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LEDEN 2013

Informace starosty
Krásný dobrý den!
V první řadě bych všem rád popřál všechno nejlepší do nového roku 2013!
Také bych chtěl požádat všechny, kdo mají nějaký nápad či námět ohledně rozvoje obce, či vidí něco, co
v obci chybí, a mělo by se s tím začít něco dělat, aby mi tyto své podněty zaslali na mou e-mailovou
adresu: d.kadner76@gmail.com. Mám v úmyslu veškeré myšlenky, které mi zašlete, zapracovat do plánu
rozvoje obce.
Rád bych zde také poděkoval naší hasičské jednotce za rychlé a efektivní zásahy v období Vánoc. Hasiči
velmi pomohli s odklízením zmrzlého sněhu ze střech, a také s odklízením spadaných stromů na hlavní
komunikaci mezi Horním Jiřetínem a Novou Vsí v Horách. Tímto jim ještě jednou děkuji.
Poslední informací je, že i v tomto roce bude pokračovat dětský kroužek. V tuto chvíli je již připraven
bohatý program na následující měsíce. Konec minulého roku děti oslavily v Café baru Buno (cukrárně),
shlédly zde na plátně film, popíjely šampaňské a mlsaly spousty dobrot. Doufám, že i tento rok bude mít
kroužek u dětí úspěch.
Váš starosta David Kádner

STŘÍPKY Z OBCE ZA ROK 2012
Jak jsme třídili odpad: odevzdáno 2638 kg papíru, 3338 kg plastu, 3160 kg sklo, za tříděný odpad jsme
obdrţeli 22 695.- Kč. Za odvoz domovního odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu a kontejneru
jsme zaplatili 504 430,- Kč
Zajímavé odkazy: www.cuzk.cz – nahlíţení do katastru nemovitostí, www.hledampraci.cz, www.jobs.cz,
www.profesia.cz,
K 31. 12. 2012 bylo hlášeno v obci 455 obyvatel, z toho ţeny 207, muţi 184 a děti 64.
Během roku 2012 se přistěhovalo 25 obyvatel, odstěhovalo se 18 obyvatel, zemřeli 4 obyvatelé a narodilo se
5 miminek.
Pokud má někdo z občanů zájem o zveřejnění inzerce, gratulace, blahopřání, poděkování, námětu nebo
připomínky či kritiky apod. v obecním zpravodaji posílejte na OÚ, e-mailem na obecnovaves@seznam.cz
nebo doneste osobně, můţete vhodit i do poštovní schránky na budově OÚ, rádi zveřejníme. (posílejte
kaţdý měsíc nejpozději do 20. dne měsíce)
Tel. MUDr. Tenk 478012378, MUDr. Myšáková 602827762 , pohotovost dospělí PARACELSUS
476163098, pohotovost zubní PARACELSUS 476162240 , pohotovost dětská 476701348, pošta
476116119, knihovna 777347895, starosta SDH 739618178, záchranka 155, hasiči 150, policie 158.
Pokud si někdo nepřeje v rubrice jubilanti uvádět svůj věk, prosíme, sdělte na tel. 476113156 nebo e-mail
obecnovaves@seznam.cz
Sestavila Michaela Krupičková

23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
se koná 28. ledna 2013 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost
na OÚ Nová Ves v Horách
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

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

Gertruda Hurajová 72
Antonie Benefiová 86
František Novotný 79
Jana Vitverová 73
V prosinci se narodila Tereza Krupová rodičům
Kateřině Borovcové a Josefovi Krupovi.
GRATULUJEME!

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace starosty
Kontrola usnesení – kontrolní výbor
Rozpočtové opatření č. 1 – návrh – finanční výbor schválení
příspěvku na výkon státní správy, volby
7. Přijaté záměry na pronájem p.p.č. 468 a 443/2 v kú Nová Ves
v Horách určené k výstavbě VE
8. Přijaté záměry k prodeji budovy čp. 167 včetně st. p.č. 179
(budova bývalé ZŠ)
9. Projednání změny zařazení JSDH ze skupiny 5 do skupiny 3
10. Ţádost o pronájem části p.p.č. 1367/30v kú Nová Ves
v Horách
11. Ţádost o směnu ( prodej) p.p.č. 875/1 v kú Nová Ves v Horách
12. Pravidla pro vybudování obory a pravidla pro hospodaření
v obecním lesu
13. Došlá pošta
14. Diskuse
15. Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z činnosti Spolku novoveských žen
Na naší poslední schůzce v roce 2012 jsme uspořádaly slavnostní
pohoštění, Santa Claus nám rozdal dárečky a některé ženy přišly v
maskách. Byla dobrá nálada a všem se to líbilo. Rozloučili jsme se
tak s rokem 2012.
Za Spolek žen Marie Plačková.

Dne 18. ledna 2013 oslavil své
79. narozeniny dlouholetý člen místního
SDH a fotbalového oddílu TJ Sokol

pan František Novotný.
Blahopřejeme.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

2. kolo volby prezidenta České republiky
probíhá ve dnech:

UPOZORNĚNÍ
Kontejner slouží pouze občanům obce a
majitelům rekreačních objektů, kteří mají
řádně uhrazen místní poplatek za odpad, a
to výhradně za účelem uložení směsného
komunálního odpadu, nikoliv odpadu jako je
např. stavební suť, střešní krytiny nebo
nebezpečný odpad! Pro uložení takovéhoto
druhu odpadu využijte sběrné dvory (Hora
Sv. Kateřiny, Litvínov), popř. si objednejte
přistavení
vlastního
kontejneru
u
společnosti Mostecké odpady, s.r.o.

bude v roce 2013
přístupný v těchto
dnech v době
7.00 – 12.00
hodin:

26. 1. 2013
23. 2.2013
30. 3. 2013
27. 4. 2013
25. 5. 2013
29. 6. 2013

25. 01. 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
26. 01. 2013 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 obce
Nová Ves v Horách je volební místnost v přízemí na
Obecním úřadě v Nové Vsi v Horách.
Výsledky našeho okrsku v 1. kole:
1. Miloš Zeman 51
2. Karel Schwarzenberg 46
3. Jan Fischer 40
4. Jiří Dientsbier 18
5. Vladimír Franz 11
6. J. Bobošíková, Z. Roithová 7
7. Taťana Fischerová 5
8. Přemysl Sobotka 1

Podrobnosti na www.volby.cz

(rama)

Spolupráce s obcí Nová Ves v Horách
Obec Nová Ves v Horách se Základní školou a Mateřskou
školou, Hora Svaté Kateřiny soustavně spolupracuje již řadu
let. Jelikož má škola spoustu akcí, je nutné mít jak finanční,
tak spolehlivou partnerskou podporu, kterou v obci Nová Ves
v Horách a obzvláště v jejím vedení našla. Za poslední školní
rok byly obcí Nová Ves v Horách podpořeny tyto akce:
 lyžařský výcvik na Božím Daru – příspěvek na
žáka z obce NvH ve výši 500,- Kč
 ozdravný pobyt v Háji pod Klínovcem – příspěvek
na žáka z obce NvH ve výši 500,- Kč
 exkurze do Prahy – finanční podíl na dopravě ve
výši 5.000,- Kč
 Mikulášská nadílka – finanční příspěvek ve výši
2.000,- Kč
Kromě finanční podpory jsme s obcí Nová Ves v Horách
uspořádali taktéž několik společných akcí, které bychom rádi
uskutečnili i v budoucnu:
 cykloštafeta pro školy z Litvínovska
 ochrana člověka za mimořádných událostí – účast
sboru dobrovolných hasičů na projektovém dni, kde
žáky seznamovali s teoretickou i praktickou částí
ochrany společně s hasiči z ostatních obcí, týmu
hlavní báňské záchranné služby v Mostě a
záchranářem.



cvičný poplach – velmi úspěšný „zásah“ ve
spolupráce se všemi jednotkami dobrovolných
hasičů z hor (Hora Svaté Kateřiny, Brandov)
Neopomenutelná je taktéž spolupráce se společností Czech
Coal, a.s., kde si obce Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves
v Horách a Brandov zvolily v dotačním grantu jako společný
cíl podpory naší Základní školu a Mateřskou školu a v rámci
této spolupráce škola již obdržela sponzorské dary ve výši
695 tis. Kč. Ze sponzorského daru ve výši 300 tis. Kč bylo
zrekonstruováno sociální zařízení v mateřské škole a
z druhého daru ve výši 395 tis. vyměněna okna v tělocvičně,
hlavní vchod, okna v kancelářích a ve dvou třídách školy.
V současné době probíhá ve škole velká soutěž pro všechny
žáky školy, kde hlavní výhrou je zájezd do německého
zábavního parku Belantis. Žáci v soutěži získávají
v průběhu celého školního roku body za reprezentaci školy,
přípravu na vyučování, pomoc kamarádům a ostatním lidem,
dále body za sběr papíru, elektrozařízení, plastových víček a
baterií či za účast na vědomostních olympiádách. 14
nejúspěšnějších žáků s nejvyšším počtem bodů získá od
starosty obce, Davida Kádnera vstup zdarma! Soutěž u
žáků vzbudila velký zájem, což nás velmi těší.
Rádi bychom tímto obci Nová Ves v Horách poděkovali za
přízeň a podporu a těšíme se na další spolupráci .
Nikola Šecová, ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny
zve všechny předškoláky a jejich rodiče na
NETRADIČNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLY
DNE:
29. 01. 2013 OD 12:00 – 17:00 HOD.
30. 01. 2013 OD 9:00 – 12:00 HOD.
v budově základní školy

S SEBOU:
RODNÝ LIST DÍTĚTE
OBČANSKÝ PRŮKAZ

Povinná školní docházka ve školním roce 2013/2014 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2007 včetně s trvalým
bydlištěm v této spádové oblasti. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat
o odklad.

Rodiče jsou ze zákona povinni přivést dítě k zápisu.

Pokud nebude dítě navštěvovat svou spádovou školu, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit. Děkujeme za
pochopení.
Škola nabízí :
rodinnou atmosféru
individuální péči v malém kolektivu pro nadané žáky i děti s poruchami učení
kvalifikované učitelky
výuku cizího jazyka již od 1.třídy (AJ) a od 7. třídy 2. cizí jazyk (NJ)
nadstandardní vybavení IT učeben (počítačová učebna, práce s interaktivní tabulí)
zájmové útvary
školní družinu, školní klub a školní jídelnu v místě
řadu nadstandardních mimoškolních aktivit, výletů a exkurzí – školy v přírodě, pobyty u moře

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
LESNÁ – Dne 10.1.2013 proběhla na Lesné
v Krušných horách zahajovací konference k projektu
Hasiči bez jazykových bariér. Účastníci konference
byli seznámeni s potřebností projektu, která byla „v
přímém přenosu“ podpořena slovy plk. Ing. Evy
Benákové, ředitelky územního odboru Most HZS ÚK:
„v současné době je u podpisu zástupců měst a obcí
v příhraničí v našem obvodu plné moci k podepsání
dohody o přeshraničním poskytování pomoci a
spolupráci v protipožárních opatřeních mezi
Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS)
Ústeckého kraje jakož i městy a obcemi, které
předaly oprávnění k podpisu řediteli HZS Ústeckého
kraje a zwischen dem Feuerwehrrettungskorps (im
weiteren nur „FWRK“) des Bezirkes Ústí nad Labem
sowie den Städten und Gemeinden, welche die
Unterschriftsbefugnis dem Direktor des FWRK des
Bezirkes Ústí nad Labem übertrugen“.
Mgr.
František Bína, jednatel Euroregionu vyzdvihl klady
a přednesl poučení z předchozího projektu.
V projektu bude společně vzděláváno deset českých
a deset německých hasičů tak, aby byli schopni při
zásahu komunikovat na druhé straně hranice, zjistit
základní údaje od civilního obyvatelstva a zároveň
spolupracovat s domácími hasiči. Výstupem
projektu bude slovník pojmů a krátkých vět, které se
nejčastěji používají při zásazích. V samotném závěru
projektu si hasiči společně vyzkouší zásah
„nanečisto“. Děkujeme zástupům měst, Hasičským
záchranným sborům, Sborům dobrovolných hasičů a
dalším odborníkům za účast a užitečné rady. Projekt
je finančně podpořen z Fondu malých projektů ,
Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007 – 2013.
Vratislav Hvozda, manažer projektu

TJ SOKOL Nová Ves v Horách informuje:
Na závěr roku 2012 se konal turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 22 hráčů. Začátek byl v 10 hod. Vzhledem k počtu hráčů se hrála
čtyřhra a hrál každý s každým, abychom se po vánočním hodování trochu protáhli. Bylo to opravdu zapotřebí, neboť většina z nás využila
skutečně mimořádně dlouhé vánoční svátky nejen k práci, ale i k odpočinku a samozřejmě k ochutnávce cukroví, chlebíčků a jiných
vánočních dobrot. Ale zpátky k turnaji. Byl doopravdy dlouhý a všichni jsme se pořádně zapotili. A také jsme doufali, že na prvním místě
skončí někdo z našeho tenisového oddílu a neodvezou si ho hráči ze sousední obce Hora Svaté Kateřiny, jak to bývá zvykem. Náš sen se
nevyplnil a „zlatou medaili“ si odvezla dvojka F. Novotný a M. Turek ( za fotbalisty), útěchou nám byla „stříbrná medaile“ , kterou
vybojovala dvojka V. Seidl s O. Vybíralovou a třetí bronzovou medaili získala dvojka z Hory Svaté Kateřiny Zlatuše Meissnerová
s Kamilem. Vánočního turnaje se zúčastnil i starosta obce Nová Ves v Horách. Během turnaje bylo zajištěno občerstvení. Jana Dvořáková
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