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INFORMACE STAROSTY

Rád
bych
tentokrát začal poděkováním všem, kteří se zúčastnili letošního obecního plesu, a zejména bych rád poděkoval
ERVEN
2013
kuřákům za jejich trpělivost v souvislosti se zákazem kouření. Věřím, že se všem
díky
tomuto opatření po celý večer dýchalo lépe. Velmi nás potěšily kladné
2013
reakce na připravený program. Velmi mě těší, že se dokážeme programem
přiblížit i velkým městským plesům, a to za mnohem méně peněz. Pro všechny
EZEN 2013
zvědavé, kteří tipují, kolik nás vystoupení Petra Koláře stálo, musím říct, že ples
obec celkově vyšel na 30 000,- Kč. Budeme rádi za všechny reakce a podněty,
které mohou pomoci s organizací příštího plesu nebo chystaných letních
slavností.
Tak a teď se pojďme pro změnu podívat na to, co nás v nejbližší době čeká.
Už tuto sobotu nás čekají pravidelné Velikonoční dílny pro malé i velké, také
tradiční soutěž o nejlepší velikonoční výrobek v kategorii pro děti i dospělé.
Abychom se nenudili, zasoutěžíme si společně také o nejchutnější velikonoční dobrotu, za níž můžete vyhrát krásné ceny.
Další již tradičně pořádanou akcí je Noc s Andersenem, letos na téma Malá mořská víla. Akce proběhne 1. dubna, začínáme mezi
17:00 a 17:30 na obecním úřadě. Věřím, že se na letošní krásné téma děti připraví, čeká je bohatý program a dokonce i noční
pohádková stezka. Vzhledem k tomu, že se ve stejný den koná ples základní školy Hora Sv. Kateřiny, mohou si děti na obecní
úřad před plesem přinést potřebné věci a já je po skončení plesu vyzvednu a na noc s Andersenem převezu. Možný je
samozřejmě i odvoz opačným směrem, tedy na ples od obecního úřadu. Abychom se mohli na celou akci dobře připravit,
prosím vás o nahlášení dětí, které se akce zúčastní, a to do úterý, 29. března. Jména dětí můžete hlásit formou SMS zprávy buď
na telefonní číslo Lenky Brandnerové (775 086 283) anebo na moje telefonní číslo (604 588 494). Akce bude ukončena sobotní
snídaní v 8:00 ráno.
Od 4. dubna budou na obecním úřadě k zapůjčení kompostéry na vaše pozemky. Ty bude možné zapůjčit bezplatně, pouze
podpisem smlouvy s obcí.
Kompostérů
bude
připraveno celkem 82.
Na závěr bych rád požádal
všechny,
kteří
by
potřebovali
uskutečnit
prořezávku
stromů,
popřípadě kácení těch
stromů,
které
ztěžují
přístup na vaše pozemky,
aby
tuto
skutečnost
nahlásili do 11. dubna na
obecním úřadě. Na místo
se přijedeme podívat a
zároveň sdělíme termín,
kdy budeme mít k dispozici
plošinu.
Přeji krásné dny doznívající
zimy a nadcházejícího jara.
Váš starosta
David Kádner

V březnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Hana Gänslerová (72)
Karla Schittenhelmová (70)
Jiří Kůžel (71)
Ema Berková (81)
František Cink (72)

V měsíci únoru se v obci nově narodila

Vendulka
WINTEROVÁ.
Gratulujeme rodičům
k narození miminka!

Marie Forejtová, výročí úmrtí
30. 3. 2002 – 14 let
Dne 30. března to bude již 14 let, kdy nás ve věku 66 let
opustila navždy naše maminka, babička a především
dlouholetá obyvatelka chaty „Marie“ v Nové Vsi
v Horách paní Marie Forejtová.
Zdá se, že 14 let je v životě lidském dlouhá doba, ale
ve smutku ze ztráty blízkého člověka to až tak dlouhá
doba není. Blíží se velikonoce, doba, kdy nám bylo
personálem Konstantinových lázní oznámeno, že naše
bezva maminka, babička, náhle zemřela. Zotavovala se
zde ze třetího infarktu, ale ten čtvrtý, navzdory rychlému
zásahu lékařů, již nepřežila.
Moc nám všem chybí, s přibývajícími událostmi v našem
životě, životě vnoučat a již i jejích pravnoučátek, ze
kterých by měla určitě nesmírnou radost, stále více. Dne
26. března by oslavila 80. Narozeniny …
Vzpomeňte prosím, kdo jste ji měli rádi a věnujte ji
tichou vzpomínku.
Za celou rodinu dcera Milena Vágnerová

POPLATEK ZA PSY
Upozorňujeme poplatníky, že místní
poplatek za psa je splatný do konce měsíce
května. Výše poplatků zůstává nezměněna,
tj. za 1. psa 100 Kč, za každého dalšího
200 Kč.

Tvořilky
V neděli 20. 3. proběhla další schůzka Tvořilek, kde jsme se pokusily namalovat vyfouknutá vejce voskem. Po kratším cvičení
tahů hlavičkou špendlíku a zkoušení správné teploty vosku se nám nakonec začalo dařit a pod našima rukama vznikaly skvostné
originály. Zkusily jsme si něco, co doposud žádná z nás neuměla a o to víc nás těšil úspěch. Já bych ráda poděkovala za hojnou
účast, která čítala 9 žen a 6 dětí, které se snažily stejně jako maminky :-)
Další naší akcí je pomoc na Velikonocích v muzeu, kde budeme dělat dětské velikonoční dílny včetně malování voskem. Ráda
bych tímto všechny pozvala na sobotní odpoledne 26. 3. do muzea, kde budou nejen velikonoční dílny, ale i tradiční soutěže a
ukázka výroby madeirových vajec. Tvořilky se opět sejdou v jednu dubnovou neděli, jakmile budeme znát termín a téma naší
tvorby, oznámíme vše přes SMS bránu.
Budu se těšit na nově příchozí i stávající Tvořilky.
Eva Nirodová

SBÍRKA
Prosíme dárce, kteří by byli ochotni věnovat dětem na letní dětský tábor

LÁTKY (METRÁŽ), VLNU A KOŽEŠINY
k využití pro volnočasové aktivity, aby tyto věci donesli na obecní úřad.
Předem děkujeme.

NOVĚ
Možnost pronájmu UNC nakladače
(bobek) na terénní a stavební úpravy,
menší demolice apod.
Tel.: 777 347 894 Mníšek

Něco z kroniky…

Právě rovnám a nahlížím do zápisů z pedagogických porad a
kroniky školy, kterou z dostupných materiálů a z vyprávění napsal
poslední ředitel školy pan František Střasák.
Něco tedy pro
pamětníky.
Přehled českých ředitelů školy od roku 1945: Stanislav Cháb,
Oldřich Arazim, Jaroslav Hadáček, Libuše Davidová, Helena
Schmiedová, Zděnek Reindl, Jiřina Štorková(Lajčíková),
Jiří
Smetánka, Jiřina Slavíková (Prokschová) Josef Škach, Rozvita Švarcová, Iva Kalousková a František Střasák do 4.7.1991 - tímto
dnem byla škola zrušena. Od roku 1945 učilo na zdejší škole celkem 51 učitelů.
Vybírám pouze ty, keří učili déle než tři roky: Alena Škorpilová (1956-1962), Josef Škach (1961-1966), Rozvita Sinkulová (19611967), Eva Čonková - Karpinská (1964-1975), Iva Kalousková 1966-1970), Zdeňka Husníková 1967-1973), František Střasák
(1968 -1991), Pavla Klementová (1970-1974), Věra Kazimírová - Vostárková (1973-1979), Marcela Valentová (1976-1980), Jana
Vejražková (1979-1987). Ve školním roce 1945/1946 bylo v pololetí 86 žáků: 14 českých a 72 žáků z německých rodin.
V kronice se dočteme, že v roce 1833 cituji: Docházka dětí do školy vypadala takto: dětí schopných školní docházky bylo v
Nové Vsi 128 z toho 73 chlapců a 55 dívek, v Mikulovicích 68 z toho 35 chlapců a 33 dívek, tedy celkem 196 dětí. Skutečně
však školu navštěvovalo pouze 141 dětí. Od roku 1945 převzal důl Kolumbus patronát nad naší školou , který školu zásoboval
uhlím, přispíval finančně na opravu školy a dětem platil výlety. Novoveská škola byla také velmi známa a úspěšná
nastudováním mnoha divadelních představeních, která byla hojně navštěvována. Ve školním roce 1950/1951 navštěvovalo
školu 71 žáků. Neprospělo 7 žáků a dvojku z chování obdrželi 3 žáci. Jak tak listuji, tak se dočítám, že dvojky z chování byly
každoročně hojně udělovány. (Děti, vy jste měli doopravdy zlobivé rodiče). Ve školním roce 1970/1971 je kromě jiného
napsáno opisuji : Od dubna mohli žáci poslouchat školní rozhlas, protože koncem března ředitel zakoupil malé přenosné radio.
Nejlepší sběrači léčivých bylin z 1. třídy Macura a Novotný z druhého ročníku. Nejčastěji se v kronice píše o panu Blažkovi
jako předsedovi KVK, který řešil na OŠI připomínky učitelů a pomáhal škole získáváním finančních prostředků na opravu školy
a vybavení . Z dalších jmen, které se objevují Novotný, Bendík, Kupová, Plačková. Všichni jmenovaní ochotně pomáhali škole
s opravou, zajištěním vybavení školy a s vedením kroužků. Pan Blažek navíc vozil děti na školní výlety a exkurze. V posledním
školním roce 1990/1991 docházelo do školy celkem 32 dětí. Z toho 2 děti z Brandova, 16 dětí z Hory Svaté Kateřiny a 14 dětí z
Nové Vsi v Horách. (Vše doslovně opsáno z kroniky školy a pedagogických porad).
Jana Dvořáková

Kam vyrazit za kulturou ….
Na konci března nás očekávají velikonoční oslavy, které se konají v každém městě, v každé obci. Např. na Lesné, na Boží hod
velikonoční, to je 27.3.2016 od 13hod.-16hod. se koná Krušnohorský velikonoční jarmark v Horském areálu Lesná.
ZOOPARK Chomutov je rozlohou největší zoologickou zahradou v ČR. Je otevřen celoročně a neustále se zde něco děje.
Zajímavý je také Motýlí dům v Karlových Varech (ul. Vrch přátelství 5/1). Otevřeno mají denně. Můžete si zde vyfotografovat
nejkrásnější motýly z celého světa, včetně jejich vývoje. Více na www.dianakv.cz
Na červen si můžete naplánovat cestu do Kadaně. 18.6.2016 se zde konají pivní slavnosti, 25.6. se již po třinácté bude v Kadani
konat hudební festival vysmáté léto. Na dvou pódiích umístěných mezi řekou Ohří a kadaňskými hradbami se během dne
vystřídá více než desítka českých interpretů různých žánrů. V Kadani najdete i muzeum čarodějnic v krásných gotických a
renezančních sklepích proslulého domu U Slunce www.carodejnice-muzeum.cz . V Kadani na nábřeží Maxipsa Fíka stojí replika
Staroměstského orloje. Oproti originálu je jednou tak velký – měří přes pět metrů a váží více než pět tun. Kadaňský orloj však
nemá pohyblivá kolečka, jedná se o kovovou sochu.
Jana Dvořáková

Zajímá Vás jak jsme hospodařili v roce 2015?
Předkládám velmi stručný přehled příjmů a výdajů
Celkové příjmy po konsolidaci : 11 327 749.-Kč. Z toho: 1. daňové příjmy 5 836 199.-Kč (daně z příjmů fyz. a právnických osob,
z kapitálových výnosů, z DPH, daň z nemovitých věcí)
2. nedaňové příjmy 1 157 652.-Kč, (VTE 840 000, pronájmy pozemků, byt apod. 123tis. , ostatní příjmy ( úroky , za třídění odpadů, podíl na
zisku a dividend) 194tisíc ,
3. dotace na veřejně prospěšné práce 1 402tisíc, dotace na činnost OÚ 81tisíc, dotace na sekací traktůrek 56tisíc, dotace na park u OÚ
187tisíc, dotace na JSDH 7 604.-Kč , dotace na bioodpad 2 407 331.-Kč, neinvestiční dary 113tisíc. (Unipetrol, ALTENERG s.r.o.)
Výdaje po konsolidaci : 12 305 830,-Kč. Z toho: rozbor pitné vody 12tisíc, odpad. vody 144tisíc, mateřská školka 80tisíc, ZŠ 44tisíc,
knihovna 27tisíc, muzeum 286tisíc, kronika 4tisíce, za ostatní kulturní akce jako MDD, čarodějnice, letní slavnosti, mikulášská pro děti,
jubilanti, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční setkání u kostela, velikonoce, drakiáda, Indiánské léto, soutěž za vysvědčení, dlabání dýní
apod. jsme zaplatili 352tisíc. Tělovýchova 150tisíc, zdravotnictví 42tisíc, veřejné osvětlení 256tisíc, pohřebnictví 4tisíce, sběr a svoz
komunálních odpadů 611tisíc, bioodpad 3 047tisíc – z toho nové auto Iveco 1 993tisíc, štěpkovač 387tisíc, 7 velkých kontejnerů na bioodpad
251tisíc, 82ks kompostérů domovních + sítě 168tisíc, zpracování žádosti, výběrového řízení a reklama 248tisíc. Na tyto výdaje jsme získali
finanční prostředky uvedené v příjmech (2 407tisíc). Vlastní podíl obce na profinancování dotačního titulu bioodpady je 640tisíc Kč. Péče o
vzhled obce - park u OÚ 243tisíc, nájemné, služby 84tisíce, 50tisíc jsme vydali za protahovací prvky v parku, na které nám přispěl COLMEX
a nadace Správného životního stylu 50tisíc. Veřejně prospěšné práce 1 551tisíc. Požární ochrana 137tisíc. Zastupitelé 875tisíc. Činnost místní
správy: mzdy + povinné pojistné 1 040tisíc, pracovní oděvy dělníci 21tisíc, knihy, tisk 8tisíc, drobný hmotný majetek 130tisíc, materiál
251tisíc, voda, plyn, elektřina 147tisíc, PHM 177tisíc, internet, telefon 47tisíc, nákup služeb 531tisíc, školení, právní služby, 89tis. Zpracování
dat 125tisíc, opravy 88tisíc, daně stát. rozpočtu 177 tisíc, oprava kamenné zdi 1 043tisíc,
dražba ½ domu čp. 18 91tisíc, travní traktůrek 100tisíc, pojištění + bankovní poplatky 31tisíc, 211tisíc různé platby související s chodem
obce.
Výdaje za rok 2015 byly vyšší o 978 080.-Kč než příjmy. Hospodaření za rok 2015 skončilo schodkem. Vyšší výdaje byly pokryty finančními
prostředky z kladného hospodaření uplynulých let. K 31.12.2015 byl zůstatek na bankovních účtech ve výši 3 626 196,60Kč. V případě zájmu
o vysvětlení některých uvedených příjmů a výdajů se můžete zeptat na OÚ. Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky a předložíme k nahlédnutí
doklady.
Přehled majetku k 31.12.2015
Dlouhodobý nehmotný majetek: 638tisíc
Dlouhodobý hmotný majetek: 41 970tisíc z toho :
pozemky 2 977tisíc, kulturní předměty 1 750tisíc,
14. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
stavby 21 600tisíc, stroje, dopravní stroje a soubory
věcí 5 362tisíc, ostatní dlouhodobý hmotný majetek
dne 29. 3. 2016 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
2 959tisíc, nedokončený hmotný majetek 7 322tisíce,
finanční majetek (akcie) 2 520tisíc, zboží na skladě
16tisíc, ceniny 18tisíc, krátkodobé pohledávky 45tisíc,
krátkodobé závazky 580tisíc.

PROGRAM

Jana Dvořáková
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty (Územní plán, sokolovna, kácení stromů,)
Inventarizační zpráva za rok 2015
Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 516 trvalý travní
porost a p.p.č. 60/7 ostatní plocha, obě parcely v kú
Mikulovice v Krušných horách jako jediné přístupové cesty na
p.p.č. 84/7. ( mezi čp. 26 a če 017)
Žádost o prodej či pronájem části p.p.č. 457/1 cca 470m2
v Kú Mníšek ostatní komunikace (mezi čp.11 a 74 Mníšek)
Žádost o prodej případně pronájem p.p.č. 21/6 o výměře 69m2
trvalý travní porost, p.p.č. 24/1 o vým. 50m2 zahrady, 24/3 o
vým. 178m2 orná půda, 510 o výměře 148m2 ostatní plochy,
(u čp. 39)
Žádost o prodej části p.p.č. 1217/1 o vým. 119m2 (dle
geoplánu č. 213 472-31/2015 vznikne nová parcela č. 1217/10
o vým. 119m2), kú Nová Ves v Horách
Žádost o podporu - Oprava hřbitova – omítka hřbitovní zdi,
výměna vrat, vrátek a nádoby na vodu z POV Ústeckého kraje
Žádost o dotaci z MMR Praha , podpora obnovy a rozvoje
venkova na dětské hřiště
Žádost o dotaci z MMR Praha, podpora obnovy a rozvoje
venkova na opravu dřevěného kříže v kú Mníšek
Žádost o dar z Grantového programu NET4GAS – Blíž
regionům = komunitní rozvoj
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Dětský domov informuje
Kluk z plakátu
V pátek 26. 2. jsme s tetou byli v Horním Jiřetíně na
pohádce,, Kluk z plakátu. Pohádka byla o holčičce,
která nechtěla jít do nové školy a tak se spřátelila
s klukem, který byl z plakátu. Společně chtěli zažít
dobrodružství a tak skočili do plakátu, na kterém byl
namalovaný cirkusový stan. V něm potkali klauna,
kterému se ztratil klaunský nos. Holčička s klukem
mu ho pomohli najít a pak se zase vrátili zpátky. Po
tomhle dobrodružství se holčička rozhodla, že už se
nebojí a proto do té nové školy zajde. Pohádka se
nám moc líbila a už se těšíme, až se zase do Horního
Jiřetína na nějaké představení vydáme. /REŘÍ/
Velikonoční diskotéka
Dne 13. 3. jsme byli s tetou a s mladšími dětmi
v Horním Jiřetíně na Velikonoční diskotéce. Děti si
tam mohly vyzkoušet vyrobit různé velikonoční
dekorace, např.“ zápichy z papíru, velikonočního
beránka z popcornu, vajíčko ozdobené látkou,
anebo pomalovat velikonoční perníček. Mezitím
samozřejmě
probíhala
diskotéka
s různými
soutěžemi o sladkosti, a kdo byl už z tance unavený,
tak si mohl jenom sednout a vybarvovat si
omalovánky. Všem dětem se to moc líbilo. A ted už
se připravujeme na opravdové velikonoce a na
velikonoční pomlázku /EvBa/

Ples obce Nová Ves v Horách
Za vyvrcholení plesové sezóny je již delší dobu považován ples obce Nová Ves v Horách. Důkazem toho jsou vyprodané
vstupenky téměř ihned po zahájení předprodeje. 5. března tedy nastal ten správný čas a starosta obce David Kádner ples zahájil
ve 20 hodin. Poté se ujal slova moderátor celé akce. Večerem provázela kapela Vívar jako náhradník namísto původně
objednané kapely Flashdance. Večer zpestřila bohatá tombola. O půlnoci se sál tak trochu proměnil v tělocvičnu, když
nastoupili Flying boys se svým „létajícím“ vystoupením. Celý večer bylo účastníkům plesu slibováno překvapení. To se stalo
živou realitou, když ještě před létajícími chlapci na pódium vystoupil Petr Kolář. Po asi půlhodince věnované novým písničkám i
osvědčeným hitům za doprovodu kytaristy obecní ples plynul dál podle původního programu a všichni tanečníci mohli na
parket. V průběhu večera se všichni zájemci měli možnost nechat zvěčnit profesionálním fotografem nejen na parketu, ale i ve
fotostánku. A jelikož se ples pravidelně koná v době oslav svátku MDŽ, ani letos nechyběl dárek předaný všem ženám, které se
ho zúčastnily. Na toto místo patří také poděkování sponzorům obce, kterými jsou: Altenerg s.r.o. (p. Jiří Herzig), VTE Strážný
vrch s.r.o.(ing. Jiří Červinka), NBW s.r.o. (pí. Sonja Vydrová), p. Jiří Mikač, p. Martin Láter, pí. Kateřina Kádnerová, pí. Eva
Nirodová, p. Jiří Skrčený, manželé Dvořákovi. Děkujeme rovněž všem organizátorům. Podrobnou fotodokumentaci naleznete
na https://www.facebook.com/Obec-Nová-Ves-v-Horách, stejně tak zde najdete profesionální videozáznam. Na závěr nezbývá
než dodat, že (alespoň dle dosavadních ohlasů) se většina plesajících dobře bavila a že se všichni budeme těšit na jubilejní 10.
ples obce konaný v roce 2017! Radka Malkusová

Přicházející účastníci plesu.

Ples obce zahajuje starosta D. Kádner.

Prodej tomboly zahájen.

Tanec v plném proudu.

A kdo zrovna netančí, dobře se baví.

Král a královna tanečního parketu: S. Matějíček a A. Sirotková.

Petr Kolář.

Kapela Vívar.

Aplaus pro Petra.

Jiřina a Ivana – bez nich by to vážně nešlo.

FLYING BOYS.

D. Kádner s Petrem Kolářem.

Přespolním se ples také líbil.

Stručný přehled informací z 13. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
V pořadí již 13. jednání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách se konalo v pondělí 29. února 2016. Na programu bylo zhruba
16 bodů a mezi tradičně prvními jsou vždy informace starosty, kdy byla oznámena velmi významná novinka ve veřejné dopravě,
že autobus bude jezdit od června až na autobusové nádraží do německého Olbernhau. Dále se pan starosta zmínil o možnosti
využití nového vozidla Iveco občany a o prodeji domu naproti obecnímu úřadu. Sedmým bodem bylo zákonné zvýšení odměn
členům zastupitelstva, které však zůstaly nezměněny. Další schválené čtyři body se týkaly pronájmu, pachtu či prodeje
obecních pozemků. Stálým tématem jednání zastupitelů je bod o územním plánu obce, kdy se nyní vypořádaly připomínky
Ústeckému kraji a znovu byla podána žádost o projednání. Pokud bude vše schváleno, je předpoklad veřejného projednání
v červnu/červenci 2016. O stavu zpracování Vás budeme i nadále informovat. Posledním bodem byla schválena demontáž haly
panem Láskou a to do června 2016. Nakonec jednání se uskutečnila prohlídka rekonstruovaných prostor čekárny a ordinace
lékaře, přičemž i jednání zastupitelstva se konalo v rekonstruované zasedací místnosti obecního úřadu. Velký dík patří
pracovníkům obce a panu Viktorovi.
Pokud se chcete podívat na nové prostory a máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem,
budeme se na Vás opět těšit na dalším jednání, které se koná 29. března od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního
úřadu.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná
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