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

KVĚTEN 2009

Rozhovor s ...Janou Dvořákovou
Jak dlouho píšete kroniku?
Kroniku píšu od roku 1998, v té
době obec kronikáře neměla, a
jelikož je ze zákona povinna
kroniku vést, tak jsem se na
popud paní Větříčkové této
„funkce“ ujal.
Prozradíte čtenářům kdy, a
jak se mohou s obecní
kronikou seznámit a
nahlédnout do ní?
Kroniky obce (je jich několik)
jsou uloženy v archivu OÚ. Vím, že bývaly vystaveny v našem muzeu, kde
si je mohl každý prohlédnout. Při příležitosti loňských oslav 444. výročí naší
obce, byly všechny kroniky a pamětní knihy vystaveny v zasedací místnosti
OÚ. Na konci roku si kroniku zapůjčím domů, a provedu zápis za celý rok.

Text doplňuji fotografiemi, které
pořizuji při různých událostech a
akcích. Informace ze života obce
získávám od zastupitelů, starosty,
ze zasedání finanční komise,
které jsem členem a v poslední
době
také
z Novoveského
zpravodaje. Statistické údaje
(narození, úmrtí apod.) dostávám
přímo od paní Radky Malkusové
z OÚ. Zápis v kronice doplňuji o
přehled počasí za uplynulý rok, a
zajímavé události z historie obce.
Co je vaším hobby, jak trávíte
volný čas?
Děkujeme za rozhovor. Redakce

Zeptali jsme se…Jana Bejčka, starosty obce

V jakém stádiu se v současné době
nachází záměr obce na rozšíření
vodovodu a kanalizace v Mikulovicích?
Rozšíření vodovodu v části Mikulovic
k Lništi je rozpracováno do dvou etap.
První etapa hlavního řádu je již téměř 4
roky projektově zpracována a je na tuto část
vydáno i stavební povolení. Na základě
průzkumu a požadavků stále bydlících a
rekreantů se rozpracovala 2. etapa rozšíření
vodovodu o přípojky. Projekt byl

vypracován ve velmi krátké době, ale veliký
problém nastal s povolením vstupu na
pozemky majitele panství Jezeří. Toto
povolení získala obec teprve před 2 měsíci a
od té doby je zahájeno řízení na povolení
stavby. Jakmile bude vydáno stavební
povolení, obec zažádá o dotace. Jedná se o
prioritní akci, ale může dojít k tomu, že na
tuto akci nedostaneme dotaci a z vlastního
rozpočtu tuto nákladnou akci nepokryjeme.
K rozšíření kanalizace v části Mikulovice
směr Jezírko je zpracován projekt a probíhá
také řízení na povolení této stavby. Jedná se
o druhou preferovanou akci, která je, pokud
získáme na základě žádosti dotaci a za
předpokladu, že neobdržíme dotaci na
rozšíření vodovodu, akcí prioritní.
Osvědčilo se rozhodnutí zastupitelstva
obce pronajmout obecní kulturní dům
soukromému podnikateli? Co vedlo
představitele obce k tomuto kroku? Jaký
bude další osud této budovy v brzké
době? Zda se osvědčilo rozhodnutí ZO
„Na pronájem a následný prodej KD“ je

vidět na prvý pohled. Proběhla generální
oprava střechy, jsou vyměněna okna za
plastová, proběhla výměna dveří, jsou
opraveny rozvody elektřiny
a před
dokončením je vstupní chodba, která je
obložena dlažbou a podhledy.
Na základě smluvního vztahu kulturní dům
plní všechny funkce z pohledu obce.
Pořádají se zábavy a restaurace je
v provozu. Ale to hlavní je, že nemáme
v obci budovu na spadnutí, kterou byť by se
obec zadlužila a vzala si úvěr na opravu,
neumíme plně využít a stále bychom do
tohoto zařízení museli dávat prostředky na
provoz i údržbu. Během léta, dle příslibu
budoucího majitele, dojde i na kabát a já
věřím, že tato budova dokreslí zlepšující se
ráz naší obce. Nezbývá, než důvěřovat
novému majiteli, že nadále udrží i do
budoucna tento objekt k účelům, ke kterým
byl postaven.
Děkujeme za rozhovor. Redakce
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Jak se pálily čarodějnice…?
Jak to všechno začalo. Začneme s trochou historie.
Poslední dubnový večer je spojován v naší zemi
s pálením čarodějnic, s příchodem jara a odchodem
zimy. Zima byla vždy spojována se zjevováním zlých
mocností , duchů apod. Teprve s příchodem středověku
je 30. duben spojován se zapalováním ohňů a pálením
čarodějnic . A tak se stalo, že i my, malé učenky
čarodějnice jsme se 30. dubna tohoto roku sešly v parku
„u čtyř trpaslíků“ tj. u Šmudly, Tudly, Kudly a Dudly,
abychom vyzkoušely všechno co jsme se celý rok pilně
v čarodějnické škole pro čarodějky, ježibaby,
divoženky, jezinky bezinky, bosorky, polednice a
odpolednice, večernice a nočnice naučily. A protože
jsme byly vzorně pilné, nebály jsme se trefovat do
pařezu plného hadů a myší. Po soutěži jsme si hady a
myši odnesly, abychom si z nich mohly uvařit vynikající,
opakujeme vynikající, pochoutku především z hadích
ocásků s přidáním myších nožiček , vše ochuceno
slizečkou porcelánovou. Ještě máme plný hrnec,
klidně Vás zveme. Ukázaly jsme také své znalosti
v pojmenovávání čarodějného koření a poznávání
různého ptactva a jiných příšerek. Zaběhaly jsme si a

zaskákaly přes hory a doly a pak jsme se
jako nic procházely
po laně napnutém mezi stromy. Také jsme
statečně mezi brouky, pavouky a červy si
vybíraly různé odměny. Pro někoho
příšerné, pro nás hračka. Když jsme se
vydováděly v parku, a byl nám povolen
odlet, přeletěly jsme hory, lesy, rybníky a
palouky a vzaly jsme to dolem přes pekelné
sloje, ukrutnou rychlostí zpět do hor,
abychom si mohly posedět a zavzpomínat
u táboráku a hlavně si upéci do černa „buřta
z čarodějnické školy“ a také se podívat na
stavění májky. Na tento den máme
nádherné vzpomínky a již se zase pilně
učíme dalším
nezbedným kouzlům.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na oslavě
našeho rušného setkání malých i větších
čarodějnic a za rok nashledanou.
Za všechny čarodějnice Hejkalka, Bosonožka, Drábka,
Mucholapka, Hadimržka, Myšdrápka, Paznechtička,,
Kadimůra, Pekelnice , Bradavička a Zelenomůrka.

text: Jana Dvořáková, foto: Jaroslav. Dvořák

Obecní úřad děkuje hlavní organizátorce výše uvedené zábavy pro děti – Janě Dvořákové a ostatním, kteří přiložili ruku k dílu při
organizaci akce.

Při příležitosti 64. výročí konce 2. světové války uctili občané památku padlých obětí
položením kytic u památníků

Pozor - soutěž !!!
Obecní úřad Nová Ves v Horách vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou zahradu, záhon, skalku, výzdobu
apod. Hlasovat o výhercích budou sami občané na základě anketních lístků v měsíci září.
Odměny: poukázky na odběr zboží v zahradnickém centru v hodnotě 1 500, 1 000 a 500 Kč.
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SPORTOVNÍ KOMENTÁŘE
Foto z vítězného fotbalového utkání
Nová Ves v Horách – Polerady 5:0.

Obcí projíždějí účastníci Juniorského
Závodu míru 2009.

TURNAJ V PÉTANQUE
V sobotu 16. 5. se na novém hřišti na PÉTANQUE na Výšině uskutečnil turnaj v této zajímavé hře. Bohužel, přestože se do turnaje přihlásilo více
zájemců o hru, nakonec nepřízeň počasí přilákala jen 6 hráčů.
Konečné pořadí hráčů: 1. R. Malkusová, 2. P. Plaček, 3. A. Malkusová, M. Plačková, 4. J. Dvořáková, 5. J. Bejček. Gratulujeme! Tento první
turnaj nebyl jistě poslední, doufáme, že se podaří další utkání připravit za příznivějšího počasí.
Pokud budete mít zájem si tuto zajímavou hru vyzkoušet sami, můžete si zapůjčit sadu s hracími koulemi v penzionu Výšina. Pravidla hry jsou
uvedena na tabuli umístěné u vstupu na hřiště.

Úspěchy westernového ježdění z Nové Vsi v Horách
Kompletní informace na www.hofiteam.estranky.cz
9.5.2009 jsme se vypravili z Ranche Hrouda na Nové Vsi v Horách na westernové závody v Židovicích. Ještě
před samotnými závody jsme úspěšně složili licence a otevřeli si tak cestu k závodům oblastním typu „C“ a
vyšším. Tentokrát jsme se zúčastnili závodů pro začínající, Gurmeet s Karolínou Láskovou ve třídě mládež a
Twiggy s Ivetou Láskovou ve třídě Amateur.
Závodilo se za krásného počasí a hojné účasti a podpory diváků. Na konci každého závodu pro začínající
rozhodčí krátce zhodnotil jízdu všech závodníků. Každý si tak ze závodů odvezl kromě zážitků i náměty, na co
se v dalším tréninku musí zaměřit.
Závody byly pro náš tým úspěšné i výsledky:
Disciplína Trail
Disciplína Western horsemanship
Disciplína western pleasure
1. místo Karolína Lásková 1. místo Karolína Lásková
1. místo Karolína Lásková
5. místo Iveta Lásková
text a foto: Ing. Iveta Lásková
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
Závody do vrchu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve
dnech 5. (14.00 – 22.00 h) a 6. (8.00 – 14.00 h)
června 2009. Volební místnost se tradičně nachází
v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Upozorňujeme občany a návštěvníky obce, že dne 23. 5.
2009 se budou na komunikaci mezi Horním Jiřetínem a
Novou Vsí v Horách konat závody do vrchu Triola cup.
V době od 8.00 do 17.00 h bude provoz na této
komunikaci omezen. Bude umožněn průjezd za
autobusovými spoji. (rama)

(rama)

Sběrová sobota
Upozorňujeme občany, že 13. 6. 2009 bude probíhat
každoroční svoz nadměrného odpadu z domácností.
(rama)

Společenská
kronika
V květnu si dovolujeme srdečně
popřát hodně pevného zdraví do
dalších let a mnoho spokojenosti
Věře Dezortové (84 let), Marii
Slavíkové (82 let), Jaroslavu
Berkovi (78 let), Heleně
Kašparové (77 let), Čestmíru
Landovi (76 let), Zdeňce
Deverové a Edith Hercegové
(70 let).

V dubnu se narodil další občánek
- Miroslav Švanda.
(-rama-)

RŮŽOVÁ LINKA je helpline pro děti a mladé lidi ve
stavu akutní nouze a poskytuje dětskou krizovou
intervenci na telefonním čísle 272736263.
www.ruzovalinka-praha.cz.

Starosta obce Nová Ves v Horách vyhlašuje
soutěž pro děti s trvalým
pobytem v obci, školou povinné:

PROVOZNÍ DOBA
POŠTA: 8.00 – 9.00 h 14.30 – 16.30 h
OBECNÍ ÚŘAD:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 h, úterý 8.00
– 15.00 h, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 h

Podmínky:

Žáci s trvalým pobytem v obci Nová
Ves v Horách, kteří si zlepší svůj
celkový průměr známek o 50%
oproti pololetí, anebo budou mít
vyznamenání, a kteří se se svými
pěknými známkami přijdou pochlubit
na zdejší Obecní úřad dne 1.
července 2009 v 16.00 hodin, čeká
odměna 300,- Kč a překvapení.

MUDr. Myšáková (dětský lékař):
pondělí 12.00 – 13.30 h, středa 8.00 –
9.30 h, pátek 11.00 12.30 h
MUDr. Tenk (praktický lékař): čtvrtek
12.30 – 13.30 h
MÍSTNÍ KNIHOVNA:
čtvrtek 15.30 – 19.00 h
MUZEUM: sobota, neděle 10.00–16.00
h

PROGRAM
29. zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách dne 25. 5. 2009 od 17.00 h
v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
ze zasedání
4. Informace starosty
5. Schválení pravidel na poskytnutí
účelové půjčky
6. Ukončení projektu SORKH –
Nastartování APZ v mikroregionu
7. Návrh na vyřazení nepotřebného
majetku obce Nová Ves v Horách

8. Schválení výsledku výběrového řízení
na opravu veřejného osvětlení v obci
9. Žádost o povolení stavby plotu a kůlny
na pp.č. 1141/4 kú. Mikulovice
10. Návrh na schválení prodeje části pp.č.
592 kú. Mikulovice o výměře 3 m2
11. Návrh na rozpočtového opatření
12. Volby do Evropského parlamentu –
informace
13. Diskuse
14. Závěr

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ
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Kulturní a společenské události v obci
Obec Nová Ves v Horách a TJ SOKOL Nová Ves v Horách Vás zvou na

KÁCENÍ MÁJE
a společenskou zábavu
na sále kulturního domu Nová Ves v Horách

v pátek 29. května 2009 od 20.00 do 24.00 hodin.
Hraje skupina TRADITIONAL. Vstup dobrovolný, na místě.

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
Obecní úřad připravuje bezplatný kurz německého jazyka pro občany z obce. Předpokládaný datum zahájení je
září 2009, 1x týdně (odpoledne) 2 vyučovací hodiny, výuka bude probíhat na OÚ, stupeň znalostí bude přizpůsoben
výuce, lektor: Mgr. Ema Berková. Prosíme zájemce o tento kurz, aby se přihlásili na OÚ. Pospěšte si, jsou
k dispozici poslední volná místa!

Obec Nová Ves v Horách zve všechny děti na

D Ě T S K Ý

D E N

v sobotu 30. května 2009
od 13.00 hodin, na hřišti TJ SOKOL Nová Ves v Horách
Co vás čeká?
soutěže,odměny, vyjížďka
na koních,sokolníci,rytířský
turnaj SHŠ Vítkovci, dobové
atrakce pro děti
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Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu
instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů
energie, ale také investic do energetických úspor při
rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude
podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a
nepanelových bytových domů, náhrada neekologického
vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná
tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do
nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v
pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento program finanční
prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského
protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.
Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard
korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena
tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého
období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.
Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012
nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O
dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní,
nebude však možné žádat o podporu opatření
dokončených před vyhlášením programu. Podporu je
možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných
domech,
nikoli
např.
v objektech
určených
k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a
to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém
standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění a přípravu teplé vody

•

•
•

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění

•

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní
paliva nebo elektrického vytápění za
nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná
tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na
biomasu a účinných tepelných čerpadel do
novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním
bonusem (pouze při současném podání žádosti a
maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z
uvedených kombinací)

Linka „Zelená úsporám"
Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená
linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí
při řešení možných nejasností ohledně zpracování a
podávání žádostí i následné realizace projektů.

Poradíme Vám na naší Zelené lince 800 260 500
(7. 30 - 16.30) a krajských pracovištích. Nově
také v Informačním centru Ministerstva životního
prostředí na adrese Vršovická 65, Praha 10,
nebo na telefonech 267 122 302, 267 122 358,
267 122 053. A to každý pracovní den od 8:00 do
18:00.

Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a
stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají
daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

•
Základní členění Programu

A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí
obytných domů (dílčí zateplení)

Důležité vymezení
Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou
oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a
bytových domů nepanelové technologie, pouze
v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci
bytových domů postavených v jedné z typizovaných
konstrukčních soustav panelové technologie.

•
•
•
•
•

fyzické osoby (podporované opatření je
určeno pouze pro domácnosti),
společenství vlastníků bytových jednotek,
bytová družstva,
města a obce (včetně městských částí),
podnikatelské subjekty,
případně další právnické osoby.

Číslo na call centrum je
800 260 500, provoz běží
ve všední dny od 7.30 do
16.30 (jednotně ve všech
krajích).
Své dotazy můžete také
posílat
na
dotazy@zelenausporam.cz

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy
vedoucí k dosažení nízkoenergetického
standardu
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