NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ DUBEN 2015

INFORMACE STAROSTY
Rád bych dnes začal s informací, která se týká nás všech. Ve
dnech od 18. do 29. května bude na obecním úřadě k
nahlédnutí tzv. katastrální operát, neboli katastrální mapa,
převedená do digitalizovaného stavu. Zároveň bude 20.
května k dispozici pracovník katastru, který bude moci
vysvětlit případné dotazy. Ve zbylých dnech můžete do mapy
nahlížet a vlastníci parcel mohou podávat své námitky – a to
až do 15ti dnů po ukončení vyložení mapy. Po vyhlášení
platnosti nové digitalizované mapy (cca 16. 6. 2015) již
nebude možné nic měnit. Od 20. dubna je otevřen nový
hraniční přechod v obci Brandov, zatím sice jen na
přechodnou dobu půl roku – tedy do doby, než se na
německé straně dokončí opravy mostu. Nicméně věřím, že
přechod zůstane otevřený i poté. Dále bych rád požádal
všechny, kteří venčí své psy na fotbalovém hřišti, aby si pro
tento účel našli jiné místo. Myslím, že vzhledem k tomu, že
je zde všude dost zeleně, nebude problém chodit psí
mazlíčky venčit jinam. Děkuji za pochopení. A teď už
ke zhodnocení akcí, které proběhly v posledních dnech a
týdnech. První z nich byla Noc s Andersenem, které se letos
účastnilo 22 dětí a myslím, že se akce velmi vydařila. Další
velmi povedenou akcí byly Velikonoce v muzeu. Otevřeli
jsme novou expozici, děti si mohly užít nádherně připravené
dílny a zároveň proběhla super soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko, velikonoční výrobek a nejlepší upečenou
velikonoční pochoutku. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se na této akci podíleli a zároveň také všem
návštěvníkům, kterých jen během prvního dne přišlo přes
šedesát. Poslední akcí, za kterou bych chtěl velmi poděkovat
je maškarní bál. Opět se ukázalo, že se dokážeme vzájemně
skvěle pobavit, dělat si ze sebe legraci a vymyslet zábavu a
program i pro ostatní. Věřím, že to nebyla poslední letošní
akce s vlastním originálním programem. Nebudu zde
jmenovat všechny, kdo se na této vydařené akci podíleli, ale
chtěl bych poděkovat hlavně DJ Tomovi, který se postaral
nejen o hudbu, ale přispěl i k organizaci a přípravě programu

a dále Martinovi Bůšovi, který večer báječně odmoderoval.
Nicméně všem děkuji, a pokud máte nějaké vlastní fotky či
videa z této akce, budeme rádi, když je přinesete na obecní
úřad za účelem jejich vystavení. Nicméně už v tuto chvíli si
můžete na OÚ prohlédnout spoustu krásných fotografií a
videí. Na závěr mi dovolte Vás pozvat na akce, které nás
čekají v nejbližších dnech. Tou první z nich je pálení
čarodějnic a posléze stavění májky. Vše vypukne příští týden,
30. 4., od 17:00 hodin průvodem z parku. Sraz je před
obecním úřadem již v půl páté, aby děti měly čas nacvičit si
svůj průlet obcí. Již 8. května nás čeká 70tileté výročí
ukončení války. Od 14:00 h budeme u památníku u
obecního úřadu pokládat květiny, budu velmi rád, když si
uděláte procházku a uctíte tak spolu s námi památku obětí.
V rámci akce DEN MUZEÍ, která se koná 18. května bude
zahájena výstava fotek Nové Vsi v Horách a jejího přilehlého
okolí vernisáží v 17 h. Výstava bude probíhat až do 1. srpna,
kdy proběhnou tradiční slavnosti obce. V poslední době se
množí žádosti o informace o dětském táboru. Ten se bude
letos konat v termínu od 6. do 16. srpna, přihlášky prosím
posílejte formou SMS na telefonní číslo 604 588 494. Uveďte
prosím jméno dítěte, rok jeho narození, kontaktní osobu a
telefonní a emailový
kontakt. Přeji
krásné
a
slunečné jarní
dny.
Váš starosta

David
Kádner

Socha sv. Jana Nepomuckého
Svatý Jan Nepomucký (vlastním jménem Jan z Pomuku) je jedním z patronů
české země. Narodil se kolem roku 1340 v Pomuku (dnešní Nepomuk). Na příkaz
českého panovníka Václava IV. byl 20. března 1393 v Praze umučen k smrti a
hozen do Vltavy. V průběhu 17. a 18. století kvetl po celých Čechách, ale
například i v Bavorsku, kult uctívání mučedníka Jana z Nepomuka, který byl v r.
1729 prohlášen za svatého (církevní svátek připadá na 16. květen).
(pokr. na str. 2)

OČKOVÁNÍ PSŮ
V dubnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto jubilantům:

Eliška BLAŽKOVÁ (76)
Antonín BLAŽEK (77)

v úterý 26.5. 2015 od 16 do 16.45 h u školy
zajišťuje MVDr. Kernal, cena: 150/260,- Kč

OÚ Nová Ves v Horách nabízí rozvoz obědů.
Cena 55,- Kč (polévka + hl. jídlo).

Objednávky na tel.: 730 511 177.

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
OÚ oznamuje, že v budově OÚ bude v období 18 5. – 29 5. 2015 ve dnech pondělí až čtvrtek vyložen k nahlédnutí katastrální
operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k. ú. Nová Ves v Horách.
Dne 20. 5. 2015 bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

Spolek žen pořádá dne 20. 5. 2015
výlet do Františkových
a Mariánských lázní.
Odjezd od OÚ v 7.00 hod.
Druhý výlet se bude konat 18. 6. 2015

na Ještěd.
Odjezd od OÚ v 7.00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit
na Obecním úřadě do 30. 4. 2015. Doprava je
zdarma.
Sbor dobrovolných hasičů Brandov pořádá v sobotu
9.května tradiční hasičskou silovou soutěž TFA

Železný hasič Brandov
v areálu penzionu Na Čáře v Brandově. Do víceboje se tak
i letos zapojí dobrovolní i profesionální hasiči, na které
bude čekat osm soutěžních disciplín.

Socha Sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi v Horách
(dokončení ze str. 1) Historie sochy Sv. Jana Nepomuckého v naší obci sahá až do roku
1777; tohoto roku ji nechal zhotovit „k poctě svého jmenovce“ tehdejší novoveský
farář Johann Nepomuk Schupp. Socha byla zaplacena ze sbírky mezi věřícími a jejím
autorem byl kadaňský sochař Karel Weitzmann. Původně socha stávala v dolní části
obce u silnice naproti domu čp. 149 (dnes je na tomto místě malé odpočívadlo
s lavičkou a informační tabulí). Součástí sochy byl podstavec, na kterém kromě vlastní
sochy byli ještě po stranách stojící dva andělé. Každoročně se v květnu (Svatodušní
pondělí) konalo k této soše procesí. Bohužel v šedesátých letech byla socha světce
povalena a po pádu došlo k odlomení její hlavy, která se již nikdy nenašla. Po roce
1980 bylo torzo sochy (bez andělů a hlavy) přemístěno do parčíku za hotelem
Sebastián, při bývalé mníšecké cestě, kde stojí dodnes. V roce 2006 byla socha
akademickým sochařem a restaurátorem Bořivojem Rakem opravena. Poslední úprava
sochy, podstavce a místa byla provedena v roce 2011.
J. Pešír

PROGRAM
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná dne7. března 2015 od 17.00 hodinv zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Kontrola usnesení
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely 875/1 díl a, o vým. 145m2, v kú Nová Ves
v Horách. Záměr prodat uvedenou nemovitost byl zveřejněn us. 234.
Žádost MAS Sdružení Západní Krušnohoří o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku nebo daru, který by byl vložen na předfinancování projektů realizovaných
přímo MAS.
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Hora
Svaté Kateřiny pro Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách.
Návrh Smlouvy na pronájem p.p.č. 347/5 o výměře 674m2 v kúMkulovice
Územní plán obce
Návrh smlouvy na pronájem rybníčka p.p.č. 602 v kú Nová Ves v Horách
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Hraniční přechod Brandov/Olbernhau
otevřen pro automobily
Ve středu 15. dubna 2015 byl slavnostně otevřen přechod mez obcí
Brandov a německým městem Olbernhau. Slavnostního aktu se
zúčastnili jak představitelé místních samospráv, kraje, policie, ale také
veřejnost. Jiří Mooz, starosta Brandova, Dr. Steffen Laub, starosta
Olbernhau a krajský radní pro dopravu René Komínek symbolicky
přestřihli pásku a odstranili hraniční kolíky na posledním dosud
uzavřeném přechodu do SRN v České republice. Přechod umožní
automobilovou dopravu do 3,5 t a bude sloužit také pro Němce
jako objížďka po dobu rekonstrukce mostu v Olbernhau, a to
nejméně po dobu půl roku, bude zde např. projíždět školní
autobus. V den otevření ještě probíhaly stavební stavební práce
na rozšíření vozovky na české straně, stejně tak stavební stroje
upravovali okolí hraničního mostu na německé straně.
R. Malkusová, foto J. Pešír

Kam za kulturou:
25. -26.4.2015 Chomutovské slavnosti a 40 let Zooparku. Pro děti i dospělé připravena řada atrakcí. Zahájení po oba
dny je v 10 hod.
2.5.2015 Planetárium v Mostě od 15 hodin pořad pro děti Hvězdné nebe s pohádkou – Donald na měsíci pro děti od
3 let do 10 let. Rezervace na tel. 773 152 820
8.5.2015 Závod Šerpů, start v Pyšné v 11hod. pro děti, juniory, juniorky a ženy, hlavní start pro muže je ve
12.00hodin. Více na tel. 476000334 a na www.horskyhotellesna.cz
16.5.2015 Prohlídka vnitřních prostor přehrady Fláje od 9hod. do 16hod.
17.5.2015 od 15,30hodin hudební odpoledne se skupinou Sešlost – country čaje na Benediktu v Mostě
Zámek Jezeří představí letos dětem nová strašidla ve sklepení a také pokoj alchymisty s jeho dílnou a pracovnou
knížete s jídelnou.
Na zámku Červený Hrádek se v květnu bude konat výstava psů loveckých plemen a Myslivecký den.
Zámek Stekník cca 10 km od Žatce nabídne v letošní sezóně návštěvníkům výstavu historických kočárků a hraček
sběratelky Hanky Mullerové. Letos poprvé budou zpřístupněny nově zrestaurované prostory zámecké kaple a
chodby prvního patra tohoto zámku uprostřed chmelnic.
Jana Dvořáková

Pranostiky na květnové počasí
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Májová vlážička - naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček.
Na Jakuba a Filipa (1.5.),zelená se každá lípa.
Svatý Florián (4.5.),si ještě může nasadit sněhový
klobouk.
Pankrác, Servác, Bonifác (12.-14.5.) - studení bratři,
přinesou chladna, jak se patří.
Svatá Žofie (15.5.),políčka často zalije.
Urban (25.5.) krásný, vyjasněný – hojným vínem nás
odmění.
Na svatého Ducha (27.5.) nesvlékejkožicha; po
svatém Duchu nezbavuj se kožichu.(j.p.)

Maškarní ples
Jako již tradičně tvořil i letos závěr plesové sezóny na obci
maškarní ples, který pořádali hasiči společně s obcí. Letos se
opět ukázalo, že se lidé v naší obci dokážou spontánně bavit
a oblíbili si tuto akci. Mým odhadem se na sále kulturního
domu promenádovalo min. 50 nejrůznorodějších masek,
mezi kterými byly opravdové skvosty. Začátek a vyvrcholení
plesu tvořilo vystoupení mažoretek a vyhlášení nejlepších
cen večera. Na prvních třech místech se umístili: sbor
pionýrek, motýl Emanuel (asi tak po 30 letech) a excelentní
potápěčka, kterou ztvárnil p. Roman Vašina. Letošní ples byl
unikátní a doufám, že se tím odstartovala i nová tradice tím,
že se do programu zapojili i naši občané. Na začátku
proběhlo defilé místních pionýrek, dále následovala
promenáda v plavkách naší potápěčky, vystoupení z Pomády
(pí. Gajarská a p. Vašina), manželé Roubíkovi vystoupili po
mexicku s písní od Kučerovců a zamířilo mezi nás i trio
Kotvald, Hložek, Zagorová. Děkuji všem za účast a těším se
na příští ročník.
Valenta Jan, starosta SDH

Co se mi nelíbí:

Problém mnoha let - volně pohybující se psi na silnici - včera byl pokousán psem občan z Nové Vsi v
Horách, není to tak dávno, co tím samým psem byla pokousána paní xxx, mezitím jsem se dozvěděla, že tento pes pokousal
vloni paniyxx. Ovšem není to jediný pes, který pobíhá volně po ulici, a proto apeluji na majitele psů: Buďte ohleduplní a
dodržujte základní pravidla chovu psů. Nechci a příčí se mi řešit tyto přestupky přes MÚ Litvínov, když stačí se zamyslet a
pochopit, že je zbytečné dělat si problémy a pak se zlobit na "na všechny " a hledat chybu na druhých, jen ne začít u sebe.
Chybu uděláme všichni, ale důležité, abychom jednu chybu neopakovali. To je neomluvitelné. Také se mi nelíbí, že na dětském
hřišti se neustále válí znečištěné papírové kapesníky, na malé děti maminky dohlíží, tam je to v pořádku, ale co vy starší děti,
byl by to problém hodit použitý kapesník do koše ? Děkuji, že nám pomůžete udržet obec čistou.
Jana Dvořáková

Třídění odpadu:

Prosíme občany, aby třídili
odpad. Zpětným odběrem tříděného odpadu obec získává
zpět finanční prostředky. Za rok 2014 jsme zaplatili za
sběr a svoz komunálního odpadu včetně nájemného za
kontejnery 566 tisíc korun. Za zpětný odběr, tedy za to,
jak třídíme, jsme získali 33 tisíc korun. Odvoz odpadu
(popelnice) je v naší obci zdarma, , stejně tak i kontejner,
který je k dispozici celý rok,vždy poslední sobotu v měsíci.
Kontejner na textil a obuv je umístěn za kulturním
domem.Obec děkuje jménem všech občanů firmě
Větrné elektrárny Strážný vrch, a.s. se sídlem v Brně, která obci poskytla za rok 2014 720 tis. a firmě Altenerg s.r.o. se
sídlem v Lomu, která poskytla obci v roce 2014 finanční prostředky ve výši 165tis., ze kterých obec uhradila nejen svoz
komunálního odpadu, ale i kulturní a sportovní akce, které obec pořádá ve spolupráci se složkami v obci. Jana Dvořáková

Dětský domov informuje
Zábava v Horním Jiřetíně
Zábavné odpoledne pro děti v Horním Jiřetíně
připravilo Divadlo SchachTa. Tohoto odpoledne
jsme se zúčastnili i my. Jelikož se blížily velikonoční
svátky, mohli jsme si vytvořit jarní dekoraci
v podobě papírového kuřátka, vajíčka atd. Ale také
jsme si zasoutěžili v házení papírových šipek.
Nejvíce se nám líbilo vystoupení žongléra a
jeho,,pomocníka“ skromného a tichého mima, po
jejich představení jsme si vyzkoušeli žonglování –
výsledek nic moc, nejlépe to šlo našemu malému
Honzíkovi.
redakce DDHSK
Zábavné odpoledne
6. 4. 2015 jsme měli zábavné odpoledne. V tomto programu byla zahrnuta i diskotéka pro ty menší děti. Všichni jsme si
zasoutěžili, ale také zatancovali. Byla to velká zábava, protože jsme se u toho poměrně dost zasmáli, protože hry byly
připraveny spíše pro malé, ale my velcí jsme se do toho taky zapojili. Samozřejmě jsme soutěžili o sladkosti. Měli jsme
takového netradičního DJ: byla to totiž teta LESANKA a dost dobře jí to šlo. Teta JANA moderovala celý tento program. Všichni
jsme si to moc užívali.FACA
Fandíme J
I my jsme se rozhodli podpořit náš nejoblíbenější hokejový klub HC VERVA LITVÍNOV. Na začátku druhého finálového zápasu
jsme se všichni sešli v obýváku u nás na druhé rodinné skupině ve všem, co patří k hokeji - šály, dresy, žlutočerné oblečení a náš
transparent (transparent se slovy „bojovat hoši bojovat“ jsme si sami vyrobili). Při fandění jsme udělali společné foto, které
jsme zaslali na podporu naším hokejistům.nichr, mišt
Stručný přehled informací z 5. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
V pořadí třetí zastupitelstvo roku 2015 se sešlo 30. března, kdy mělo na programu 18 bodů. Důležitou informací starosty bylo, že se během
prázdnin bude pokládat nový asfalt na průjezdu obcí směrem k hranicím, proto je vhodné, aby překopy komunikace byly plánovány
s ohledem k této činnosti. Dále dle nového znění zákona je možné navýšení odměn členů zastupitelstva, které schválilo NEZVÝŠENÍ částky a
ponechání dosavadní. Hlavním bodem jednání byla tvorba územního plánu, kdy paní Ing. Arch, Otcovská neplní dané úkoly a trvají neustálé
průtahy s jeho pořízením zejména při neustálých změnách ve vyznačení větrných elektráren a tak bylo rozhodnuto o předání této činnosti
jiné fyzické osobě, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti a to panu Ing. Kolářovi. Snad se již dočkáme, že
se vše letošní rok stihne dokončit včetně schválení. Zastupitelstvo také projednávalo dvě žádosti o prodloužení pozemní komunikace, přičemž
obě byly odloženy k dalšímu dořešení. Odsouhlasen byl však záměr na zveřejnění prodeje pozemku 204/6 v Mikulovicích, výstavba rodinného
domu na pozemku 9/1 na Mníšku a na pronájem rybníčku, přičemž smlouva o pronájmu bude ještě doplněna o další podrobnosti a
požadavky. Následujícím schváleným bodem byl cyklozávod Krušnohorské peklo, který povede obcí za plného provozu dne 14. června 2015.
Nyní přejdeme k finančním záležitostem obce, kdy byl schválen závěrečný audit hospodaření za rok 2014, finanční výhled na roky 2015 –
2017 a Inventarizační zprávu za rok 2014 včetně návrhu na odpis nepotřebného a opotřebovaného majetku. Důležitým bodem bylo také
projednání žádosti o dotaci na svoz bioodpadu v obci. Jedná se o pořízení nákladního auta na svoz bioodpadu, kontejnery na bioodpad, drtič
větví a domácí kompostárny, kdy obec může získat až 90% z předběžné celkové částky 3 267 721,- Kč. Zbylých 10% hradí obec ze svých
prostředků. Další informace k dotačním záměrům obce se určitě vrátíme v příštím vydání zpravodaje.
Budeme se na Vás a Vaše podměty těšit na dalším jednání, které se uskuteční 27. dubna od 17.00 hod.Podrobnější informace o programu
naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Stalo se již tradicí, že o bílou sobotu přivítá Novoveské muzeum návštěvníky, kteří se rádi inspirují pro velikonoční výzdobu.
Letošní osmý ročník soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko byl obohacen o další soutěž. Šlo o soutěž vyhlášenou Spolkem
žen na téma velikonočních pečených výrobků. Je patrné, že velikonoční akce se stala v obci tradicí, protože se nejen sešel
rekordní počet výrobků, ale i velký počet návštěvníků. Vítanou změnou oproti předchozím letům je způsob hodnocení. Letos
výrobky hodnotili sami návštěvníci muzea. U pečených výrobků byly samozřejmě připraveny degustační vzorky. Výstavní
prostory muzea byly obohaceny o novou expozici věnovanou zdejšímu kostelu sv. Michaela archanděla. V rámci Velikonoc
starosta obce D. Kádner slavnostně přestřihl pásku v nových prostorách. Návštěvníci zde najdou částečnou sbírku Křížové cesty
na obrazových malbách a některé další zachovalé artefakty z kostela. Výstava mohla vzniknout hlavně díky práci obecního
kronikáře pana Josefa Pešíra a ihned po otevření zaznamenala velký ohlas. V přízemní klubovně muzea připravila Eva Nirodová
velikonoční dílničky pro děti. Ty si mohly vyrobit dekorační předměty s motivy kuřátek, vajíček i zajíčků z různých materiálů.
Hlavním lákadlem však bylo barvení vajíček pomocí mramorovacích barev. Během chvilky se vytvořila dlouhá fronta zájemců.
Tato technika tak zaujala i dospělé. Pro ně si Kamila Bartlová připravila další výtvarnou techniku zvanou decoupage, čili
zdobení předmětů pomocí lepení ubrousků. Na konci dne došlo k vyhodnocení všech zúčastněných výrobků: v kategorii Pečené
výrobky se na 1. místě umístil Spolek žen, druhou příčku vybojovaly Domovy sociálních služeb Nová Ves v Horách a Háj.
V kategorii Výrobky – dospělí jednoznačně zvítězila Helena Bláhová, na druhém místě se umístila Martina Větříčková, třetí
místo připadlo Spolku žen. Pořadí kategorie děti: 1. místo Dětský domov Hora Sv. Kateřiny, 2. místo patří Natálce
Rosenbaumové, 3. místo získal shodně Matěj Brandner a ZŠ Hora Sv. Kateřiny. Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny
v podobě stolních her, puzzlí, lega, dárkových košů a poukázek do restaurace Na půli cesty na
Mníšku. Věříme, že si všichni kromě vlastnoručně vyrobených výtvorů odnesli také kus inspirace
pro příští tvoření. Vy, kdo jste do muzea nestihli přijít, nechte se inspirovat alespoň fotografiemi…
R. Malkusová, foto J. Pešír
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