovat o dalším postupu.
Zřejmě jiţ všichni víte, ţe jsme byli nuceni řešit havarijní stav
našeho rybníčku, u kterého se sesunula část břehu. Pro všechny bylo
kvůli této situaci vydáno omezení pohybu v tomto prostoru. V tomto
týdnu jsme jiţ opravu rybníčku dokončili, během pár dnů bude
napuštěn vodou a ihned poté bude provoz celého areálu obnoven.
Děkujeme za Vaši trpělivost během této nutné opravy.
Dne 22. 9. proběhlo slavnostní otevření víceúčelového hřiště. Mnozí
z Vás jiţ měli příleţitost toto hřiště vyuţít. Rád bych Vás v této
souvislosti poţádal o dodrţování Řádu provozu hřiště. Také bych rád
zdůraznil několik dalších věcí ohledně provozu tohoto hřiště. Za prvé
apeluji na všechny uţivatele hřiště, zejména na rodiče, kteří na toto
hřiště pouští své děti, ţe zodpovědnost za hřiště i všechny jeho
uţivatele, po celou dobu pobytu v areálu, musí vţdy převzít osoba
starší 15 let. Tato osoba si převezme klíče od areálu a ručí za to, ţe
vše proběhne tak, jak má. Kaţdý má moţnost si toto hřiště
zarezervovat a to na obecním úřadě v době úředních hodin, mimo
úřední hodiny pak lze půjčit klíče v Sokolovně bez rezervace. Ve
výjimečných případech je také moţné zapůjčit si klíč od pana
Hesouna nebo od pana Krůty, kteří u sebe mají náhradní klíče.
Rovněţ bych rád informoval všechny stávající i budoucí čtenáře, ţe
místní knihovna mění otevírací dobu, a to kaţdý čtvrtek (jako
dosud) od 18 do 20 hodin. Pokud by zájemci potřebovali

knihovnických sluţeb vyuţít mimo výše uvedenou dobu, mohou si
individuální čas sjednat na tel. 777347895.
Jistě jste také zaznamenali, ţe od 1. 10. 2012 došlo ke změnám v
doručování a v provozní době pošty Nová Ves v Horách. Nová
provozní doba je PO aţ PÁ 9-10 a 14:45 - 16:45 hodin. Nadále je
zde moţno vyuţívat veškerých sluţeb, které zde byly zavedeny,
kromě terminálu Sazky. K doručování pošty slouţí nyní místo
doručovatelek autopošta, která vyjíţdí z Litvínova a obsluhuje celé
hory.
Na závěr bych chtěl připomenout, ţe všichni občané mohou vyuţívat
naší informační sluţby SMS brány. Díky této sluţbě se všechny
důleţité informace dozvíte prakticky okamţitě. Sluţba je kompletně
zdarma a pro zaregistrování stačí zajít na obecní úřad a nahlásit zde
své telefonní číslo.
Děkuji, Váš starosta David Kádner

Volby
Ve dnech 12. a 13. října se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev a části Senátu. Celostátní výsledky jste jistě zaznamenali ve
všech druzích médií. My vám přinášíme výsledky hlasování v naší obci. Při této příleţitosti si dovolujeme poděkovat členům okrskové
volební komise za jejich nelehkou práci a hladký a bezproblémový průběh voleb. Počet voličů v okrsku je 391, volební účast byla
31,20 %. Jeden odevzdaný hlas byl neplatný. Nyní k pořadí:
1. KSČM 33 hlasů
2. Nespokojení občané! 25 hlasů
3. ČSSD 21 hlasů
4. Severočeši.cz 12 hlasů
5. Hnutí PRO! kraj 5 hlasů
6. Komunistická str.Českosloven., Občanská demokratická strana, DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!, TOP 09 a Starostové pro Úst.kr,
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI po 3 hlasech
7. SUVERENITA - Blok JB pro ÚK, Volte Pr.Blok www.cibulka.net, Nár.socialisté-levice 21.stol., Česká pirátská strana po 2 hlasech
8. Koalice SNK ED a SZSP, Strana svobodných občanů po 1 hlasu
S použitím www.volby.cz (rama)

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

Margita BAUEROVÁ (78)
Miroslav BENDÍK (76)
Hedvika BENEDOVÁ (76)
Jaroslav SMETANA (74)
Ursula BENDÍKOVÁ (72)

PROGRAM 21. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 22. 10. 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

GRATULUJEME!
INZERCE

4. Informace starosty
5. Kontrola usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Zpráva FV (rozpočet, rozpočtový výhled,…….)
8. Větrné elektrárny narovnání právního stavu
9. Vyhodnocení soutěže o „ Zahrádka roku „
10. Žádost o odprodej případně pronájem objektu haly
s příslušným pozemkem

11. Došlá pošta
12. Diskuse
13. Závěr

Poděkování
TJ Sokol Nová Ves v Horách děkuje obci za
zapůjčení techniky a pracovníků obce
při
zajišťování topení na zimu pro sokolovnu.
Zároveň děkujeme
zastupitelům
za
poskytování příspěvku na činnost sportovních
oddílů. Bez této pomoci bychom nemohli zajistit
celoroční chod sokolovny. František Novotný ml.

Zeptali jsme se...
předsedkyně Osadního výboru pro rozvoj Mníšku, Evy Nirodové:
Jak dlouho je tento výbor aktivní? Osadní výbor pro část obce Mníšek je aktivní od 7. měsíce roku 2009. V roce 2010 se jen změnilo sloţení
výboru, ale jinak pracuje na stále stejném principu. Domníváte se, ţe výbor má stále svůj význam pro místní část Mníšek? Mohla byste
jmenovat konkrétní věci, kterých se (díky činnosti výboru) podařilo dosáhnout? Svůj význam výbor určitě má, i kdyţ se můţe zdát, ţe je
momentálně neaktivní. Určitě jako hlavní přínos vidím, ţe stále můţeme podávat podněty k tomu, co je potřeba z našeho hlediska na Mníšku
řešit a vylepšit, aby se nám lépe ţilo. Výbor nepracuje pouze na veřejné části, ale zjišťujeme i informace a stanoviska jednotlivých úřadů k
našim problémovým projektům, jako např. vodovod či kanalizace. Za úspěch povaţuji rozbory vody z místní studánky, která nás zásobuje
pitnou vodou, a to dvakrát ročně, také přistavení velkoobjemového kontejneru, kontejnery na tříděný odpad, na které mimochodem nyní
vyřizujeme dotaci za Občanské sdruţení pro rozvoj Mníšku, dále je připraven projekt na přesun památníku na Mníšku a vybudování
odpočinkové zóny v jeho blízkosti, povedlo se nám vyjednat umístění dopravních značek upozorňujících řidiče na chodce na silnici, bylo
urgováno vyčištění kanálových košů a prořezávka podél silnice, vyklizena černá skládka na cyklostezce a neustále řešíme další návrhy a
podněty týkající se autobusu, vodovodu, kanalizace aj. Jak je vidět činnost osadního výboru prolíná s činností občanského sdruţení. Máte
pocit, ţe vedení obce má snahu vycházet vstříc Vašim představám? Nebo by to mohlo být lepší? Určitě musím říci, ţe vedení obce naše
návrhy a ţádosti vţdy trpělivě vyslechne a snaţí se spolu s námi najít schůdné řešení. Samozřejmě je jasné, ţe na všem se nemůţeme shodnout,
ale určitě si ceníme vstřícnosti a prostoru, kteý nám je ponechán pro vyjádření i při jednáních Zastupitelstva obce. Jaký máte v současnosti
názor na další výstavbu větrných elektráren v mníšeckém katastru? Je Vám známo v jaké fázi příprav se nyní plánovaná výstavba
nachází? Všeobecně je na Mníšku většina obyvatel i chatařů proti další výstavbě větrných elektráren. Rozhodně k tomuto postoji vedlo chování
předchozích investorů a téţ i zástupců obce. Toto byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč byl zaloţen Osadní výbor i Občanské sdruţení pro
rozvoj Mníšku. Chceme totiţ mít platný hlas, který určitě nemůţe rozhodovat, ale bude slyšet při rozhodování zastupitelů a doufáme, ţe bude
brán v potaz. Myslíme si, ţe bychom měli mít právo říci svůj názor na vše, co se týká okolí našich obydlí. Co se týče plánování nové výstavby
větrných elektráren sledujeme velice bedlivě všechna jednání nejen na obci, ale také na stavebním úřadě. Dokonce se nám podařilo po velkém
úsilí navázat kontakt s některými investory, kteří nás vyslechli, i kdyţ v podstatě nemuseli a dokonce někteří přispívají pravidelně určitou
sumou nejen do obecního rozpočtu, ale i do občanského sdruţení, coţ nám pomáhá financovat námi pořádané akce. Děkuji.
INZERCE

Zeptali jsme se...
Josefa Pešíra, předsedy Kulturního výboru:
Jaké kulturní akce připraví obec občanům do konce tohoto roku? Zprávu o plnění programu kulturních akcí, které jiţ letos
proběhly, jsem podal na zasedání zastupitelstva. 26. 10. proběhne poloţení květin u pomníku u kostela. 27. 10. proběhne dlabání
dýní. Tradiční vánoční trhy proběhnou 8. 12. ve 14 h, v 15 h bude mikulášská nadílka, v 19 h bude rozsvícen vánoční strom a ve
20 h bude zahájen 1. ples Dětského domova a Základní školy Hora Svaté Kateřiny. Bohuţel neproběhne plánované divadelní
představení. Budu se těšit s občany na shledanou při některé z těchto akcí.
Dne 6. 10. 2012 se na Mníšku konal první ročník Drakiády pořádané Občanským sdruţením pro rozvoj Mníšku. Kdyţ jsme
viděli, jak moc fouká, báli jsme se, ţe na louce zůstaneme sami, ale po 15. hodině se začali pomalu ''trousit'' další odváţlivci
a nakonec byla nad očekávání pěkná účast. Pro kaţdého z nás byl z počátku velký problém v tom vichru dostat draka
nahoru, ale nakonec se to všem povedlo a naše porotkyně paní Jana Dvořáková mohla vybrat vítěze v pěti kategoriích, a to:
o nejmenšího draka, největšího draka, nejdéle letícího draka, nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka a nejvýše
letícího draka. Výhercům jsme předali diplomy a pár maličkostí k dalšímu hraní. Občerstvení zde bylo zdarma ve formě
horkého čaje, opečených buřtíků a pro děti zde byly tatranky a bonbonky, aby si mohly dle libosti vzít. I přes opravdu velice
větrné počasí jsme si to všichni uţili a budeme se moc těšit na další ročník, kde rádi uvítáme další '' drakoletce. ''
Eva Nirodová

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

8. 12. 2012

pořádá Obec Brandov výlet na

VÁNOČNÍ TRHY DO PRAHY
Odjezd cca v 8.15 h od hranic. Cena 100,- Kč.
Přihlašky na tel. 476 113 156,
nebo e-mailu
obecnovaves@seznam.cz

26. 10. 2012 od 17.00 h
zveme občany na položení kytic
u památníku u kostela
při příležitosti dne vzniku
samostatného československého státu

Ze ţivota kateřinské školy
Dne 3. 9. 2012 nám opět začal nový školní rok. Do první třídy nastoupilo 9
nových prvňáčků. Slečna Veronika Svobodová, coby třídní učitelka I. třída a
hlavně kapitánka lodi si pro své námořníky připravila krásné přivítání. Pomáhali
jí ţáci 9. třídy oblečeni v pirátských kostýmech. Plavba lodí, kde kaţdý prvňáček
dostal kornout plný sladkostí, se líbila všem, kteří se na zahájení přišli podívat.
Nejdříve se slova ujala paní ředitelka Věra Sehnalová, které popřála všem ţákům
a zaměstnancům školy hodně štěstí v novém školním roce. Přivítat školáky a
popřát hodně úspěchů v novém školním roce přišli i zástupci obcí: místostarosta
města Hora Svaté Kateřiny pan Lukáš Pakosta, starosta obce Brandov pan Jiří
Mooz a starosta obce Nová Ves v Horách, pan David Kádner.
„Mládeţ v akci“ s námi ve škole
Od středy 12.9. se na „Soudě“ ubytovala skupina cizinců, kteří patří k projektu
Mládeţ v akci. Tento program Mládeţ v akci, který probíhá v letech 2007 aţ
2013 a je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie
zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí.
V pátek přišla do školy celá skupina, která k nám do hor přijela. Jednalo se o lidi
z nejrůznějších koutů Evropy – Španělsko, Itálie, Skotsko, Island, Irsko,
Gruzie, Ukrajina apod. Tito lidé ţijí v nejrůznějších městech ČR (Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Třinec atd.) cca půl roku aţ rok. Rozdělili se
na tři skupinky. Naši ţáci se anglicky představili a naopak lidé z „Mládeţe v akci“ se snaţili představit česky. Do 3. a 4. třídy šla skupina, která
děti učila skládat origami. Nakonec vytvořili všichni krásnou holubici, která mávala křídly. 6. třída se přesunula do tělocvičny, neboť pro ně
byla připravena lekce ţonglování. Nešlo jen o klasické ţonglování míčky, ale také kuţely, diabolem a tyčí. Ţáci 7. třídy se učili gruzínský
tanec. Šlo to nejen dívkám, ale také chlapcům. Ţáci byli nadšeni, všichni se dobře bavili a mohli zkusit jednoduchou konverzaci v angličtině.
Rádi bychom někdy v budoucnu podobnou akci zopakovali.
PROJEKTY ŠKOLY
EU peníze školám – vyuţívání ICT ve výuce (od 1. 4. 2011- 2013)
TANDEM – „Odmalička – Von klein Auf“ – česko německá spolupráce předškolních zařízení (kaţdý rok)
Propojená škola – rozvoj informačních a komunikačních technologií u ţáků (2010-2015)
Recyklohraní – environmentální projekt vzdělává ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadů
„Celé Česko čte dětem“ – podpora čtenářské gramotnosti u dětí a mládeţe (začátek srpen 2012)
„PAŢIT“ – program aktivního ţivota mládeţe v Ústeckém kraji (červen 2012-září 2012)
Projekt „Na zelenou Kateřinu“ – podpora bezpečné cesty do školy (2012)
Projekt „Krušné hory – Domov můj“ – environmentální výchova ve spolupráci s centrem Lesná
Spolupráce se ZŠ Seiffen – pro ţáky III. a IV. třídy, zaměřena na komunikaci v Aj, sport a tradice
Ovoce do škol – podpora zdravého ţivotního stylu

OZNÁMENÍ
DOBROVOLNÍ HASIČI
V NOVÉ VSI V HORÁCH
budou provádět pomocí plošiny

prořez stromů.

Žádají občany, aby své požadavky na prořez
stromů nahlásili co nejdříve na obecní úřad.
Tel: 476 113 156, 605 734 572
Prořez stromů vyplývá i z požadavku ČEZ,
aby si každý občan zajistil prořez stromů
tak, aby větve nezasahovaly do vedení
elektřiny do 15. listopadu 2012.
Vzdálenosti stromů od vedení zjistíte na
obecním úřadě a nebo na úřední desce obce
(www.novaveshorach.cz)

Výlov rybníka
INZERCE

Obec Nová Ves v Horách děkuje místnímu SDH za organizaci lampionového
průvodu, který se hojné účasti těšil 27. 9.2012.
(rama)

VYUŽITÍ:
 malá kopaná, volejbal
 nohejbal, tenis
 basketbal
 veřejné bruslení (v zimním období)

Provozní doba hřiště: duben až říjen 8.00 – 21.00 hod.,
listopad až březen 8.00 – 17.00 hod.
Rezervace hřiště na obecním úřadě,
(pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., úterý 8.00 - 15.00 hod.,
čtvrtek 8.00 - 13.00 hod., pátek po domluvě)
na tel. č. 605 734 572 a 476 113 156.
Klíče od hřiště jsou k dispozici na následujících místech:






Obecní úřad (v pracovní době OÚ, tel. 605 734 572 a
476 113 156)
Sokolovna (v době provozu restaurace, tel . 777 564 456)
Správce areálu (tel. 739 618 178)
Starosta obce (tel. 604 588 494)
Místostarosta obce (tel. 602 227 710)

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště
ve sportovním areálu u Sokolovny
1.

Hřiště slouží pouze ke sportovní a rekreační činnosti, tj. ke hraní malé kopané, basketbalu, volejbalu, nohejbalu a tenisu; v zimním
období v případě dostatečné ledové vrstvy pak k veřejnému bruslení.

2.

Na hřišti je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek, venčení a vodění psů či jiných
zvířat, vjíždět na plochu jízdními koly a motorovými vozidly.

3.

Hřiště smějí užívat samostatně osoby starší 10 let, mladší děti pak
pouze pod dozorem osoby starší 16 let.

4.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní
předpisy a nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost jiných účastníků.
Obec Nová Ves v Horách nenese odpovědnost za úrazy a nehody
vzniklé na hřišti. Současně neodpovídá za případnou ztrátu
odložených věcí návštěvníků.

5.

Na umělém povrchu hřiště je dovoleno používat pouze sportovní
obuv s hladkou a čistou podrážkou. Není dovoleno vnášet na
povrch bláto, nečistoty ani jiné nevhodné předměty.

6.

Uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Odpadky patří do popelnice a do odpadkového koše !!!
Odhazování žvýkaček na povrch hřiště je zakázáno.

7.

Správcem areálu je p. Jaroslav Hesoun, tel. 739 618 178.

8.

Provozní doba hřiště: duben až říjen 8.00 – 21.00 hod., listopad až
březen 8.00 – 17.00 hod.

9.

Rezervace hřiště je možná na obecním úřadu, a to pouze
v pracovní době úřadu (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., úterý
8.00 - 15.00 hod., čtvrtek 8.00 - 13.00 hod., pátek po domluvě) na
tel. č. 605 734 572 a 476 113 156.

10.

Klíče od hřiště jsou k dispozici na následujících místech:

11.

12.
13.
14.



Obecní úřad (v pracovní době OÚ, tel. 605 734 572 a
476 113 156)



Sokolovna (v době provozu restaurace, tel . 777 564 456)



Správce areálu (tel. 739 618 178)



Starosta obce (tel. 604 588 494)


Místostarosta obce (tel. 602 227 710)
Každý návštěvník je povinen před začátkem hry zkontrolovat stav hřiště a v případě jakéhokoliv viditelného poškození neprodleně
kontaktovat správce areálu. V případě zaviněného poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou
předepsána tomu, kdo tuto škodu způsobil.
Ten, kdo si klíče půjčí je plně zodpovědný za provoz sportoviště a nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo
obtěžovat okolí hřiště .
V případě porušení tohoto provozního řádu je správce hřiště nebo provozovatel (zástupce OÚ) oprávněn vykázat uživatele ze hřiště.
Ceník za používání hřiště:

Pro občany s trvalým bydlištěm v Nové Vsi v Horách: BEZPLATNĚ.

Pro ostatní uživatele: 100 Kč / hod. Bude placeno v hotovosti při vyzvedávání klíčů oproti příjmovému dokladu

Víceúčelové sportovní hřiště začalo slouţit veřejnosti
22. 9. došlo k slavnostnímu otevření nového víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu u Sokolovny.
Starosta David Kádner za asistence místostarosty Václava Krůty přestřihl pásku, čímţ zahájil první sportovní akci pořádanou na
počest bývalého starosty, Memoriál Jana Bejčka. Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 9 týmů, vítězi se stalo druţstvo Hasiči
Most. Další ročník je plánován na příští rok v červnu. Zveme tímto všechny občany ke sportovním aktivitám v moderním
prostředí tohoto areálu. Podmínky rezervace a uţívání hřiště jsou součástí Provozního řádu (viz. výše).
(rama)
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