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

LISTOPAD 2009

Rozhovor s Evou Nirodovou, předsedkyní osadního výboru Mníšek
Na základě dohody s vedením
obce obyvatelé Mníšku požádali
zastupitelstvo
o
schválení
Osadního výboru Mníšek. Stala
jste se jeho předsedkyní. Můžete
čtenářům NZ sdělit, co Vás vedlo
k této iniciativě? Jaké máte
představy o činnosti Osadního
výboru Mníšek? Jaké má výbor
pravomoci, co může vůbec
ovlivnit? Jak dlouho žijete v
Mníšku? Vychází vedení obce
vstříc Vašim podnětům?
Na počátku mé
iniciativy na
založení Osadního výboru Mníšek vlastně stály, stále ještě plánované,
větrné elektrárny na Mníšku tzv."Větrný park Mníšek". Jelikož se začaly
ozývat na Mníšku hlasy, že s výstavbou těchto VTE značná část obyvatel,
ale i rekreantů, nesouhlasí, přišlo mi logické, aby dalším krokem byl vznik
jakéhosi sdružení či spolku "Mníšeckých". Toto dilema za mne vyřešil p.
starosta Bejček, který mi navrhl založení již zmíněného Osadního výboru.
Osadní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce,
který může zastupitelstvo zřídit pro část obce.
Podle § 121 zákona o obcích je oprávněn předkládat orgánům obce návrhy
týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a k takovýmto návrhům,
podnětům a připomínkám se vyjadřovat.Od této pravomoci si slibuji
hlavně zlepšení komunikace mezi Mníškem a zastupitelstvem Nové Vsi,
která dosud nefungovala téměř vůbec.
Ráda bych, aby bylo vidět co na Mníšku postrádáme a co je pro nás
důležité.

Činnost výboru je momentálně nejvíce soustředěna proti výstavbě VTE na
Mníšku. Podali jsme na Stavebním úřadě v Litvínově námitku k
územnímu rozhodnutí s tím, že se cítíme být účastníky řízení a ta byla
posléze akceptována. Již jako účastníci řízení jsme se odvolali proti
mezitím vydanému územnímu rozhodnutí, a momentálně je naše odvolání
v řešení na Krajském úřadě. Mezitím shromažďuji další informace o vlivu
VTE na životní prostředí, zdraví aj. Je to popsáno dost stručně, ale skrývá
se za tím spousta papírování, studování různých podkladů a diskusí na
toto téma. Je důležité vědět, že VTE nejsou tak ekologické, ekonomicky
výhodné a zdraví neškodné, jak se uvádí ve většině podkladů včetně
Oznámení EIA.
Ale samozřejmě to není jediný cíl. Ráda bych, aby se na Mníšku např.
povedl vyřešit problém s vodou a kanalizací, zajistit umístění nádob na
tříděný odpad a několikrát ročně přistavení kontejneru, snížení rychlosti,či
umístění dopravních značek upozorňujících na obytnou zónu, pravidelnou
údržbu zeleně, prořezávku a čištění kanálových košů podél silnice,
zajištění dopravní obslužnosti, zrušení černé skládky na cyklostezce aj.
Mníšek by se měl stát nejen centrem čerpacích stanic, shopů a restaurací,
ale i pěkným místem k žití.
Já sama bydlím na Mníšku přes dva roky. Přistěhovala jsem se z Horního
Jiřetína a okolní příroda mi naprosto učarovala, proto bych ráda, aby byla
takto uchována i pro moje děti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla
iniciovat vznik Osadního výboru Mníšek a chci pro tuto část obce něco
udělat, nejen vést plané řeči.
Jelikož jsem v této činnosti naprostým nováčkem, ráda bych tímto vedení
obce poděkovala za trpělivost , vstřícnost, pomoc a cenné rady. Věřím, že
i do budoucna najdeme v mnoha tématech společnou řeč.
Děkujeme za rozhovor. Redakce

2. NOVOVESKÉ VÁNOČNÍ TRHY
A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI

v sobotu 5. prosince 2009 na sále kulturního domu
podrobnosti o programu čtěte na str. 2

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ

2

SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Upozorňujeme návštěvníky knihovny na upravenou otevírací
dobu, a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.30 hodin. Těšíme
se na Vaši návštěvu v nově opravených prostorách knihovny.
Čekají na Vás také knižní novinky. Současně je možné využít
výměnné fondy s Okresní knihovnou Most nebo připojení
k vysokorychlostnímu Internetu na dvou PC sestavách
zdarma (i prostřednictvím Wifi).

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA
Připomínáme, že většina poplatků za hrobová místa na
zdejším hřbitově bude splatná v lednu 2010 na další
období 10-ti let. Zkontrolujte na svých stvrzenkách,
případně smlouvách termín splatnosti. Poplatek činí
500,- Kč (velký hrob), 300,- Kč (malý hrob). Poplatek
je možné uhradit v hotovosti v pokladně OÚ, anebo
bankovním převodem na č. účtu: 3823491/0100 (je
však nutné si zavolat o variabilní symbol, aby platba
mohla být identifikována).

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU BUDE OPĚT
AKTIVNÍ – PŘIJĎTE!
Od 10. 12. 2009 opět zahajuje činnost kroužek pro děti. Začátek
kroužku je v 17.00 h, sraz před obecním úřadem.

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
paní Jaroslavě Köhlerové (77 let).
♣
Gratulujeme manželům Kádnerovým k narození
dcery Aničky!
(rama)

Obec Nová Ves v Horách, Partnerský spolek, o.p.s. Litvínov, Novoveský spolek žen
Vás zvou na akci
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v sobotu 5. prosince 2009 na sále kulturního domu
10.00 hod. Začátek trhů s ukázkami tradičních lidových řemesel
(paličkování, košíkařství, voskařství, zdobení perníčků, floristika – zdobení vánočních věnců,
bylinky, tiffany). Veškerá řemesla si můžete sami vyzkoušet pod vedením zkušených rukou.
K vánoční atmosféře trhu přispěje pěvecké vystoupení sboru Günther Chor ze Seiffenu a
představení dětí z Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny.
14.30 hod. Mikulášská nadílka pro děti: dětská diskotéka, soutěže o ceny, čert a Mikuláš,
balíčky pro děti.
vstup zdarma
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Kulturní a společenské události

V sobotu 7. listopadu starosta Jan Bejček a místostarosta Jaroslav Dvořák letos již podruhé slavnostně přivítali
nové občánky a jejich rodiče a příbuzné na obecním úřadě. Příjemné setkání se konalo pro letošní
novorozence, kteří si odnesli dárky od obecního úřadu v podobě pamětního listu a dárkového poukazu na
nákup kojeneckého zboží:

Anna Kádnerová, Radoslav Horák, Radek Baňka, Tobiáš Braum, Martin Relich.

(-rama-)

Závěrečná vyjížďka „tam a zase zpátky“
Ve středu 28. 10. 2009 členové „Stáje Popelka, jezdíme s láskou“ uzavřeli
závěrečnou vyjížďkou výcvikovou sezonu 2009.
Na to, že před 2 týdny nás překvapil první sníh, se počasí umoudřilo a pod
zamračenou oblohou jsme vyrazili do okolí Nové Vsi. Obličeje jezdců
naštěstí zamračené nebyly. Procházka proběhla bez potíží, všichni jezdci ji zvládli na výbornou a už se těší na
jaro a novou sezonu.
Bohužel nemůžeme trénovat kvůli stávajícím podmínkám v zimě. Na půl roku se ale rozhodně nerozcházíme
nastálo. Plánujeme setkání jedenkrát měsíčně, kde bychom podle počasí a množství sněhu podnikli krátkou
vycházku či si vyzkoušeli jízdu na saních případně na lyžích za koněm. Tak ať nám koně jdou. Iveta Lásková
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Občanské sdružení pro obnovu
památek v Nové Vsi v Horách
obnovilo svoji činnost
Jak už jsme psali v předešlých číslech zpravodaje i nadále
postoupila snaha o znovu zahájení činnosti Občanského sdružení
pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách, které bylo založeno
v roce 2001. Hlavní snahou bylo přimět církev k opravě
novoveského kostela. To se bohužel nestalo a tak postupně členové
svojí snahu ukončili. V loňském roce se začala znovu jednání
s církví, aby kostel alespoň částečně opravila nebo dala sdružení na
určitou dobu do pronájmu jako je to v Hoře Svaté Kateřiny. Dále
byly hledány finanční podpory z různých dotací, které by uměly
opravu kostela zaplatit. V současné době jsou v přípravě dva
projekty a to jeden na opravu vnitřní části a druhý na vnější části.
K tomu bylo nutné, aby se sdružení znovu sešlo a obnovilo činnost,
protože bude jedním z partnerů, kteří by následně měli zajistit jeho
další provoz, až bude opraven. Dne 18. listopadu 2009 byl svolán
ustavující výbor z bývalých i nových členů. Ti měli za úkol zvolit
nové vedení sdružení, jelikož tomu předchozímu vypršelo pětileté
volební období. Novou předsedkyní se stala Libuše Novotná
Pokorná, zástupce předsedy Jaroslav Smetana a pokladník Ing.
Vladimír Romportl. Dále byly odsouhlaseny členské poplatky a to
ve výši 10,- Kč/za měsíc členství ve sdružení. Další činnost nyní
spočívá ve sféře administrativní a to notářském ověření volby
vedení, zřízení transparentního účtu sdružení, dopracování projektů
a následné nové svolání členské základny, které bylo dohodnuto na
leden či únor roku 2010. Věříme, že činnost sdružení opět neusne a
alespoň po malých krůčcích se bude kostel opravovat a stane se
opět pýchou obce. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete
kontaktovat na e-mailu OSpamatkyNVH@seznam.cz. (lnp)

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás tímto článkem proto,
abych doplnil a upřesnil důvody, které vedly k iniciaci a obnovení
činnosti Spolku pro obnovu památek. Činnost tohoto spolku by
především měla být v této době směrována na opravu kostela, což
obnáší především v možnosti založení konta - vyhlášení sbírky a
soustředění finančních prostředků od členů a sponzorů na opravu
této zchátralé státem chráněné památky. Každý z nás, komu není
lhostejný stav objektu, by mohl pomoci malou finanční částkou a
tím urychlit opravu. Je nutno podotknout, že činnost spolku
nespočívá pouze ve starosti o tento kostel, ale máme ve správním
obvodu obce ještě další sakrální stavby a památky, které je nutno
udržovat a byly již obcí zrestaurovány (socha sv.
Jana
Nepomuckého, památník obětem 1. a 2. sv. války, křížek u
„Vršanských“, dřevěný kříž a křížek na hřbitově, márnice). Dále
je nutno zrestaurovat památník otevření císařské cesty na Mníšku,
Křížová cesta Mníšek - Nová Ves, fara, hospodářské stavení,
kostel a v neposlední řadě zásadní rekonstrukce památníku
pruskorakouské války na Výšině a případně obnovení sochy sv.

PROGRAM 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, 30. listopadu 2009
od 17.00 hodin,
místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
4. Informace starosty
5. Inventarizace 2009
6. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2010
7. Návrh na schválení rozpočtového opatření
8. Vyřazení nepotřebného majetku obce
9. Rozpočet na projektové práce – kostel
10. Příjem dotace z MAS – Obnova památníku Výšina a parkové
úpravy
11. Daň z nemovitostí a schválení výše koeficientu
12. Dodatek č. 6 MŠ a ZŠ
13. Kontejnerové místo Mníšek
14. Osadní výbor Mníšek – rezignace na funkci člena výboru
15. Kontrolní výbor – doplnění počtu členů
16. Informace – řešení dopravní situace v části Mníšek a Nová Ves v
Horách
17. Žádost Mgr. Novotného o umožnění splátek za úhradu pozemku
18. Schválení prodeje pp.č. 930 kú. Nová Ves v Horách p.
Diváckému
19. Schválení prodeje části pp.č. 1105 na výstavbu RD
20. Pronájem pp.č. 195/5 a 195/9 kú. Mikulovice pí. Lukešové
21. Směna pp.č. 237/5 kú. Nová Ves v Horách a 1326/11 kú. Nová
Ves v Horách
22. Žádost o prodej části komunikace pp.č. 1382/4 kú. Nová Ves v
Horách
23. Dohoda o vzájemné spolupráci obce Mikulovice okr. Jeseník
24. Žádost Okresního soudu – přísedící
25. Obecní ples
26. Informace osadního výboru Mníšek
27. Diskuse
28. Závěr

Vavřince, která byla umístěna u bývalé pekárny. Úkoly, které
čekají členy tohoto spolku jsou nemalé, proto je potřeba vyjádřit
tomuto spolku hmotnou i morální podporu jak ze strany
zastupitelů obce, tak především nás občanů obce. Obec do tohoto
procesu již vstoupila a podporuje získání prostředků především
formou dotací a určitou částkou na spolufinancování, přesto
prioritou obce zůstávají naplánované akce, a to zavedení vody do
části Mikulovice, hned v druhé řadě kanalizace Mikulovice,
následuje komunikace Mikulovice směr Lniště a kousky cest
Mikulovice k jezírku a u rybníčka, oprava tarasu u rybníčka se
sadovou úpravou a naučnou stezkou. Již v minulém článku jsem
uvedl, že prioritní akce obce jsou limitovány dosažením na
dotační tituly a může dojít k určitým změnám a pouze z tohoto
důvodu, což znamená dosažení na dotaci, dojde k realizaci něčeho
jiného, o čemž vás raději opět předem informuji, aby nedošlo
k názorovým neshodám a neopodstatněným diskuzím či dokonce
zpochybňování realizace některých akcí.
J. Bejček

U zastávky Rybníček bylo rozstříleno světlo veřejného osvětlení broky. Bude provedena policejní expertiza a pokud se najde viník,
bude na něj podáno trestní oznámení. Upozorňujeme rodiče v této části obce, že pokud vlastní předmětnou
zbraň, aby zajistili možnost zneužití dětmi či mládeží! (-jb-)
ODPAD. Po provedené inventarizaci nádob na odpad a upřesnění celkového počtu nádob došlo ke 100% navýšení nákladů na odvoz
komunálního odpadu. Žádáme občany, aby důsledně využívali možnost odpad třídit a v případě, že během 14 dnů se nenaplňuje Vaše
nádoba, tak zredukovat velikost nádoby nebo počet a nahlásit tuto skutečnost na OÚ. I v případě nenaplnění nádoby či naplnění jen
zpola, anebo když prázdnou nádobu necháte schovanou, obec stejně platí za každou nádobu částku jako kdyby popelnice byla plná,
čímž zbytečně sponzorujeme firmu, která zajišťuje odvoz a zároveň omezujeme rozpočet obce. Úhradu nákladů za svoz totiž nelze
upravit tak, aby obec platila jen za odvezenou tonáž. (-jb-)
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