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Stručný přehled informací ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách

První zastupitelstvo roku 2015 se sešlo 26. ledna a na programu jednání bylo
ERVEN 2013
13 bodů. Na začátku zazněly důležité informace z úst starosty, který všechny
přítomné informoval o jednání mezi starosty českými a německými a
Ústeckým
2013 krajem o možné dohodě týkající se spolupráce s nemocnicí
v Olbernhau a také o otevření hraničního přechodu v Brandově z důvodu
opravy mostu na německé straně. Diskutované téma dopravy a jízdních řádů
by mělo vyústit v nový jízdní řád s platností od 1. března, kde se projeví
navrhované změny a snad se dočkáme úprav ve prospěch jezdících občanů.
Starosta obce předložil smlouvu o zajištění mateřské školy v Hoře Svaté
Kateřiny, která garantuje přednostní umístění dětí z Nové Vsi v Horách a
Brandova oproti jiným např. z Horního Jiřetína a dalších. V této souvislosti je
dle zákona nutno zřídit školský obvod a opět uzavření smlouvy mezi Horou
Svaté Kateřiny jako zřizovatelem obce a obcí Nová Ves v Horách. Opět to
znamená zajištění míst pro školáky z naší obce. Je nutné podotknout, že
rodiče touto dohodou nebudou omezováni ve výběru školy.

Kontrolní výbor upozornil na přenášené body, z nichž nás nejvíce trápí
nedokončený územní plán obce, kde hlavním problémem je komunikace
s pracovnicí MÚ paní Otcovskou. Vhodnou náhradou je jednání s ing.
Kolářem, bývalým pracovníkem litvínovského úřadu, který se nabídl, že plán
dokončí. Vše je zatím v jednání. K jednání zastupitelstva se dostala žádost
Hobby racing klubu o pořádání automobilových závodů Triola cup, kde se po
EZEN
2013
diskuzi zastupitelů i občanů se zástupcem pořadatele rozhodl
starosta
bod
jednání stáhnout a přesunout na jednání v dubnu, kdy budou zavedeny nové
jízdná řády, které ukáží, zda je možné vůbec závod pořádat.
Nejvýznamnějším bodem jednání zastupitelů bylo schválení rozpočtu obce
Nová Ves v Horách na rok 2015, a který byl schválen ve výši 6,325 mil. Kč.
Dalším bodem bylo rozpočtové opatření za rok 2014, kdy došly na účet obce
peníze za volby.
(Dokončení na str. 4)

INFORMACE STAROSTY
Jsem nucen znovu začít s informacemi ohledně jízdních řádů. Jednání s Ústeckým krajem a dopravcem přinesla úpravu nových řádů od 1. 3. 2015 (jsou součástí
tohoto vydání). K poslednímu návrhu jsme měli ještě připomínky, aby autobus zastavoval na zastávkách na obou stranách na průjezdu do vsi, nicméně zde nám
argumentovali změnou licence. Další úprava je tedy možná podle kraje od 1. 6. 2015. Tento výsledek nás zdaleka neuspokojil a budeme tlačit na další změny ,
které by bylo možné nastolit ihned po dohodě. Další připomínkou bylo zrušení linky na zavolání na telefon. Toto však bylo bohužel zachováno. Rád bych tímto
poděkoval našim dobrovolným hasičům za organizaci velmi zdařilého plesu. Plesová sezóna tímto nekončí a 7. 3. 2015 se koná náš tradiční ples obce Nová Ves
v Horách. Začíná ve 20 hodin, k tanci bude hrát Chilli Band, následovat bude DJ Tom. Program zpestří předtančení a další host. Bohatá tombola nebude chybět.
Těší mě váš obrovský zájem, protože k dnešnímu dni jsou vstupenky vyprodány. Pro zábavy chtivé a pro ty z vás, na které se případně vstupenky nedostaly,
mám dobrou zprávu, protože 18. dubna proběhne Maškarní bál (odpoledne pro děti a večer se do masek obléknou dospělí). V oblasti vzdělávání a lidských
zdrojů jsme připravili kurz počítačových dovedností, který je pro účastníky zdarma (podrobnosti v tomto vydání). Současně probíhá kurz německé konverzace,
na který se přihlásilo 13 účastníků. V březnu nás dále čeká Noc s Andersenem. Společně s E. Nirodovou se budu těšit na všechny děti. Tak jako každý rok
připravíme pro děti spoustu dobrodružství. Ke konci února končí smlouva na dotaci na veřejně prospěšné práce. Intenzivně jednáme s úřadem práce o
poskytnutí dotace na další období. Máme zájem o vytvoření osmi pracovních míst. V této souvislosti mě těší statistický údaj, který se týká výše
nezaměstnanosti v naší obci. Úřad práce eviduje 21 nezaměstnaných z Nové Vsi v Horách, což je 6,4 %, a to je nejnižší míra nezaměstnanosti na Litvínovsku.
Tímto bych rád vyjádřil poděkování zaměstnavatelům, kteří upřednostňují zaměstnance z horské oblasti a i nadále se obec bude snažit o vytvoření podmínek
pro další podnikatele a tím i potenciální zaměstnavatele. Zachytili jsme problematiku ohledně dopravního značení, které je nově osazeno na silnici mezi Horním
Jiřetínem a Novou Vsí. Značky povolují maximální možnou tonáž vozidel na průjezdu tímto úsekem. V těchto dnech tuto záležitost intenzivně řešíme společně
s obcemi Brandov a Hora Sv. Kateřiny se Správou a údržbou silnic ÚK. Děkuji vám všem a budu se těšit na shledání při nadcházejících akcích, které se v obci
pořádají.
Váš starosta David Kádner

Obec Nová Ves v Horách připravila ve spolupráci s bfz o.p.s.

Spolek žen vyhlašuje soutěž o

Seminář Základy počítačových dovedností
a rozvoj ostatních digitálních kompetencí

NEJLEPŠÍ PEČENÝ VÝROBEK












Téma: práce s PC a internetem, využití „chytrých telefonů,“
prezentační technika – jejich použití je nutné k usnadnění řešení
běžných operací za pomocí digitálních technologií.
Termín: 16. 3. 2015 nebo 17. 3. 2015 vždy od 14 h,
seminář trvá 6 vyučovacích hodin.
Místo výuky: zasedací místnost OÚ.
Cílová skupina: není nijak omezena. Zúčastnit se může kdokoliv.
Lektor může kurz přizpůsobit potřebám a požadavkům
účastníků.
K dispozici budou notebooky pro praktické ukázky.
Každý účastník obdrží jídelní kupón v hodnotě 70,- Kč.
Seminář je zdarma.
Přihlášky: telefonicky, osobně, či e-mailem na OÚ (476 113 156,
obecnovaves@seznam.cz).

na téma Velikonoce
Mazance, beránky, zajíčky,
jidáše apod. je nutné
přinést na OÚ do 3. 4.
Po vyhodnocení porotou
budou výrobky předány
dětem do tvořivých dílen,
které budou součástí akce
Velikonoce v Novoveském
muzeu.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO TVOŘIVÉ
V únoru srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto jubilantům:

Marie EHMIGOVÁ (70)
Anna LANDOVÁ (84)
Božena PAVLÍKOVÁ (81)
Růžena TŮMOVÁ (73)
Danuše KARLOVCOVÁ (76)
OÚ Nová Ves v Horách nabízí rozvoz obědů.
Cena 55,- Kč (polévka + hl. jídlo).

Objednávky na tel.: 730 511 177.

Dobrý den, ráda bych tímto oslovila všechny „tvořilky“ nejen místní,
ale i z nedalekého okolí.
Již několik let jsem knihovnicí v Nové Vsi v Horách a k tomu pořádám
tzv. Tvořivá setkání (např. výrobky z pedigu, vánoční věnce a dekorace
nebo velikonoční dílny).
Ráda bych, aby se mi ozvaly ženy a slečny, které cokoliv tvoří,
abychom se mohly občas setkávat a zároveň i třeba ty „netvořivé,“
které mají chuť se něco nového naučit.
Společně vymyslíme, co bychom mohly letos udělat za tzv. kurzy, co
byste rády vyráběly, nebo se naučily. Prosím pište na:
evanirodova@seznam.cz, nebo na tel. 777 347 895.
Těším se na Vaše nápady a podněty, případně setkání.
Eva Nirodová

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL
Dne 28. 2. 2015 ve 13,00 hodin se koná valná hromada Tělovýchovné
jednoty Sokol Nová Ves v Horách. Valná hromada proběhne v
prostorách restaurace Sokolovna (Dům sportu). Zveme všechny členy
TJ Sokol a všechny, kdo mají zájem do TJ Sokol vstoupit, rovněž
zveme všechny čestné členy. Dovolujeme si pozvat pana starostu a
zastupitele obce.
Předseda TJ

PODĚKOVÁNÍ

24. února by se pan EMIL BRANDNER
dožil 66. narozenin. Stále s láskou vzpomínají
a nezapomenou Aleš a Lenka, vnoučátka a Jiřina.
Vzpomínka na skvělého kamaráda
TJ Sokol Nová Ves v Horách u příležitosti
nedožitých 66 let vzpomíná na skvělého kamaráda
ochotného každému pomoci a zároveň nadšeného
hráče stolního tenisu Emila Brandnera.
Mílo, vzpomínáme.
Za oddíl stolního tenisu Jana Dvořáková

Chci tímto listem poděkovat příslušníkům místního oddělení v Nové
Vsi v Horách jmenovitě pprap. Tomáš Kaur, Andrea Korunková a
Zděnek Gänsler, kteří mi poskytli první pomoc a odvezli do Horního
Jiřetína, kde si mně převzala dcera a odvezla do nemocnice v Mostě.
Při úklidu sněhu v neděli 8. 2. 2015 asi v 11.20 h jsem uklouzl na ledu
a upadl na schody týlem hlavy. Rána silně krvácela a posunul jsem si
krční obratle. Sousedům, ani rodině jsem se nedovolal, jediný mobil
na policii fungoval. Ještě jednou děkuji za rychlou pomoc, kterou
mně poskytli výše uvedení příslušníci PČR.
Ján Lancoš
Změna ordinační doby MUDr. Lisického
Od 1. 1. 2015 bude ordinovat každou středu od 17.15 – 18.15 h

Popelnice, které vyváží obec, se budou vyvážet 1x za 14 dnů,
vždy ve čtvrtek, počínaje dnem 5. 3. 2015.

Na doplnění expozice v Novoveském muzeu prosíme
občany, zda by ve svých domech nenašli starobylý jídelní
stůl. Je možné i odkoupení. Nabídky prosíme na OÚ.

Oficiální prohlášení k volbám do zastupitelstva 2014
Slýchávám od lidí různé příběhy, kterým se rád zasměji a pustím je z hlavy. Tenhle se ovšem netýká jen mě, ale i občanů Nové Vsi, proto se k němu vyjadřuji
veřejně. Prý jsem měl po volbách do OZ velké požadavky a taky jsem někoho podrazil. Takže jak to vlastně bylo...Po volbách do obecního zastupitelstva jsem
dostal smskou gratulaci k získání mandátu se zmínkou, že o můj hlas bude "rvačka". Byl jsem z toho trochu nervózní, tak jsem vzal telefon a vytočil mobilní číslo
vítěze voleb Jany Dvořákové. Pogratuloval jsem a ptal se, zda-li si dělá ambice na starostku a jestli už má nějakou představu o funkcích. Odpověď na
starostování byla kladná a o funkcích že zatím nepřemýšlela. Já už představu měl, tak jsem navrhl, že paní Dvořákovou svým hlasem podpořím, ale mám zájem
o funkci předsedy kontrolní komise. Na to mi bylo odpovězeno, že informaci bere na vědomí, ale že ještě bude mluvit s D. Kádnerem, M. Seifertovou a Z.
Gänslerem. Rozloučili jsme se a popřáli hodně úspěchů.
Po 14-ti dnech od voleb jsem dostal pracovní příležitost v zahraničí, kterou jsem bez váhání přijal a hned na to odjel. Tím jsem sice ztratil možnost osobní
konsultace s dalšími zvolenými kandidáty, ale říkal jsem si, že pokud někdo z nich se mnou bude chtít hovořit, může zavolat, napsat nebo se zeptat u mamky,
jak jsem v zahraničí k dispozici. Ještě dodnes se divím, že ani jeden (tedy vůbec nikdo) neměl zájem o můj názor a tak jsem žil v představě, že se noví zastupitelé
rozumně domluvili. V listopadu mi mejlem přišla informace, že se bude konat pracovní porada nově zvolených zastupitelů. Zavolal jsem ze zahraničí paní
Dvořákové, protože jsem věřil, že dostanu nějaké relevantní informace, ale dostal jsem pouze informaci, že se teprve s D. Kádnerem sejde a pak mi zavolá.
Nezavolala a za dva tři dny přišel email, kde bylo dohodnuto, že nově zvolení zastupitelé se domluvili, že starostou bude David Kádner (jako neuvolněný s
platem 20.367,-Kč), místostarostkou Jana Dvořáková (jako uvolněná tedy na HPP s 20ti tisícovým platem) a pokračovalo to funkcemi v komisích. Výsledek je
tedy věcí dohody, na které jsem neměl a ani nemohl mít žádnou účast, protože jsem se žádného jednání nezúčastnil.
Skoro všechny strany se ve volebních programech zmiňují, jak chtějí navázat na práci J. Bejčka, ale zatím je to jen u toho CHTĚNÍ.
Všem přeji, ať se vám daří.
Ondřej Bejček, +420 603 286 909, Ondrej.Bejcek@gmail.com

27. března 2015 v Nové Vsi v Horách od 17 h.
S sebou karimatku a spacák. Jídlo i pití zajišťuje
OÚ. Přihlášky na: evanirodova@seznam.cz, nebo na
tel. 777 347 895.

PROGRAM
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne 2. března 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty (dotace, kostel, jízdní řád, změna dětské lékařky…..)
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č.1/2015
Žádost o prodej pozemku 600/1 v kú Nová Ves v Horách (parcela se nachází v uličce nad požární zbrojnicí
směr Mníšek podél uličky)
7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampaní Vlajka pro Tibet
8. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nová Ves v Horách
9. Diskuse
10. Závěr

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

Tipy na výlet: Běžecký areál Lesná v Krušných horách Vás zve do přírody. Lyžujícím i pěším, pejskařům a turistům na
sněžnicích bude umožněn vstup do levé, západní části skiareálu, na mapě i v terénu vymezené značícími písmeny
L,M,N,O,P,R,S. Na tuto část tratí existuje přístup na lyžích ze všech strategických nástupních míst: od parkovišť obou hotelových
objektů, od křižovatky Rudolice - M. Háj i od Sluneční cesty (směr Svahová, Pyšná). Zázemí skiareálu: parkoviště bezplatná,
ubytovací kapacita 62 lůžek, stravovací kapacita 125 míst, půjčovna a servis lyží.
Skiareál Klíny nabízí: Lyžařskou a snowboardovou školu, individuální výuku, půjčovnu a servis lyží, běžek, snowboardu tel.:
Agentura ZIMLET s.r.o. Klíny 602223428, půjčovna lyž. vybavení tel.: 732652861, škola lezení na stěně (pro malé i velké) tel.:
777667247, kdo má rád adrenalin si může rezervovat jízdu rolbou na tel.: 727 803 833, k pronájmu je multifunkční sportovní
hala (nohejbal, volejbal, futsal, líný tenis, streetball, badminton, horolezecká stěna, tenisová stěna) tel.: 727 803 833. Rodiče již
nyní mohou přihlásit své děti (od 5let do 15let) na letní tábor, kde děti prožijí spoustu dobrodružství, ubytováni budou v chatě
EMERAN , tel.: 602223428
Naplánujte si: Maxipes Fík bude slavit 30. 5. 2015 od 10.00 do 17.00 v Kadani. Oslavy se zúčastní samozřejmě i sám oslavenec,
který bude rozdávat podpisy, a také ceny vítězům her a soutěží.
Jana Dvořáková

INZERCE
Hledáme kuchaře do restaurace Halfway na Mníšku a dva číšníky do restaurace Emeran na Klínech.

http://www.halfwayrestaurace.cz/o-nas/

Hasičský bál se vydařil
Tak jako každý rok tak i letos se konal již 6. Hasičský ples. Ples se konal na sále v místní restauraci ,, Pod Lípou“, kde nám díky svým prostorám
umožňují každoročně pořádat ples. Datum plesu letos připadlo na sobotu 21. 2. 2015 a byla to první letošní akce SDH Nová Ves v Horách.
Před půl osmou večerní se začalo na sále scházet prvních pár hostů a před půl devátou, kdy byl sál mnohem plnější, starosta SDH a velitel
JSDH přivítali ,,tanečníky“ a poté začala hrát skupina Vívar.
Kolem desáté hodiny se začala prodávat a následně vyhlašovat tombola, kde bylo letos přes 120 cen. Od maličkostí, přes hodnotnější ceny až
po ty nejhodnotnější. Na každého se bohužel nedostalo, ale i tak tombola udělala mnoha lidem radost. Ples jsme ukončili až kolem čtvrté
hodiny ranní.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem hasičům, kteří se na akci podíleli a hlavně všem sponzorům, kteří ples podpořili finančně, popřípadě
věcným darem do tomboly (p. Kádner, Ing. Krůta, p. Skrčený, p. Vybíral, pí. Seifertová, p. Niroda, p. Novák, p. Pakosta, manželé Dvořákovi,
cukrárna Buno s.r.o., NBW s.r.o, ).
Za SDH Michaela Krupičková

Stručný přehled informací ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
(dokončení ze str. 1) Z dalších bodů pouze ve stručnosti: Byla projednána a schválena žádost o prodej části p.p.č. 607/2, kdy se jedná o část
pozemku, na kterém je hřiště u sokolovny, ale pronájem se týká nevyužívané části. Dále byl projednán a neschválen pronájem p.p.č. 204/6,
2
47m , za paní Köhlerovou nahoru a byl zastupiteli doporučen pronájem, kdy o této situaci bude informován pan Kubín. Posledním
2
pozemkovým bodem bylo schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 1367/35, 112m , kde došlo ke zřízení služebnosti pro obec Nová Ves v Horách.
Zastupitelstvo schválilo předložený Kulturní kalendář obce Nová Ves v Horách na rok 2015, který byl již prezentován v Novoveském
zpravodaji. Budeme se na Vás a Vaše podměty těšit na dalším jednání, které se uskuteční 2. března od 17.00 hod. Podrobnější informace o
programu naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – leden/únor 2015
Ve dnech 20. – 21. 1. 2015 se uskutečnil zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo 15 dětí, z toho pouze u jednoho předškoláka bylo zažádáno o odklad. Během
zápisu budoucí prvňáčkové museli prokázat několik schopností a dovedností – podepsat se, vylovit si rybičku dle zadané barvičky, určit geometrické tvary,
napočítat do pěti či poznat mláďátka zvířat. Odměnou pro každého byl krásný sáček na bačkůrky, které jim ušil náš minipodnik „Drobné dárky“.
Ve čtvrtek 22. 1. 2015 jeli žáci 4. a 5. třídy změřit své síly do SVČ Most na soutěž v přetahované. Z naší školy se zúčastnilo jedno družstvo tj. 5 chlapců a 5 dívek.
Soutěžilo se odděleně, ale body se počítaly dohromady. Chlapcům se bohužel moc nedařilo a zvítězili pouze jednou. Zato děvčata na tom byla o poznání lépe a
vyhrála šest zápasů. Body se sečetly a získali jsme krásné čtvrté místo. Dohromady se zúčastnilo sedm škol z Mostecka. Soutěž byla moc povedená a těšíme na
další rok.
Ve dnech 26. – 29. 1. 2015 proběhl v MŠ projektový týden s názvem „Cesta na severní pól“. V průběhu těchto dní jsme se dozvěděli, co to je severní pól a kde
leží. Informace jsme hledali v atlase i dětské encyklopedii. Při práci s obrazovým materiálem jsme se o této krajině dozvěděli mnoho informací. Nyní již víme, že
tradiční obyvatelé těchto končin se jmenují Eskymáci a že žijí v ledových příbytcích zvaných iglú. Cestují hlavně psím spřežením, živí se lovem ryb a pozor si
musejí dávat na nebezpečná polární zvířata jako lední medvěd, polární vlk či liška. Kromě toho všeho jsme samozřejmě také vyráběli, zpívali, sportovali a došlo i
na básničky. Vyvrcholením celého týdne bylo pátrání po eskymáckém pokladu, který se skrýval pod sněhovou pokrývkou na zahradě naší školky.
Dne 29. 1. 2015, tedy přesně na vysvědčení se uskutečnil projektový den. Žáci byli rozděleni dle jednotlivých průřezových témat do skupin. Jedna skupina se
zabývala reklamou, druhá demokracií a právy, další poznávala stopy zvířat ve volné přírodě, jiná zas se zaměřila na známe osobnosti a poslední skupina se
seznamovala v rámci multikulturní výchovy se Skotskem. Děkujeme všem paním učitelkám za vydařený projektový den.
Dne 2. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 16 žáků z prvního stupně a 1 odvážlivec z druhého stupně. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. První třída soutěžila zvlášť, protože nepostupuje do okresního kola. Další kategorie byla
2. a 3. třída a ještě 4. a 5. třída, do které jsme zahrnuli i našeho odvážlivce - Kubu Vokřála ze šesté
třídy. Odvážné recitátory přišli podpořit jejich rodiče a některé dokonce prarodiče. Gratulujeme
všem, kteří vyhráli a těšíme se na jejich výkony v krajském kole. Všem recitátorům děkujeme za
účast.
Dne 6. 2. 2015 se v tělocvičně naší školy konal již tradiční Maškarní rej. I přes menší účast dětí a
žáků se opět moc vydařil. Zasoutěžit si tak alespoň mohli všichni, a že soutěží bylo mnoho. Všechny
masky byly moc povedené, za jejich kreativitu si zasloužili odměnu. Poděkovaní patří
pedagogickému sboru, který akci pěkně naplánoval a také panu Plattigovi za sponzorský dar.
Nikola Šecová

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1
o rozloze 68 m2 v rodinném domě v Einsiedelu
(SRN), 500 m od hraničního přechodu Mníšek.
Včetně zahrady, možnost využití garáže po
domluvě.
Nájemné 5500,- Kč/měsíc.

Tel.: 777 564 500,
e-mail: BBB.verunka@seznam.cz. Možnost
trvalého přihlášení v SRN.

Pranostiky na březnové počasí
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Na svatého Bedřicha (6.3.),slunko teplem zadýchá.
Na svatého Řehoře (12.3.),čáp přiletí od moře, líný sedlák, který
neoře.
Svatý Josef (19.3.),s tváří milou, končí zimu plnou.
Jaké počasí bude na svatého Ruperta (27.3.),takové bude i
v červenci.
O svaté Balbíně (31.3) je už po zimě.
(j.p.)
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