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INFORMACE STAROSTY

2013
Přeji krásné aprílové počasí! Dovolte mi, abych vás jako již tradičně

informoval o tom, co nás čeká v následujícím měsíci. Začneme tím, že
Hejtman O. Bubeníček se starostou na OÚ
ERVEN
se
24. 2013
dubna uzavře Sokolovna – důvodem je pokračující
rekonstrukce. Nyní jsme se dostali k rekonstrukci sociálních zařízení,
2013 kanalizace a vodovodů. Rekonstrukce bude trvat minimálně
včetně
měsíc a půl, věřím ale, že to všichni vydržíme a o to víc se pak budeme
těšit do nového. Tělocvična zůstane normálně otevřená, jen je třeba
EZEN 2013
počítat s absencí sociálního zařízení. Nadále řešíme dodání popelnic na
tříděný odpad, ve čtvrtek byla rozdána další část nádob, tyto budou
sváženy vždy v lichou sobotu, tj. jednou za 14 dní!. Čeká nás také
pravidelný velký svoz komunálního odpadu – tentokrát 13. května.
Stačí tak udělat hromádku z nepotřebných věcí v místě, kde máte
popelnice. V posledních dnech se množí stížnosti na ježdění
čtyřkolkami a motorkami po soukromých pozemcích, ale také na
bezohledné ježdění po obci. Proto prosím všechny, kterých se to týká,
aby se nad svým chováním zamysleli, než dojde k nějakému neštěstí
nebo oficiální stížnosti, kterou pak bude muset řešit přestupkové
oddělení v Litvínově. Množí se také dotazy na prořezávku dřevin po obci. Letos se s touto aktivitou nepočítá, jelikož jsme prořezávali
plošně v loňském roce po dobu dvou týdnů. Tuto službu znovu zařadíme do plánu až na příští rok. A teď k příjemnějším informacím. Dne
12. dubna obecní úřad navštívil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a radní Radek Belej. Diskutovali jsme společně potřeby
příhraničních obcí, jejich rozvoj a možnost pomoci kraje v některých projektech. Věřím, že se oběma pánům na horách líbilo a že tato
schůzka přinese do budoucna obci ulehčení v rámci některých projektů. A teď se pojďme podívat na to, co nás čeká za akce. Začínáme
hned tuto sobotu Maškarním bálem, který jako již tradičně ukončí plesovou sezónu. Jsem velmi rád, že je tato akce tak oblíbená, což
každoročně dokazuje nejen účast, ale i pestrost a nápaditost kostýmů. V pondělí, 24. dubna nás pak čeká akce ZŠ Hora Sv. Kateřiny –
Ukliďme svět. Žáci nám pod vedením pana Kloučka pomohou uklidit cyklotrasu od Mníšku na Novou Ves. Každý rok se ale zapojuje i
řada občanů, za což jim patří velký dík. Před 14 dny uklízela rodina Šiklů celé Lniště i podél hlavní silnice, za což bych jim rád touto
formou poděkoval. Čeká nás také tradiční pálení čarodějnic a stavění májky, jak jinak než 30. dubna. Průvod odstartuje v parku naproti
obecnímu úřadu v 16:30, provázet nás bude orchestr ze ZUŠ Litvínova. Na hřišti nás pak čeká stavění a zdobení májky, soutěže pro děti
a opékání buřtů. Další akcí je pak soutěž o železného hasiče, která proběhne 6. května na Brandově v restauraci Na čáře. Letos bude mít
své zástupce i naše obec, věřím, že se k nám ještě někdo připojí a posílí naši sestavu. V případě zájmu se mi prosím ozvěte na telefonní
číslo 604 588 494, rád vám sdělím podrobnosti. O týden později, tedy 13. května bude probíhat velké cvičení profesionálních i
dobrovolných hasičů jak z české, tak německé strany. Cvičení bude probíhat v našem Ústavu sociální péče, a to včetně kompletní
evakuace. Hned po cvičení, cca od 11 hodin pak bude na stejném místě u vodní nádrže probíhat tzv. Férová snídaně, kam můžete
přinést své pochutiny, ale hlavně ochutnat domácí rodinné recepty a ochutnat Klášterský pivní mok. Čas ještě upřesníme ve chvíli, kdy
dostaneme přesný harmonogram hasičského cvičení. Další sobotu, 20. května nás pak čekají Čaje – tentokrát v parku naproti úřadu od
17.00 h a podávat se za zvuku country hudby budou klobásy a pivo od dobrovolných hasičů. Poslední květnovou akcí je pak tradiční
nohejbalový turnaj Memoriál Honzy Bejčka – 27. května na víceúčelovém hřišti u Sokolovny. Myslím, že nás čeká spousta akcí, ze
kterých si každý vybere tu pro sebe nejlepší. Již nyní se velmi těším na společná setkání! Váš starosta
David Kádner
Distribuce Zpravodaje. Vážení čtenáři, těší nás Váš zájem o dění v obci, které se Vám prostřednictvím Zpravodaje snažíme přiblížit.
Uzávěrky Zpravodaje přizpůsobujeme termínům jednání zastupitelstva, a proto Zpravodaj nevychází vždy ke stejnému datu. Přesto je
vydáván většinou jako měsíčník. Jeho distribuci do schránek zajišťují naši pracovníci na VPP a je docela obtížné je z naší strany
kontrolovat, zda jej dají opravdu každému; obzvlášť, pokud někdo z nich chodí po obci poprvé. Z tohoto důvodu Vás prosíme, dejte nám
včas vědět, pokud jste Zpravodaj neobdrželi, zajistíme nápravu a necháme Vám jej dodat dodatečně. Jinak posíláme na e-maily
elektronickou verzi, takže pokud máte zájem, sdělte nám svou adresu. Stejně tak je vyvěšován na web obce, kde najdete také celý archív.
Děkujeme, že nám pomůžete v tom, aby se Zpravodaj dostal skutečně tam, kam patří  .
S díky Radka Malkusová

16. 4. nás bohužel
navždy opustila paní

V dubnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Eliška Blažková (78)
Antonín Blažek (79)
Poděkování
Letošní sbírka pro mosteckou Charitu se nám
opravdu vydařila, a tak všem dárcům ještě jednou
za donesené dary děkujeme! Poděkování patří též
pí. T. Marázové za pomoc při jejím uspořádání.
Za Spolek žen A. Pešírová.

Drahuše
KRUPIČKOVÁ
(84)
Čest její památce!

Ke kondolenci se připojuje také
Spolek žen, jehož byla dlouholetou
členkou.
Nikdy nezapomeneme!

Restaurace U Rozhledny

Růžový Vrch 2, Hora Svaté Kateřiny
Kvalitní restaurace a ubytování.
Otevřeno: PÁ, SO 11.00 – 22.00 h
NE 11.00 – 17.00 h
V ostatní dny je nutná rezervace na
tel.: 731 801 881 nebo 731 712 718

Stručný přehled informací z
22. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, přinášíme Vám krátké
informace
z březnového
jednání
obecního
zastupitelstva, které projednalo zhruba dvacet bodů.
Pro školu v Hoře Sv. Kateřiny a tudíž i pro naše děti
jsme schválili finanční podporu na vybavení školy
žaluziemi, které jim zlepší teplotní podmínky ve
třídách. Projednali jsme dvě žádosti o prodej a jednu
o pronájem pozemků a také schválili pachtovní
smlouvy a umístění čmelínů ZO ČSOP Klíny. Mimo to
bylo schváleno ponechat pozemek č. 899/4 - nad
restaurací Pod Lípou pro občanskou vybavenost a
neprodávat jej. Obci se podařilo získat peníze
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ve výši
125 tis. Kč na opravu topného systému v muzeu, kde
bude dle návrhu vybudován nový kotel nebo tepelné
čerpadlo. Instalací nového topení očekáváme, že se
ušetří obecnímu rozpočtu významná částka na
vytápění budovy muzea. Další body již ve stručnosti a
to, že byla schválena darovací smlouva na 5tis. Kč
s firmou TOP TANK a peníze se použily na obecní ples,
byl zrušen pro svoji nečinnost osadní výbor na
Mníšku, schválil se dodatek ke smlouvě o nákupu
hasičského vozidla a také dodatek ke smlouvě o
službách odvozu komunálních odpadů a to na pořízení
nádob tříděného odpadu. V této věci najdete další
informace v Novoveském zpravodaji. Dovolte mi na
úplný závěr Vás pozvat na další jednání zastupitelstva,
které se koná 24. dubna od 17.00 hod. v zasedací
místnosti budovy obecního úřadu a budeme velmi
rádi, pokud se podělíte o své připomínky, náměty, žádosti, či pokud pocítíte potřebu se vyjádřit k obecním věcem.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Napsali jste nám…
Vážení spoluobčané a rekreanti, ráda bych Vás tímto
dopisem o něco požádala. Již delší dobu sleduji ve svém
okolí nešetrné zacházení s naší přírodou, které vnímám
jako zbytečné a barbarské. Chtěla bych Vás poprosit,
abyste si uklízeli nejen na svých pozemcích, kde to
samozřejmě chceme mít všichni krásné, ale věnujte také
pozornost svému okolí. Nevyhazujte odpad za své ploty,
nevyhazujte do okolí plasty, nezakopávejte staré
nepoužitelné bojlery do země, neodvážejte ani do okolí
různý biodpad apod. Všichni máme možnost jednou ročně
při svozovém dni vyhodit cokoliv, co nepotřebujeme a
nikdo neřeší co to je. Navíc na obci máme kontejner, který
má určené pravidelné dny, kdy můžete odpad vyhodit, ale
také když to bude mimo tento den, určitě se na obci
domluvíte a bude Vám umožněn přístup. A v neposlední
řadě máme na obci kontejnery na bioodpad a štěpkovač,
kde se můžete zbavit například trávy, větví apod. Vše je to
jen o domluvě a já apeluji na Vaše svědomí, abychom
zachovali naše okolí hezké a bezpečné i pro další generace
a zbytečně nehyzdili naše okolí černými skládkami. Děkuji.
Eva Nirodová, zastupitelka obce Nová Ves v Horách,
Mníšek 77

POPLATEK ZA PSA
Splatnost do 31. 5. 2017,
1. pes 100,00 Kč, každý
další po 200,00 Kč.

Fandíme Horské lize
15. 4. jsme si zahráli v sokolovně čtvrté kolo Horské ligy. Pro změnu se hrála dáma žravá. Jiný „sortiment“ přilákal rekordní počet
startujících a ke stolu zasedlo 12 hráčů. Bojovalo se urputně a nikdo nenechal nic zadarmo. Přiblížím vám několik zajímavých
momentů:
- především, objevili se 2 noví hráči,
- Peleikis nastoupili jako téměř kompletní rodinný klan,
- Anička Kádnerová uhrála 10 bodů a vůbec se ve startovním poli neztratila,
- Jiřka hrála teprve druhé kolo a
jenom vzájemná partie s Táňou ji
odsunula
z bodovaného
místa
v roční tabulce,
- Kamil se zúčastnil poprvé a hned
bojoval o vítězství. Jenom nešťastná
prohra
v posledním
kole
ho
odsunula na třetí příčku,
Na závěr bral svoje první vítězství
David Kádner, se stejným počtem
bodů Petr Thiel byl druhý a třetí
skončil Kamil Divácký. Jako tradičně
jsme zařídili plnou klubovnu a
Václavové nevěděli kam dřív skočit.
Protože bude v sokolovně probíhat
rekonstrukce,
další
kolo
se
uskuteční Pod lípou 6. 5. od 17,00.
Přátelé, přijďte si také zahrát, nebo
alespoň podpořit svoje favority.
Jaroslav Dvořák

Velikonoce v Novoveském muzeu již podeváté

V sobotu 15. dubna se muzeum zaplnilo velikonočními tradicemi. Byly vystaveny rukodělné výrobky našich
spoluobčanů, mohlo se i ochutnávat – soutěžilo se totiž s doma vyrobenými pochutinami. Nechyběly tradiční tvořivé
dílničky pro děti (neotáleli ani někteří dospělí) pod vedením Evy Nirodové z Tvořilek. Kdo si chtěl uplést vlastní
pomlázku, měl příležitost pomocí zkušených rukou pana M. Šikla. Všichni návštěvníci muzea mohli vyplnit hlasovací
lístek a vybrat svého favorita. A takto to dopadlo: kategorie výrobky dospělích: 1. H. Bláhová, 2. R. Malkus, 3. D.
Karlovcová. V kategorii pochutiny dospělích: 1. K. Kádnerová, 2. M. Plačková, 3. M. Blanařová. A děti: 1. R. Malkus, 2.
K. Prušovicová, 3. ZŠ Hora Sv. Kateřiny a DD Hora Sv. Kateřiny. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kdo nelenili a
přinesli ukázat své výrobky. Ostatní si výrobky mohou prohlédnout ještě v následujícím týdnu. R. Malkusová (foto J.
Pešír)

Dětský domov informuje
Velikonoční svátky
Velikonoční svátky jsme si užili už 11. dubna v Horním Jiřetíně, kam nás opět vzala teta Jana. Každoročně tam město Horní Jiřetín pořádá pro
děti velikonoční dílničky s diskotékou a i letos to byla veliká legrace. Nejdříve jsme si vyrobili nějakou tu výzdobu – někdo vajíčko, jiný přáníčko
a někdo jenom tak vybarvoval a vystřihoval zápichy do osení. A potom jsme se již věnovali tanci a různým soutěžím. Odpoledne jsme si moc
užili, a i jsme si přivezli plno sladkostí. Už se zase do Horního Jiřetína těšíme na nějakou další akci pro děti.
V úterý jsme pro změnu za velikonocemi vyrazili do Mostu na Velikonoční trhy. Přijeli jsme na program CVČ, který si pro děti připravil různé
tance, ale nás nejvíce zaujalo představení dětí, které se věnují chovu a hlavně cvičení domácích králíků. Bylo to vystoupení, při kterém jsme ani
nedýchali a dívali se opravdu s pusou otevřenou. Na trzích jsme si samozřejmě také nakoupili sladké dobrůtky. A velikonoční svátky jsme
ukončili velikonoční pomlázkou. Větší chlapci šli sami a menší vyvezla autem teta Jana – zajeli do Horního Jiřetína, do Nové vsi a samozřejmě
jsme vyhodovali všechny známe na Kateřině. Sladkostí a vajíček bylo až, až. Radost nám nepokazilo ani zimní počasí.
Stela Badiová

Pozvánka na „Krušnohorský regiofest“ , který se koná 11.5.2017 od 9.00hod. – 17.00hod. v Chomutově na náměstí 1. Máje s tímto programem:
Nabízeny budou výrobky a zážitky z Ústeckého kraje i z dalších regionů. Pro veřejnost bude uspořádána ochutnávka regionálních produktů, které získaly
ocenění „Potravina Přemysla Oráče, Regionální potravina Ústeckého kraje“ a i další. Na podiu po celý den budou vystupovat kapely jako Makovec,
Album, Zfleku a další.
Připomínám Dračí cestu , která je pohádkovou atrakcí v obci Březno u Chomutova. Měří přes 5 km a vede okolo turisticky zajímavých míst. Každá
z osmi zastávek patří pohádkové bytosti, která má blízko k obci Březno nebo k hornictví. (Potkáte tady permoníka Uhelníčka, loupežníka Bu-bu-bíka,
draka Severuse a další bytosti. Dračí cestu je možné navštívit kdykoli během roku. Ideální je se na ni vydat na kole. Vstup je zdarma. Informace na tel.
476692016 (informační centrum) od 8.00 – 12.00 a od 16.00-20.00hod. nebo stránkách obce wwwobecbrezno.cz
Termíny venkovských farmářských trhů: 20.5. Strupčice, 27.5. Blatno, 3.6. Špičák u Kadaně. Trhy se konají vždy v dopoledních hodinách.
6.5. ve městě Žatec se koná Chmelfest - slavnost pod heslem Jaro, pivo, láska na oslavu zahájení chmelařské sezony. Alegorický recesní průvod,
veselé chmelařské soutěže, ochutnávky piva, zábavná chmelová škola skřítka Hopa, kulturní program, Oslava se koná v areálu žateckého pivovaru.
Zubrnický májový jarmark – 13. a 14. května – Skanzen Zubrnice na Ústecku – staročeský jarmark s návratem na přelom 19. a 20. století, vystoupení
pouličních divadel, kejklíř, kramářské písně, ukázka uměleckých řemesel, výroba a prodej tradičních předmětů. Otevřeno od 9 – 17 hodin.
Hod kravincem 27. května – statek Hořenice, Chbany u nechranické přehrady – Mistrovství České republiky v házení kravským lejnem, občerstvení,
doprovodný program na statku. Podrobnost a přihlášky na www.hodkravincem.cz
Trnkova zahrada 2 v Praze do středy 31.5. Už jste někdy slyšeli o Štěkafonu, unikátním hudebním nástroji, díky němuž vám smečka psů vyštěká vaši
oblíbenou melodii? A co takový Kočkodrom, Slonograf nebo Prstochod? Pokud Vám tyto podivné názvy nic neříkají, zamiřte na interaktivní výstavu,
jejímž základem jsou původní kresby z díla Zahrada od Jiřího Trnky. Tvůrci výstavy chtějí návštěvníky vtáhnout do knížky a umožnit jim prožít si příběh
na vlastní kůži. Více na www.zahrada2.cz
22.dubna – je zahájení motorkářské sezony na Mírovém náměstí v Kadani. Zváni jsou všichni motorkáři, tříkolkáři, čtyřkolkáři i řidiči různých bugin bez
rozdílu značky a kubatury stroje. Od 11 hodin prohlídka strojů, ve 12 žehnání všem řidičům v kostele Povýšení sv. Kříže a poté svěcení strojů na
Mírovém náměstí. Ve 14 hodin společná vyjížďka do ATC Hradec.
22.dubna v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se koná oslava celosvětového ekologického svátku Dne země v zoo. Pohádky a ekologické
programy pro děti , křtiny mláďat, soutěže. Začátek odpoledne.
A teď zase něco z knihy rekordů – obři ze
zahrádky: Scott A. Robb (USA) předvedl
31.8.2012 na Aljašském státním trhu
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
v Palmeru na Aljašce kolosální zelnou hlávku
které se koná dne 24.4. 2017 od 17.00 hodin
o váze 62,71kg.
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
Jablko o váze 1,849 kg vypěstoval v Japonsku
a sklidil je 24.10. 2005 Čisato Iwasaki ve svém
1.
Úvod
jabloňovém sadu v Hirosaki.

PROGRAM

Celer o váze 33,9 kg Vypěstoval Ian Neale
(VB) a zvážen byl 23.9.2011 na Malvernské
výstavě ve Worcestershire, který také
vypěstoval nejdelší okurku měřící 107cm a
pochlubil se s ní na výstavě 26.9.2011
Brambor 4,98 kg vypěstoval Peter
Glazebrook (VB) a zvážen byl na Národní
zahrádkářské výstavě Royal Bath &West
Showground
v Septon
Malletu
v Somersetu.
Nejtěžší cibule se urodila opět ve VB .
Vypěstoval ji opět Peter Glazebrook .
Předvedl ji na Harrogateské květinové
výstavě v Severním Yorkshiru. Cibule vážila
8,195 kg. Ve stejný den představil nejdelší
řepu s 640,5cm.
No, máme o čem přemýšlet a co dohánět.
Jana Dvořáková

2.

Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele

zápisu

3.
4.

Informace starosty
Informace o průběhu dotace na nákup hasičského auta v rámci projektu
„Hasiči bez hranic“ – propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti Krušné hory
5.
Informace o průběhu realizace dotace z Ministerstva pro místní rozvoj –
podpora rozvoje regionů „Oprava elektroinstalace a sociálního zařízení Sokolovna“
6.
Schválení Smlouvy na pronájem části p.p.č. 1216 v kú Nová Ves v Horách o
vým. 20m2, ostatní plochy
7.
Schválení Smlouvy na pronájem části p.p.1367/17 v kú Nová Ves v Horách
8.
Schválení Nájemní smlouvy na část p.p.č. 1384/1 v kú Nová Ves v Horách
9.
Žádost o prodej části p.p.č 607/2 o vým. cca 453m2 v kú Nová Ves v Horách,
trvalý travní porost za čp. 65
10.
Rozpočtová změna – návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
11.
Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku od Euroregion Krušnohoří v rámci
společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 – 2020 „Plujeme na lodi společně“
12.
Došlá pošta 13.
Diskuse
14.
Závěr
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