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INFORMACE STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané! Dovolte mi, abych vás již naposledy v tomto roce informoval o tom, co
se za posled ní týdny v naší obci událo, a co nás ještě letos čeká. Rád bych se krátce zastavil u
ERVEN 2013setkání zastupitelů a občanů, které proběhlo na sále restaurace Pod Lípou. Představili
společného
jsme vám zde plány na další rok, jedním z nich je např. sjednocení pravidel pro komunální odpad
2013rozšiřování služeb týkajících se tříděného odpadu až před váš dům, pokud o to budete mít
nebo
zájem. Bavili jsme se také o prodloužení vodovodního řádu až do dolních Mikulovic či o rozšíření
EZEN 2013
kanalizace do Mikulovic horních. Představili jsme si plán rozvoje obce pro následující roky spolu
s výzvou, že budeme rádi za jakékoliv podněty a nápady týkající se rozvoje naší obce. Jsem velmi rád
za hezkou účast, sešlo se nás okolo 70, a to už je počet, při kterém se dá diskutovat o směru, jakým
se chceme a budeme ubírat. Vy, kteří jste se setkání účastnili, jste jistě poznali sami, že názorů
existuje spousta a není vždy jednoduché nalézt shodu. Pro nás, jako pro zastupitele, jsou však
všechny vaše názory nepostradatelné a některá, z tohoto setkání vyplývající rozhodnutí, padnou již
na příštím zastupitelstvu, v pondělí 19. prosince od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu, kam vás tímto srdečně zvu.
Letos jsme zažili návrat k tradicím v podobě Mikuláše, který se svou družinou obcházel děti po celé obci. Celkem takto navštívil
34 dětí a z akce jsme všichni měli skvělý pocit. Potěšilo mě, že za anděly a čerty vystupovala zdejší omladina a že jsme si
společně celou akci užili. Již nyní se těšíme na příští rok, kde se doufám naše čertí družina ještě rozroste. Další změnou bylo
místo adventních trhů, kam jsme se letos jeli podívat. Místo tradičních Drážďan jsme navštívili Annaberg – Buchholz a
můžeme všem do příštích let vřele doporučit. A teď se společně podíváme na to, co nás ještě do konce roku čeká. Již tuto
neděli se potkáme v muzeu při příležitosti druhého ročníku zdobení stromečku. Děti si mohou přinést jakoukoliv ozdobičku či
něco, co by rádi pověsili na stromeček a naklonili si tak Ježíškovu přízeň. Doprovázet nás bude také soutěž o nejlepší rohlíček.
Přijďte společně s námi strávit příjemné odpoledne od 14 hodin v novoveském muzeu. Čeká nás také akce „Betlémské světlo“,
které nám přivezou mostečtí skauti již 23. prosince v 19 hodin. Budu také velmi rád, pokud se na Štědrý den potkáme před
kostelem na tradiční půlnoční – nepůlnoční a dáme si společně svařáček. Budu se tam na vás těšit od 22 hodin. Na závěr mi

dovolte upozornění provozního rázu. Pokud máte ještě v plánu využít služeb obecního úřadu, učiňte tak prosím
do 22. prosince anebo potom až od 2. ledna nového roku. Pokud by nastala situace vyžadující urgentní řešení ze strany
obce, neváhejte se prosím obrátit buď na mě, nebo na paní místostarostku Dvořákovou. Rádi vám budeme nápomocni.
Na úplný závěr mi dovolte vám nejen za sebe, ale za celý obecní úřad ze srdce popřát krásné prožití vánočních svátků a
šťastné vykročení do Nového roku.
Váš starosta David Kádner

Jsem moc ráda, že Vám všem
mohu také já popřát
prostřednictvím Zpravodaje
nejen za sebe, ale i za
zaměstnance úřadu, členy
výborů a zastupitele příjemné
prožití vánočních svátků , do
nového roku pevné zdraví a
spoustu osobních i
pracovních úspěchů 
Jana Dvořáková

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 listopadu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Alžběta Pilátová (76)
Jana Holderíková (71)
Jaroslava Köhlerová (84)
Marie Smetanová (78)

V listopadu se v naší obci narodili dva noví občánci

ANNA HAVLOVÁ a FRANTIŠEK HODEK.

Tělovýchovná Jednota Sokol Nová Ves v Horách děkuje
všem členům i nečlenům, kteří se přišli rozloučit s
panem Františkem Novotným, dlouholetým a aktivním
členem naší TJ . Byl přítomen na každé sportovní akci a
vždy se skromností a zároveň hrdostí sobě vlastní
reprezentoval naší obec. Každou volnou chvilku
věnoval sportu a údržbě sportovního zařízení.

Nikdy nezapomeneme!

V listopadu 2016
nás bohužel navždy opustili
paní
JANA VEIKOVÁ (77) a
pan
FRANTIŠEK NOVOTNÝ (84).

Čest jejich památce!

MUDr. PAVEL LISICKÝ
Rozšiřuje ordinační dobu v obci.
Počínaje 1. 1. 2017 zde ordinuje každý pátek
od 10.00 h do 11.30 h.

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU
se uskuteční v termínu 27. – 28. 1. 2017
(1. kolo).
Případné 2. kolo proběhne o týden později.

Srdečně zveme všechny
příznivce tohoto sportu

26. 12. 2016 do Sokolovny od 16 h.

Ze srdce gratulujeme šťastným rodičům Petře a
Václavovi Havlovým a Františkovi a Veronice
Hodkovým. V polovině roku 2017 se těšíme na
setkání při slavnostním vítání nových občánků.

My tři králové jdeme k vám
Svátek Tří králů je dvanáctým (a posledním) dnem Vánoc, po tomto dni začíná období masopustu plné zábavy a her. Svátek je
totožný se slavností Zjevení Páně, který se slaví ve všech východních i západních církvích šestého ledna. A kdo byli ti tři
mužové? V běhu času se role tří králů, přicházejících do Betléma s dary pro novorozené dítě, měnila jen nepatrně. Podle
pověsti už ve třetím století našeho letopočtu byli tito tři muži účastni vítání narozeného Ježíše. A nepřišli s prázdnou, přinesli
dary právě tak, jako pastýři, kteří přispěchali s dary od svých stád.
Původně byli tito tři muži pohanskými mudrci či hvězdopravci z
Arábie, kteří vyčetli z pohybu hvězd proroctví, že z rodu Jákobova
vzejde nová hvězda, budoucí král Izraele. V šestém století se z
mudrců stávají králové, jejichž počet je odvozen od tří darů, s
nimiž do Betléma přišli. O století později pak dostávají jména, u
nás počeštěná do podoby Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři králové
přinášeli do Betléma dary v té době velice vzácné: zlato, kadidlo a
myrhu (latinsky myrra), představující zároveň všechna tehdy
známá skupenství hmoty. Zlato již v té době bylo žádaným kovem
(pevné skupenství), kadidlo jako vonná pryskyřice se pálilo k
vykuřování prostor při náboženských obřadech (plynné
skupenství). Myrha je načervenalá pryskyřice některých stromů
rostoucích v Orientu a Africe, a používala se smísena s vínem jako
utišující prostředek, nebo k výrobě mastí (tekuté skupenství).
Podle pověsti to byla myrha s vínem, podávaná Ježíšovi na jeho
poslední cestě. Tváře králů přinášejících dary mají také vyjadřovat
podobenství o třech obdobích života: první má tvář mladíka, druhý
podobu zralého muže a třetí král představuje starce. Tři králové
nebyli nikdy svatořečeni, ale jsou patrony poutníků a hříšníků.
Původní počet mudrců (králů) není nikde v bibli zmiňován, o třech
mužích prvně píše až ve třetím století jeden z církevních spisovatelů. Do té doby byl jejich počet různý, objevují se zmínky i o
dvanácti mudrcích. Dlouho byli tito muži bezejmenní, teprve když asi v sedmém století pověst o nich zlidověla a stali se součástí
vánočních betlémů, zůstali králové pouze tři a dostali jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Z pověsti o třech králích se stala
tradice udržovaná až do dnešních dnů. Do bílého roucha oblečeni chlapci (nebo muži), chodí šestého ledna od domu k domu a
posvěcenou bílou křídou píší na dveře obydlí známé K+M+B+2017. Nápis se obvykle vysvětluje jako iniciály jejich jmen, původní
C bylo nahrazeno literou K, i přesto bylo možné C vykládat jako iniciálu jména Casparus. Známý nápis však značí formuli
požehnání, jehož původní latinský text zněl: „Christus mansionem beneficat“, ve volném překladu“Kristus ať žehná obydlí po
celý rok“. Proto je vždy v nápisu uváděn i letopočet. Křížky mezi písmeny neznačí matematické plus, ale tři kříže symbolizující
Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého. Podle orientálních pověstí se jednalo o konkrétní muže: Melkona-krále
Peršanů, Gaspara-krále Indů a Balthazara-krále Arabů.
J. Pešír

Dětský domov informuje
Zábavné odpoledne
Dne 22.10 2016 jsme si,, Naše čtyřka / Stela, Páta. Jitka a Pepa/“
připravili malou diskotéku pro ostatní děti z našeho domova. Byly tam
různé soutěže např: židličková, chůze s míčkem – tady soutěžily i tety a
některé pěkně švindlovaly a mnoho dalších. Samozřejmě se i tancovalo a
vybírali se nejlepší tanečníci. Bylo to pěkně strávené odpoledne, plné
tance a smíchu. Dětem se to moc líbilo i tetám, a tak nás tety z domova i
odměnili. Den jsme si náramně všichni užili.
/SteBa/
Princ Baja
Tak jsme opět po delší době vyrazili do Horního Jiřetína na pohádku –
Princ Bajaja.
Bylo to divadlo jednoho herce, který spolu s loutkami hrál všechny role.
Pohádka byla trochu jiná, než ta, kterou známe z televize, ale i tak se
nám moc líbila a dost jsme se nasmáli. Objevily se tam i známé písničky,
s textem, který se hodil do pohádky.
Už se do Horního Jiřetína těšíme na další akci – Vánoční diskotéka.
/ReŘí/

Vážení hasiči, přátelé,
Chtěl bych využít této příležitosti a na začátku popřát příjemné prožití vánočních svátků a klidný vstup
do nového roku. Dále bych chtěl poděkovat všem dobrovolným hasičům za jejich práci ať už v oblasti
požární ochrany, nebo přípravě různých společenských akcí. V neposlední řadě mé poděkování patří i
představitelům obce za jejich podporu.
V minulém roce jsme pro vás připravili několik akcí, ať již samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími
spolky a obcí. V této činnosti rozhodně hodláme pokračovat a doufáme, že nás budete podporovat
svou účastí a že pro vás tyto akce budou zajímavé a budete se při nich bavit.
Pokud byste se o naší činnosti a chystaných akcích chtěli dozvědět více, tak vás srdečně zvu na naší
valnou hromadu, která se bude konat 7. 1. 2017 od 18:00 na obecném úřadě.
Pro ty z vás, kteří byste nám s naší činností chtěli pomáhat, nabízíme možnost stát se našim členem. Největším vyjádření
podpory je pro nás to, že se stanete tzv. přispívajícím členem. Tato forma členství je pro ty, co se nechtějí nebo nemohou přímo
zapojit do konkrétních činností, ale jsou součástí sboru.
První společenskou akcí, kterou pro vás chystáme v r. 2017 je již 8. hasičský ples, který se uskuteční 11. února a na který vás
srdečně zvu.
Za SDH, starosta Jan Valenta

Expozice hraček
4. 12. 2016 jsem se zúčastnila ve firmě NBW s.r.o. v Nové Vsi
v Horách slavnostního otevření nových prostor EXPOZICE
HRAČEK a křtění kalendáře na rok 2017. Nový prostor pro
Expozici hraček byl vybudován z již nevyužívaného prostoru
dřívější dílny. Tak jako každá proměna, která byla
realizována, byla i tato proměna promyšlena do těch
nejmenších detailů. Celou místnost pozvedla zajímavá barva
podlahy, která prostor prozářila pohodou a klidem. Areál
firmy svítil čistotou, nastávající vánoční pohodou a klidem. V
Expozici hraček vždy najdu výrobek, který mě zaujme a který
jsem při minulé návštěvě přehlédla. Otevřením dveří dýchne

na každého hosta historie nejen naší obce ale i vůně dřeva.
Proto neváhejte a přijďte se podívat a prohlédnout si
prostory firmy 18.12.2016 v době od 10hod. do 16hod.
Firma NBW s.r.o. připravila pro nás Den otevřených dveří s
možností nákupu nádherných výrobků, které firma vyrábí.
Už se zase těším. Děkuji všem neúnavným zaměstnancům,
kteří trpělivě vytvářejí svýma rukama výrobky, které
dokážou pohladit a potěšit na duši. Nad tím vším bdí již
dlouhá léta, duše podniku, paní Sonja Vydrová.
Jana Dvořáková

Tak se trochu porozhlédneme po Ústeckém kraji ….
Tak třeba Františkov nad Ploučnicí, leží v okrese Děčín v údolí řeky Ploučnice. Na čedičové skále v obci nad řekou Ploučnicí byl
okolo roku 1250 vystaven hrad Ostrý (Scharfenstein) rodinou Markvarticů. Hrad byl postupně v držení několika šlechtických
rodů a zřejmě v roce 1515 byl opuštěn. V roce 1966 je zřícenina hradu zapsána na seznam kulturních památek České
republiky.
Další obcí v okrese Děčín je obec Valkeřice. Na katastru obce se dnes nachází několik zajímavých památek.
Vyskytují se zde především klasické roubené, hrázděné, ale i odstávkové chalupy. Většina těchto staveb je
chráněna státem.
A teď se podíváme do české databanky rekordů, kam byl zapsán 26.11.2016 nový zápis. V Jindřichově Hradci
totiž vyrostla socha anděla vyrobená z 11 392 PET lahví. Sběr lahví a stavba jednotlivých částí těla probíhala od
září 2016 v několika školách v Jindřichově Hradci a okolí. Celého anděla o výšce 6,3m pak sestavil tým skupiny
PET-MAT, která vznikla při fakultě architektury ČVUT. Ta se soustřeďuje na vývoj nových možností využití plastových recyklátů
v
architektuře.
Anděl
bude
ozařovat
jindřichohradecké
náměstí
Míru
až
do
Tří
králů.
Jana Dvořáková

Turnaj v kulečníku
Uplynul rok a na scéně se objevil druhý ročník Memoriálu Vladimíra Vydry. Přes počáteční nejasnosti s provozem Sokolovny se
podařilo odehrát soutěž bez problémů. Turnaj dokončilo 8 hráčů. A jak to všechno dopadlo? Loňské prvenství celkem
přesvědčivě obhájil Václav Seidl. Celou dobu mu dýchal na záda a nakonec skončil i druhý Miroslav Šikl. Na bronzovou příčku se
vyšplhal po výborných výkonech Petr Vítek. I na
druhém konci tabulky byly proti minulému ročníku
změny. Suverénní místo koncového hráče s radostí
přepustil Jarda Novák Vendovi Dvořákovi a ten se
toho ochotně ujal. Na závěr byla opět bonusová cena,
za pozici na jeden šťouch, kterou stavěl Arnošt Puff.
Do druhého kola postoupili zlatý a stříbrný z turnaje a
tam rozhodl Václav Seidl o tom, kdo je nejlepší. „A
Arnošte, když jsi tak chytrej, tak nám to ukaž.“ No a
hlavní rozhodčí se chopil tága a s přehledem pozici
vystřihnul. S odehraným zdařilým turnajem bych
jenom chtěl podotknout, že je to důvod k vážnému
zamyšlení pro ostatní hráče, už napřesrok konečně
něco udělat s tím prvním místem. Přece to takhle
nepůjde i potřetí!
Jaroslav Dvořák

PROGRAM
20. zasedání ZO Nová Ves v Horách,
které se koná
dne 19. 12. 2016 od 17 h v zasedací místnosti
OÚ

1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.č. 516 o
vým.359m2, v kú Mikulovice v Kr. horách a směnu p.p.č
60/25 s p.p.č. 60/26 v kú Mikulovice v Kr. Horách
5.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č.
217/4 o vým. 226m2, TTP a část st.p.č. 218/2 o vým.
10m2 v kú Nová Ves v Horách
6.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č.
1367/1 o vým. 168m2, ostatní plocha v kú Nová Ves v
Horách
7.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.č.
421 o vým. 110m2, orná půda, v kú Mikulovice v Kr.
horách a st. p.č. 80 o vým. 111m2, zast. plocha v kú
Mikulovice v Kr. Horách
8.
Schválení Kupní smlouvy na prodej části p.p.č.
656/2 o vým. 265m2, TTP v kú Nová Ves v Horách
9.
Rozpočtová změna – návrh rozpočtového
opatření č. 6
10.
Návrh rozpočtu na rok 2017
11.
Zpracování projektové dokumentace –
vodovod Mikulovice – schválení
12.
Program rozvoje obce - schválení
13.
Žádost o prodej části p. p. č. 1367/26 o vým.
51m2, ost.pl., p.p.č. 656/4 o vým.196m2 TTP a p.p.č.
607/2 o vým. cca 450m2 , vše v kú Nová Ves v Horách
(naproti faře)
14.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1384/1 o vým.
26m2 , silnice, v kú Nová Ves v Horách (Starý kopec)
15.
Žádost o pronájem části p.p.č. 480/1 o vým.
16m2 v kú Mikulovice v Krušných horách (starý kopec)
16.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1367/17 o vým.
cca 142m2, v kú Nová Ves v Horách u čp. 31, ostatní
plocha
17.
Změna nařízení vlády č. 37/2003Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
18.
Žádost o prodej p.p.č. 1367/17 o vým. cca 142
m2, v kú Nová Ves v Horách u čp. 31, ostatní plocha
19.
Došlá pošta
20.
Diskuse
21.
Závěr

Jak si zpestřit adventní čas
Pokud si v předvánočním shonu najdete ještě chvilku na tvoření,
připravili jsme pro vás inspiraci pro vánoční výzdobu. Anděly ze špalků
dřeva s křídly a polystyrenovou hlavou jste už mohli zahlédnout i
v naší obci. Je to jednoduchá a efektní ozdoba před dům, která vydrží
roky. S dětmi můžete vyrobit hezké přáníčko přilepením zbytků
z ořezaných pastelek na ozdobný karton. Zároveň budou vaše pastelky
připraveny k dotvoření přáníčka. Jednoduchou dekorací, kterou
zvládnou i děti, jsou tradičně sušené pomeranče, kůra z pomerančů i
dalších citrusů. Jednoduchou girlandu vytvoříte z usušené kůry, kterou
jste před tím vykrojili tvořítky na cukroví. A voňavý stromeček
vyrobíte, když mírně proschlé plátky pomeranče střídavě napíchnete
na špejli a na vrchol zapíchnete šišku či hvězdičku. Pomeranče budou
postupně ve vašem obydlí usychat a tak se vám po bytě bude linout
krásná vůně.
R. Malkusová
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