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INFORMACE STAROSTY

Vážení přátelé, dovolte mi začít informací pro naše nejmenší, a tou je blížící se Mikuláš. Po loňském
ročníku na sále restaurace Pod lípou jsme
ERVEN 2013
se rozhodli vrátit se k tradiční podobě
2013
mikulášské nadílky, při které Mikuláš s
čertem obcházejí děti doma. Proto
2013
prosím všechny, kteří mají oEZEN
návštěvu
Mikuláše u sebe zájem, aby se buď
telefonicky anebo osobně na obecním
úřadě přihlásili. Při té příležitosti se vás
zeptáme, jak je dítko staré a jaký vztah
má
k
čertovi,
abychom pak na
místě
mohli
adekvátně reagovat.
Mikuláš samozřejmě
dorazí i s balíčkem
dobrot od obce, a to 5. prosince od 16:30 a
později, podle počtu
přihlášených dětí. Přihlásit se můžete
nejpozději do 1. 12.
do 13 hodin. Myslím, že návrat k této původní
tradici
je
krok
správným směrem a že dětem přinese lepší a silnější zážitek z celé mikulášské nadílky. Další akcí k
umocnění atmosféry nadcházejících vánočních svátků je již tradiční rozsvěcení stromku v parku naproti
úřadu. Setkáme se tam společně již 27. 11. od 16 hodin. Čeká nás také svařák, vánočně laděné stánky a
koledy. Stromeček pak rozsvítíme v 16:30 hodin. (Pokračování na str. 2)

27. 11. od 17 h ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
VÁNOČNÍ TRHY - Park u OÚ
5. 12. od 16.30 h OBCÍ CHODÍ ČERT A
MIKULÁŠ
Mikulášská nadílka dům od domu.
10. 12. od 14 h ZÁJEZD DO ANNABERG BUCHHOLZ
Autobusem na Vánoční trhy. Přihlášky na OÚ,
cena 100,- Kč.
14. 12. od 18 h park u OÚ
KOLEDY ZPÍVÁ CELÉ ČESKO

18. 12. od 14 h v muzeu
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Nejen děti si mohou umístit na vánoční
stromeček doma vyrobenou ozdobu či
přáníčko.
Následuje soutěž o nejchutnější vanilkový
rohlíček. Cukroví přineste s sebou na místo
konání.
18. 12. od 10 do 16 h v NBW, s.r.o.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŔÍ
Rozšířený prodej, ukázky prací dřevařské
výroby, výroba svíček, dětské dílničky,
občerstvení.

23. 12. od 18.30 h park u OÚ
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Mostečtí skauti přivezou
Betlémské světlo, které si
můžete odnést do svých
domovů.
24. 12. od 22 h u kostela sv.
Michaela
PŮLNOČNÍ NEPŮLNOČNÍ
Starosta zve na svařák.
26. 12. od 10 h v Sokolovně
VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU

V říjnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Miroslav Bendík (80)
Ursula Bendíková (76)
Jaroslav Smetana (78)
Margita Bauerová (82)

Dne 3. listopadu 2016
nás bohužel navždy opustila
paní
MIROSLAVA VOMÁČKOVÁ
(56).

Čest její památce!
Stručný přehled informací z 18. a 19. zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, další zastupitelstvo obce a to osmnácté proběhlo 3. října. Na programu bylo 14 bodů, které se projednaly
během hodiny. Zastupitelé schválili tři kupní smlouvy na prodej pozemků a jednu žádost o prodej. Zbylé body se týkaly
rozpočtové změny, stanovení inventarizačních komisí a schválení archivačního a skartačního řádu obecního úřadu. Důležitý bod
jednání - Výběrové řízení na pořízení hasičské techniky bylo odloženo na 19. mimořádné zasedání, které se konalo 21. října
2016. V září bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení hasičského vozidla z přeshraničního projektu, do kterého se přihlásily
dvě firmy. Otevírání obálek se uskutečnilo 26. září a zůstalo otevřeno z důvodu doplnění podkladů. Ty byly doplněny, ovšem
firma První chráněná dílna nesplnila technické požadavky hasičského automobilu a proto řízení zvítězila firma Komersia Nord
z Málkova u Chomutova. Zastupitelé schválili podepsání smlouvy o pořízení hasičského automobilu za cenu 2 738 106,-Kč vč.
DPH, který bude dodán v polovině příštího roku a tím začne čerpání schváleného bankovního úvěru. Pokud máte nějaké
připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem, budeme se na Vás těšit na veřejném jednání o obecních
věcech jako kanalizace, vodovod a další, které se uskuteční 24. listopadu od 17.00 hod. v sále Restaurace Pod Lípou.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

INFORMACE STAROSTY
(Dokončení ze str. 1) Opět nás také čeká zájezd na vánoční trhy. Letos ale
místo do Drážďan pojedeme do Annaberg-Buchholz. Věřím, že to bude
příjemná změna pro nás všechny. Pojedeme 10. prosince ve 14 hodin od
obecního úřadu a dále po zastávkách, jak jsme zvyklí. Přihlásit se můžete
do 9. prosince do 12 hodin, cena je 100 ,- a platí se závazně při rezervaci.
Děti jedou zdarma. Určitě se můžeme těšit také na další předvánoční
akce, 18. prosince od 14 hodin budeme společně zdobit stromeček v
novoveském muzeu, na který si děti mohou pověsit jakékoliv doma
vyrobené ozdoby. Čekáme také na určení termínu pro celostátní zpívání
koled, datum upřesníme pomocí SMS brány. V loňském roce byla velmi
pozitivně vnímána akce s betlémským světlem, proto ho i letos mostečtí skauti dovezou do parku naproti úřadu, a to 23.
prosince v 18.30. Odtud si ho pak každý bude moci odnést domů. Na Štědrý večer se tradičně setkáme na půlnoční nepůlnoční
ve 22 hodin u kostela. Čeká nás tedy opravdu spousta akcí nasáklých vánoční atmosférou a já se již velmi těším, až se na nich
společně potkáme. Ještě před adventním časem nás ale čekají naše čaje, tentokrát v klubu Sokol. Tématem bude hraní Dámy a
Člověče, nezlob se. Akci pro nás přichystal Jaroslav Dvořák a určitě je na co se těšit. Dorazte tedy 19. listopadu v 18 hodin
zahřát se nad šálkem čaje a klasickou hrou. Po bohaté kulturní nabídce bych vás rád pozval na nadcházející setkání občanů se
zastupiteli, které se bude konat 24. listopadu od 17 hodin na sále v restauraci Pod lípou. Budeme probírat změny v oblasti
komunálních odpadů, plány realizace vodovodního řádu v Mikulovicích a zároveň možnosti kanalizace v horní části Mikulovic.
Budeme ale velmi rádi, když sami přinesete nějaké podněty či nápady k zapracování nejen do rozpočtu na rok 2017, ale i do
plánu rozvoje obce na další roky. Ten vám bude formou prezentace představen právě na tomto setkání. Budeme rádi, pokud se
setkáme v hojném počtu a rozvineme společnou diskuzi tak, abychom potřeby naší obce posunuli správným směrem společně.
Na závěr ještě několik informací. Jistě jste si všimli, že se nám za pomoci dotačního titulu podařilo opravit vstupní bránu na
hřbitov, která tak dává hřbitovu opravdu vyniknout. Zároveň můžete od tohoto týdne při procházkách naším parkem využít
lanový park pro naše nejmenší děti, postupně ho budeme zvětšovat i pro větší ratolesti. Na úplný závěr bych vás rád
informoval, že se nám podařilo získat dotaci na zaměstnání lidí ve dvou kategoriích, a to jednak v kategorii do 29 let, druhá
kategorie se pak týká občanů, kteří mají maximálně výuční list nebo jsou úplně bez vzdělání. Bližší informace vám rádi
poskytneme na obecním úřadě.
Přeji Vám krásné podzimní dny a těším se na nadcházející setkání v příjemné atmosféře nadcházejících svátků.
Váš starosta

ADVENT

ve firmě NBW s.r.o. Nová Ves v Horách
dovolujeme si Vás pozvat na ADVENTNÍ NEDĚLE do naší firmy

27. listopadu 2016
otevřena prodejna a stálá EXPOZICE HRAČEK 10. - 16. hodin

4. prosince 2016

otevřena prodejna a stálá EXPOZICE HRAČEK 10. - 16. hodin

v 11 hodin slavnostní otevření nových prostor EXPOZICE HRAČEK
občerstvení

11. prosince 2016
otevřena prodejna a stálá EXPOZICE HRAČEK 10. - 16. hodin

18. prosince 2016

10. - 16. hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
rozšířený prodej upomínkových a dárkových předmětů
kuřáčci, louskáčci, kouřové pece, ratanové košíky, tkané koberce, keramika,
vánoční dekorace, věnce, svíčky, pečivo
ukázky prací dřevařské výroby, výroba svíček
prohlídka Krušnohorské expozice hraček s promítáním
DVD o historii hračkářské výroby v naší oblasti Krušných hor,
oblíbené dílničky pro děti i dospělé
občerstvení

Těšíme se na Vaši návštěvu !

Zajímavosti
V naší obci žije 472 obyvatel,
z toho 194 mužů, žen je 199,
dětí od 15 do 18 let je 13, z toho
chlapců 4, dívek 9.
Dětí od 0 do 15 let je 66.
Průměrný věk obyvatelů je
43,955.

Svolávám další schůzku Tvořilek na neděli 20. 11. 2016 od 13
hodin v klubovně v Muzeu. Budeme si vyrábět Vánoční věnce,
nebo jiné dekorace na vánoční stůl. Zúčastnit se může kdokoliv, jen
pro nečleny Tvořilek je poplatek 50 Kč za materiál. Poprosím Vás
všechny, kdo budete chtít přijít, abyste mi poslali SMS na telefonní
číslo 777 347 895, že přijdete, abych mohla nakoupit materiál a
bylo ho dostatek. Samozřejmě, pokud máte cokoliv, co se hodí na
vánoční dekorace, přineste s sebou, budeme rádi za ozdoby "do
placu" :-)
Těším se na Vás Eva Nirodová

Michaela Krupičková

Z činnosti hasičů
V rámci dotačního programu "Hasiči bez hranic", kterého je naše obec
členem, společně s dalšími obcemi jak z české, tak německé strany, se
pořádají pravidelná setkání jednotek/sborů. Tato setkání se pořádají za
účelem zlepšení spolupráce mezi jednotkami a jejich vzájemném školení a
předávání si zkušeností. Akce, kterou pořádali hasiči z německé Nové Vsi v
sobotu 29/10, byla právě jedna z tohoto bloku školení. Tentokrát bylo
školení zaměřeno na záchranu osob z podzemních prostor, na což jsou naši
kolegové speciálně vycvičeni, a to pro případ nehody v turistické štole
naproti Kateřinské sjezdovce.
Akce byla spojena s oslavou 15 let od založení tamního muzea, kde jednou
z podmínek pro jeho otevření bylo zřízení právě této záchranné skupiny.
Dokážete si tedy představit, že naši kolegové mají s touto činnosti značné
zkušenosti a ukázka jejich práce nás zaujala.
Jan Valenta, starosta SDH

Myslivecké sdružení Jezeří, z. s.
Vás zve na

RESTAURACE POD LIPOU

POSLEDNÍ LEČ
spojenou s taneční zábavou,

18. listopadu 2016 od 20.00 h
na

která se koná v sobotu
12. 11. 2016 od 17.00 h
na sále KD Pod lipou.
Hrají: manželé Hvozdovi
Vstupné: zdarma

Vás srdečně zve

HUDEBNÍ VEČER
Hraje Oldřich Vávra
Vstupné: zdarma

Máme tu podzim, plískanice, mlhy a ani se nám nechce ven. Někomu možná ano.
Tak pro ty, co se nebojí nepříznivého počasí. Do neděle 20.listopadu se v Bučovicích koná výstava historické a exotické
obuvi. Pochází ze sbírkového fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a představuje ji právě Muzeum v Bučovicích.
Můžete si zde prohlédnout téměř na dvě stě modelů nejrůznějšího druhu obutí, unikátní je zejména kolekce obouvání
cizích národů. Do expozice jsou soustředěny boty ze všech kontinentů světa, velmi zajímavé jsou například jezdecké boty
používané v Osmanské říši. Více informací na www.muzeum-vyskovska.cz
I v zimním období můžete navštívit naše hrady a zámky. Zámek Hluboká je otevřen kromě pondělí každý den od 10hod. do
16hod. Zpřístupněné prostory jsou temperované. Na návštěvu vás zve i novogotický zámek Sychrov. Zámek Lednice je
honosné sídlo, které udělá dojem na každého návštěvníka. V zimě je přístupný o víkendech. Na prohlídku vás zve i
majestátní hrad Karlštejn , kde si kromě prohlídek interiérů můžete na nádvoří hradu ohřát svařákem či punčem nebo si
vyrazit vlastní minci. Více na www.hradkarlstejn.cz
Nejbližší kulturní památky : Královské pole ve Stadicích s pomníkem Přemysla Oráče, hora Říp s rotundou sv. Jiří,
přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, Pravčická brána a celý národní park České Švýcarsko, údolí Porta
Bohemica s žernoseckými vinicemi, pevnostní město Terezín, hnědouhelná pánev Severozápadních Čech a mnoho dalších
zajímavých míst Ústeckého kraje Vás rádo uvítá.
Teď něco z Guinness World Records knihy : Nejrychlejší auto na kávový pohon sestrojil Marti Bacon (VB) 19.2.2013 ve
Stockportu Greater Manchester. Auto dosahuje rychlosti až 105,45km/hod. Příležitost k tomu mu poskytla firma Co-op na
oslavu 10. výročí kávy Fairtrade v jejích obchodech.
Rekord nejdelší kočky domácí získalo plemeno mainských mývalích koček v roce 2013 . Kočka jménem Stewie měřila
123cm. Nejvyšší žijící fence v Ontariu byla v roce 2013 naměřena výška v kohoutku 98,15cm. Čtyřletý milý obr vážil 90,7
kg. Největší ohňostroj byl odpálen ve městě Kuvajt. Rekordní podívaná trvala 64minut a její součástí byla světelná a
zvuková show. Největší čtyřnohý chodící robot měří na délku 15,72 m a na šířku 12,33 m a vyrobila ho firma Zollner
Elektronik AG v Německu. Je řízena vysílačkou.
Jana Dvořáková

MUDr. Lisický Pavel
Ordinace Litvínov – u gymnázia v Sokolovně
Pondělí: od 7.00 – 11.30hod.
Úterý:

od 13.00 – 15.00hod.

Středa: od 7.00 – 11.00hod.
Čtvrtek: od 13.00 – 15.00hod.
Ordinace Nová Ves v Horách
Pátek:

od 9.45 – 10.45hod.

Tel. do ordinace 608 720 075 platný pouze v ordinačních hodinách
Léky , výpisy z dokumentace a ostatní záležitosti objednávat:
ordinacelisicky@seznam.cz
nebo na tel. 608 720 075 platný pouze v ordinačních hodinách

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny informuje
Svatomichaelské slavnosti Litvínov
Dne 28.9.2016 jsme se vydali do Litvínova na slavnosti. Toho to dne má svátek Václav- český panovník, a slaví se
svatomichaelské slavnosti- patron Michael Archaňděl. Na náměstí byla připravena pohádka o Rumcajsovi, poté tam byla
kapela. Za kostelem a českou spořitelnou byli připraveny soutěže ( různé sporty: cyklistika, atletika, gymnastika, fotbal, florbal,
házená, lukostřelba, stolní tenis a mnoho dalších ……). Na náměstí byli stánky, ve kterých se dali koupit jak cukrovinky tak něco
k obědu: klobásy, kukuřice, ale mohlo se tam zakoupit i pití: ledová tříšť a další. Celý program se městu Litvínov vydařil. Všem
se to tam líbilo, zasoutěžili jsme si a viděli jsme i známé tváře: našeho bývalého strejdu Jana Ptáčka, paní učitelku ze školy,
bývalé spolužáky a kamarády z kroužků. Celý den se všem líbil, jak velkým tak malým. (NiChr, KaFe, ZuAr,DaDe)

Pohádková lanovka na Klínech
Dne 1.10.2016 jsme se vydali na nedaleké Klíny si zasoutěžit. Soutěžili
jsme jak velcí tak i malí. Byly tam různé soutěže: hod na cíl, střelba
lukem, poznej co to je, a mnoho dalších, bylo jich celkem 10. Soutěže
byly rozmístěné po celé sjezdovce dolů a ta je pěkně dlouhá a bez
sněhu vypadá i hodně prudká. Ve chvíli co jsme přišli dolu, tak jsme
splnili poslední úkol, a vyvezli jsme se lanovkou zpátky na horní
stanici. U jednotlivých úkolů byli nějaké pohádkové bytosti: šmoula,
vlkodlak, Marge, Marfuša, pirát. Celý podvečer se nám vydařil. Všem
se nám to moc líbilo. Chtěli bychom poděkovat tetě Katce, za zajištění
vstupu na lanovku.
(NiCh, DeBi, JúDe)
Malování křídami
Dne 29.9.2016 jsme si udělali další soutěž o nějakou malou odměnu.
Pokreslili jsme skoro celé naše fotbalové hřiště v dětském domově.
Téma bylo: dopravní prostředky. Někteří z nás kreslili auta, letadla,
autobusy, kola, koloběžky, ale naopak některé i napadlo nakreslit:
rakety, lodě, Titanik, kočár tažený koňmi nebo ponorku. Zapojily se všechny věkové kategorie: od 3 let – 15 let. Celá akce se
nám vydařila. Měli jsme i hezké počasí. Děkujeme našim vychovatelkám za přípravu témata a zhodnocení jednotlivých obrázků.
(NiChr, KeFe, JúDe,VaBa)

Informace pro provozovatele
kotlů na tuhá paliva
Vzhledem k medializaci povinností majitelů domů nechat si
pravidelně kontrolovat kotle na tuhá paliva, obrací se na náš
obecní úřad občané s dotazy, zda zdejší úřad bude revize
kontrolovat, či kam se mají obracet v případě, že si chtějí
kotel nechat zkontrolovat. Proto vám nyní přinášíme bližší
informace. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky
provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. 12. 2016 (podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů. Tato povinnost platí jak pro fyzické, tak i pro
právnické osoby. V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si
budou muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat
technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný
dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován v souladu
se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel
nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000 Kč. Upozorňujeme,
že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá
osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě. Fyzickým
i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít uvedený
seznam OZO (http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php), kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu
a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je průběžně doplňován. Ti z vás, kdo si chcete nechat udělat revizi
a nevíte na koho se obrátit, kontaktujte pracovníky obecního úřadu Nová Ves v Horách a my se budeme snažit Vám pomoci.
R. Malkusová
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