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INFORMACE STAROSTY

Vážení přátelé, rád bych vás takto jako obvykle seznámil s tím, co bylo, ale hlavně s tím, co nás v podzimních dnech čeká.
V2013
sobotu 26. září jsem mohl převzít z rukou hejtmana kraje motorovou stříkačku Tohatsu v hodnotě 240 tis. Kč. Věřím, že tento
dar naší jednotce dobrovolných hasičů usnadní práci při
hašení požáru či odčerpávání vody např. při povodni.
EZEN 2013
Ten samý den se uskutečnil další ročník lampiónového
průvodu, který zaznamenal hojnou účast, a proto všem,
kteří se zúčastnili, děkuji a zároveň se budu těšit na
příští ročník. V následujících měsících nás čeká
například výlet s dětmi, drakiáda, nebo dlabání dýní.
Pro zastupitele a finanční výbor začíná příprava návrhu
rozpočtu na nadcházející rok a hodnocení roku
letošního. Budeme rádi i za vaše podněty, které jsou
pro nás moc důležité. Dále jsem nucen vás informovat o
nemilé věci, kterou je skutečnost, že od 1. 1. 2016
přestane u nás zajišťovat zdravotní péči Dr. Lisický.
Mohu vás ujistit, že intenzivně jednám s představiteli
Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby zajistila adekvátní
personální náhradu tak, aby byla zajištěna alespoň
dosavadní úroveň zdravotní péče.
Přeji Vám příjemné podzimní dny.
Ještě jedna vzpomínka na letní tábor.
Váš starosta David Kádner

Základní informace ke kotlíkové dotaci
Vzhledem k několika dotazům ze strany občanů adresovaným na obecní úřad jsme připravili stručné informace k tzv. kotlíkové
dotaci:
Krajský úřad v současné žádá o dotaci ve výši 162 mil. Kč, která bude určena na pořízení 1 080 kusů kotlů. Žádost bude
krajským úřadem podána v termínu do 30. 9. 2015. Po schválení finančních prostředků Ústeckému kraji Krajský úřad
Ústeckého kraje vyhlásí tzv. „Kotlíkovou dotaci“ pro fyzické osoby.

Dotace nebude administrována obcí Nová Ves v Horách, ale Ústeckým krajem, kam budou žádosti
podávány.
Dotace bude určena fyzickým osobám na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za jiné
zdroje dané imisní třídy např. za kotle plynové, tepelná čerpadla apod. Dotace je určena i na výměnu plynových kotlů za
plynové. Součástí dotace mohou být i další přídavná/doplňující zařízení, např. solární soustavy.
U dotací bude nutné prokázat energetickou náročnost rodinného domu – dotace je určena pro energetickou třídu C a vyšší.
Součástí dotace mohou být i další opatření, např. částečná výměna oken. Uznatelnými náklady pro žadatele jsou náklady
vynaložené po 15. 07. 2015. Jde tedy i získat dotaci až poté, co kotel pořídíte. Pozor, ale musíte splňovat všechny podmínky
dotace!!! Dotace činí max. 70 % ze 150 000,00 Kč. Udržitelnost projektu je 5 let, tzn., že žadatel je povinen 5 let po ukončení
realizace projektu podávat zprávy o vynaložených finančních nákladech a poskytovatel dotace bude provádět následné
kontroly. Termín vyhlášení „Kotlíkové dotace“ se předpokládá počátkem roku 2016. Více informací naleznete na webových
stránkách: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744
nebo můžete kontaktovat odpovědné pracovníky krajského úřadu
Ing. Jiří Miler,
miler.j@kr-ustecky.cz,
tel. 475 657 339
Ing. Iva Šašková,
saskova.i@kr-ustecky.cz,
tel. 475 657 734
Ing. Michaela Bartošová,
bartosova.m@kr-ustecky.cz,
tel. 475 657 279

Můžete se obrátit také na OÚ Nová Ves v Horách.

R. Malkusová

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
V září srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Blažena Schuchardtová (72)
Eva Horáková (74)
Anna Berousková (84)
Karel Devera (77)
Jana Veiková (76)

V září nás navždy opustila paní

Edeltraud Němcová
ve věku 72 let.
Čest její památce!

Prodám Renault Kangoo,
rok výroby 2003, v dobrém stavu,
objem 1 461, nafta.
Více informací na tel. 604 158 974

PROGRAM
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
Které se uskuteční 5. října 2015 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty (vyhodnocení závodů do vrchu
Evropský pohár Triola Cup 2015 ve dnech 7. - 9.8.2015, občané
mohou připomínkovat průběh závodu)
4.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 1367/36 v
kú Nová Ves v Horách, ostatní plocha o výměře 52m2 (mezi čp.
7 a 8) .
5.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 607/8 v kú
Nová Ves v Horách, trvalý travní porost o výměře 258m2
(pozemek pod víceúčelovým sport. hřištěm)
6.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 204/6 v kú
Mikulovice v Krušných horách, ostatní plocha o výměře 94m2 (u
če 33)
7.
Žádost o prodej p.p.č. 378 v kú Nová Ves v Horách o
vým.251m2, trvalý travní porost (za čp. 53)
8.
Žádost o prodej části p.p.č. 167/1 v kú Nová Ves
v Horách o vým. cca 300m2, ostatní plocha (pod čekárnou u
rybníčka)
9.
Žádost o prodej částí p.p.č. 1367/4 o vým. 51m2,
trvalý travní porost, část p.p.č.605/1, část p.p.č. 600/2 a část
p.p.č.607/2 vše trvalý travní porost v Kú Nová Ves v Horách u
če 100, a pod dětským a multifunkčním hřištěm u sokolovny
10. Žádost o prodej p.p.č. 415/3 o výměře 16m2 v kú
Mikulovice v Krušných horách, trvalý travní porost (u čp.
48)
11. Žádost o prodej p.p.č. 271/1 lesní pozemek o vým.
23145m2,
271/5 lesní pozemek o vým. 15713m2
271/3 vodní plocha o vým. 20268m2 vše v kú Mikulovice
12. Rozpočtová změna – návrh na schválení rozpočtového
opatření č.3/2015
13. Schválení Smlouvy o dílo na opravu kamenných zídek
14. Došlá pošta
15. Diskuse
16. Závěr

Poděkování Pavlovi Tokárovi, který upozornil

POZVÁNKA DO NAŠEHO MUZEA
Novoveské muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu
historických pohlednic Nové Vsi v Horách a jejích
místních částí. Nejen expozici pohlednic, ale i expozici
věnovanou zdejšímu kostelu i celé muzeum můžete
navštívit každý den od 7 h do 15 h, o víkendu od 10 h
do 16 h.

PRODEJ LAHVÍ PROPAN BUTANU

na Mníšku, č.p. 77,
Pneu-Autoservis Niroda.
Tel.: 777 347 894
Ceny: láhev 10 kg = 330 Kč,
láhev 2 kg = 95 Kč,
velké láhve 33 kg po dohodě.

OBĚDY PRO OBČANY
se začínají opět rozvážet z Ústavu sociální péče
od 1. 10. 2015.
V případě zájmu volejte 730511177 –
paní Marazová Taťjana.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
9. 10. 2015 od 8 h do 12 h
Nová Ves v Horách od če. 100 (křižovatka do
uličky Lásky včetně uličky) směrem k ÚSP.

ráno ostatní zaměstnance obce, že již třetí den neviděl paní
Horákovou a že se v jejím domě neustále svítí. Společné s paní Matouškovou se šli do domu podívat a našli paní Horákovou
ležet se zlomenou rukou a bolest ji nedovolila se hýbat a vstát. Další zaměstnanec obce zavolal lékařskou pohotovost, která
odvezla majitelku domu do nemocnice. Ještě jednou děkujeme a vážíme si toho, že naši občané nejsou lhostejní k tomu, co se
okolo nich děje.
J. Dvořáková

KONTEJNER
Bude v roce 2015 přístupný v těchto dnech v době
8.00 - 12.00 hodin
31. 10. 2015
28. 11. 2015
19. 12. 2015
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a
majitelům rekreačních objektů za účelem uložení
směsného komunálního odpadu nikoliv odpadu
jako je např. stavební suť, střešní krytiny nebo
nebezpečný odpad!!

Pranostiky na říjnové počasí
Teplý říjen – studený listopad.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět
ubude.
Sněží-li v říjnu, bude mokrá zima.
Svatý František (4.10.),zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze (15.10.),mráz po střechách
leze.
Jaký den svatý Havel ukazuje (16.10.),taková
zima se objevuje.
Svatá Voršila (21.10.),zimu posílá.
Svatý Šimon a Judy (28.10.),počasí o
Vánocích ovládá.
jp

(j.p.)

KURZ NĚMČINY
30. září byl zahájen pokračovací kurz německého
jazyka. Přivítáme další zájemce o tento jazyk. Přihlásit
se můžete na OÚ. Lektorkou je PhDr. Marie
Svačinová. Výuka probíhá každou středu od 16 do
17.30 h v zasedací místnosti OÚ. Obec kurz částečně
dotuje.
(rama)

Prodám chalupu v Nové Vsi v Horách u
Litvínova, obytná plocha 68m2, pozemek s garáží
220m2, vodovod, 220/380 V, kanalizace, zemní
plyn, satelit, komín s vložkou, nová střecha i
okna, celé včetně vnitřního vybavení. Cena: 700
tisíc. Tel.: 737 751 595 nebo SMS.

Sokolovna dostala nová okna
TJ Sokol letos dokončila výměnu dřevěných oken za plastové a
zadních vchodových dveří v celkové hodnotě 85.620.- Kč za
pomoci získané dotace z Fondu Ústeckého kraje. Byla podána
také žádost na Ministerstvo školství Praha na provedení
modernizace elektroinstalace v hodnotě téměř. 600 tisíc.
Bohužel naše žádost o dotaci nebyla vybrána, ale žádost
budeme opakovat hned po vyhlášení dalších etap podání dotací.
Jednou se to musí podařit . Momentálně nejen členové TJ , ale
i obyčejní lidé, dá se říci z ulice, přiložili ruce k dílu a pomáhají
se stavbou opěrné zdi vedle sokolovny, která hrozí spadnutím.
Moc děkujeme. Ani netušíte, jak si Vaší pomoci vážíme.
Určitě velmi rádi přivítáme nové členy naší TJ, kteří mezi nás
vnesou nový vítr (jak se říká) a hlavně nás omladí. Chybí nám
citelně trenér pro děti ve stolním tenise a kopané. Nevíte o
někom? Dne 19. 10.2015 pořádá TJ Sokol pod záštitou obce
Drakiádu viz plakát na str. 3.
Jana Dvořáková

TIPY PRO PODZIMNÍ ČAS
Začal podzim, ale to nás neodradí od výletu třeba na zámek Ploskovice, kde se natáčela
například pohádka Princ a Večernice, Jak si zasloužit princeznu nebo oscarový film
Amadeus. Zámek Ploskovice má otevřeno od 10.00 do 18.00 každý den kromě pondělí. Více
na stránkách www.zamek-ploskovice.cz . Výstava na zámku Sychrov představuje
návštěvníkům unikátní propojení šlechty a automobilismu. Šlechtici měli díky svým finančním
prostředkům k automobilům vždy blízko a pro mnohé z nich se stal automobilismus velkou
vášní. Historické fotografie a dobové oblečení přiblíží, že jízda automobilem nebyla jen
způsobem, jak se dostat z místa na místo, ale hlavně symbolem prestiže a životní úrovně.
Více na www.zamek-sychrov.cz. Na hradě Karlštejn se koná mimořádný prohlídkový okruh, který je věnovaný dětem. Děti
projdou kouzelnou skříní do země skřítků, vil a pohádkových bytostí, jejichž objevitelkou a autorkou je výtvarnice, spisovatelka
a ilustrátorka Vítězslava Klimtová. Více hledejte na www.hradkarlstejn.cz . To v Husickém Písku do soboty 31.10. k 600. výročí
upálení mistra Jana Husa se v Písku jen pár metrů od nejznámější památky města Kamenného mostu objeví několik exponátů.
Jedná se již o tradiční obří pískové sochy. Ty letošní představují Jana Žižku, upálení mistra Jana Husa, husitské ženy u
Sudoměře, husitský vůz a hejtmana Matěje Loudu, mj. správce slavných husitských kádí. Nechybějí ani novodobé kádě, které
jsou letos také umístěny ve špičce novostavby v Čechově ulici. Až do konce října do nich můžete odevzdávat nepotřebné
kovové klíče. Po ukončení sbírky budou klíče roztříděny , předány do sběrných surovin a výtěžek půjde na charitativní účely.
V Čechově ulici se můžete také prostřednictvím exteriérové výstavy Doba husitská v Písku seznámit s událostmi a osobami
tehdejší doby. Více informací na www.pisek.eu . Lodí
po Berounce. Denně do 28.9.2015 od 9.50 do 19 hodin
se konají vyhlídkové plavby na lodi Kazín, která spojuje
přístaviště
Mokropsy
a
Kazín.
Více
na
www.privozkazin.cz.
Jana Dvořáková

Znovu připomínám, kdykoliv se můžete (myšleno 24
hodin denně) obrátit
nejen na starostu tel.
604588494, ale i na místostarostku
na tel. 604158974 nebo na tel.
730511178. Rádi Vám pomůžeme a
zodpovíme Vaše dotazy týkající se
chodu a hospodaření obce a nebo si
domluvit společnou schůzku.
Oprava silnice, foto J. Pešír

Ze života školy - září
Dne 1. září byl stejně jako v ostatních školách i u nás
slavnostně zahájen školní rok 2015/2016. Paní ředitelka Mgr.
Jitka Nováková společně se starosty obcí Hora Svaté Kateřiny,
Nové Vsi v Horách, Brandova přivítali naše prvňáčky v
doprovodu jejich rodičů ve třídě paní učitelky Marie Šebkové,
kde žáčci stráví první léta své školní docházky. Popřáli jim
hodně štěstí a úspěchů.
Žáci 8. a 9. třídy se v úterý 21. září zúčastnili atletického
čtyřboje. Soutěže se účastnila tříčlenná družstva, za naši školu
soutěžili: Dalibor Brunner, Daniel Miller a Josef Mužík.
Disciplíny byly následující: běh na 60 metrů, skok do dálky, hod
granátem a běh na 1500 metrů. Výsledky zatím nejsou známy,
ale podle našich dojmů, chlapci zabojovali a důležité je, že
dobře reprezentovali naši školu.
PODĚKOVÁNÍ!
Rádi bychom veřejně poděkovali i jménem naší žákyně z osmé třídy panu Jindřichu Hlinkovi za předání ztracené peněženky. Žákyně
peněženku zapomněla na lavičce před školou s opravdu nemalým obnosem a naštěstí ji nalezl poctivý pan Hlinka, který ji
neprodleně předal vedení školy. Za jeho svědomitost mu velmi děkujeme!
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