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OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 4/2019

INFORMACE STAROSTY
Dovolte, abych vás seznámil s tím, co nás v následujícím
měsíci čeká. Nejdříve se chci krátce vrátit k sobotě 13. 4., kdy
se u nás pořádalo mistroství České republiky mládeže v české
dámě. Do naší obce ji přivedl Jaroslav Dvořák, který má sám
několik velkých úspěchů v této disciplíně. Jako doplněk byl
přátelský turnaj dospělých, kde jsme měli z naší obce hned tři
účastníky. Byla to moc hezká akce a chtěl bych i touto cestou
Jardovi poděkovat za velmi kvalitní organizaci, která byla
velmi náročná. Poděkování patří i všem, kteří pomáhali, ale i
samotným účastníkům, kteří důstojně reprezentovali naši
obec. Věřím, že tato událost se v naší obci bude opakovat.
Právě probíhají přihlášky na 9. ročník letního tábora
konaného od 8. 8. do 18. 8. 2019. Prvotní přihlášky můžete
posílat formou SMS na tel. číslo 604 588 494 do textu prosím
jméno a příjmení dítěte, jeho věk, kontakt na rodiče včetně
emailové adresy. Přes email dostanete ostatní informace.
Cena je 3500 Kč a je k dispozici posledních 10 míst.
1. 6. bude probíhat odvoz veškerého komunálního odpadu možnost se zbavit zbytečných věcí po zimě. LETOS BUDE
ZMĚNA!!! Nebude to probíhat standardně a vozy nebudou
projíždět celou obcí dům od domu, ale budete moci přivézt
věci, kterých se chcete zbavit na výšinu, kde budou
přistaveny kontejnery na různý odpad. Tato změna je hlavně
ze dvou důvodů. Jeden z nich je, že společnost Marius
Pedersen není schopná odvézt všechen odpad, který byl
poslední dva roky u většiny domů a minulý rok jsme se trápili

víc jak dva týdny, než se podařilo vše odvézt. Ten druhý
důvod je, že v minulém roce se stalo několik případů, kdy
nájezdníci šrotu, kteří se prohrabávají těmito hromadami se
ocitli i v zahradách našich občanů. Tak věřím, že
z bezpečnostního hlediska i z organizačního, to pochopíte.
Momentálně řešíme ještě jedno místo, kam by bylo možné
tento nepořádek odvážet a jak budeme vědět veškeré
informace, tak vám bude distribuován do vašich schránek
letáček s přesnými informacemi s časem a místem přistavení
kontejnerů. Bude vše i na našich webových stránkách a
facebooku. Našim seniorům jsme připraveni odvoz zajistit my.
Stačí zavolat na obecní úřad nejpozději do 24. 5. a
v následujícím týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2019 si ho od vás
převezmeme. TENTO ODVOZOVÝ DEN 1. 6. 2019 JE JEN PRO
OBČANY, KTEŘÍ BUDOU MÍT ZAPLACENY POPLATKY ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD. TO PLATÍ I PRO NÁŠ VELKOKAPACITNÍ
KONTEJNER, KTERÝ VÁM JE K DISPOZICI KAŽDOU POSLEDNÍ
SOBOTU OD 8 DO 12 HOD.
1. 6. 2019 od 13 hod. bude probíhat dětský den, tentokrát ho
s obcí Brandov pořádáme v naší obci v parku naproti
obecnímu úřadu. Budeme se na všechny děti a jejich rodiče
těšit.
Přeji vám co nejvíce slunečných dní,
Váš starosta David Kádner

Obecní úřad Nová Ves v Horách ve
spolupráci se společností Instamont
nabízí občanům možnost získání bližších
informací o zavedení způsobu vytápění
rodinného domu prostřednictvím
tepelného čerpadla.
V případě zájmu o bližší informace,
kontaktujte obecní úřad na
tel.: 476 113 156, 602 824 832.
Certifikovaná obchodně-montážní
firma INSTAMONT-INPRA,
Roman Řehoř
tel.: 608 444 699

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE!

V DUBNU SLAVÍ

POZOR!
NEJPOZDĚJI 1. 5. 2019
JE SPLATNÝ POPLATEK
ZA ODPADY!

Eliška Blažková (80)
Naděžda Šímová (73)
Antonín Blažek (81)
Antonín Pokorný (70)

Velká nádoba 240 l = 1 000,00 Kč
Malá nádoba 110 l = 600,00 Kč
Povinnost uhradit poplatek se vztahuje
také na rekreanty!

KONTEJNER
bude v roce 2019 přístupný v těchto
dnech v době 8.00-12.00 hodin:

PROGRAM 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH dne 6. 5. 2019
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ

25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8.
1.
2.

NET4GAS
hledá zaměstnance na

pomocnou dozorovou
práci.
Více informací na
tel.: 777 20 66 22

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
ověřovatele zápisu
Informace starosty
Výběrové řízení na obnovu místní komunikace
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – omezení hlučných činností
Kupní smlouva o převodu pozemku, nově vzniklé p.p.č. 607/9 o
výměře 311 m2 v k.ú. Nová Ves v Horách
Kupní smlouva o převodu pozemků: p.č. 1367/34 o výměře 547
m2, a p.p.č. 1446 o výměře 60 m2 v k.ú. Nová Ves v Horách
Kupní smlouva o převodu p.p.č. 808/6 o výměře 47 m2 v k.ú.
Nová Ves v Horách
Žádost o pronájem části pozemku, p.p.č. 686 o výměře 40m 2
Žádost o sloučení pozemku p.p.č. 1105/14
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Návrh na úpravu vyhlášky tzv. hlučné činnosti
Vážení spoluobčané, v roce 2009 byla schválena Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Dle čl. 2 této Vyhlášky bylo
omezení hlučných činností o nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu. Dne 6. 5. 2019 budou zastupitelé na zasedání
projednávat NOVĚ zpracovanou vyhlášku o omezení hlučných činností. Návrh na schválení nové vyhlášky zní:
Každý je povinen zdržet se používání hlučných činností strojů a zařízení, a to zcela na veřejných prostranstvích a v zastavěném území obce, a
to v neděli, státní svátek a ostatní svátek vždy od 6.00 hodin do 14.00 hod. a od 17.00 hod. do 22.00 hod nebo do začátku doby nočního
klidu. Pokud bude návrh na upravenou vyhlášku zastupiteli takto schválen, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. V opačném
případě je platný obecně závazný právní předpis - Vyhláška z roku 2009, tedy veškeré omezení hlučných činností o nedělích a státem
uznávaných dnech pracovního klidu (např. cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, brusek,
bouracích kladiv atd.). Jestliže se chcete k této úpravě vyhlášky vyjádřit, či máte dotazy, rádi Vám je zodpovíme na zasedání zastupitelů dne
6. 5. 2019 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Nová Ves v Horách.
místostarostka Vladimíra Tondrová

FOTBAL – ŽENY

STOLNÍ TENIS

Tuto neděli 5. 5. 2019 od 17.00 h v tělocvičně –
sokolovně trénink. Potřebujeme nové členky,
přidejte se k nám.
S sebou. Sportovní obuv, dobrou náladu!

Každé úterý od 17.00 h stolní tenis.
Přijďte si s námi zahrát.

Stručný přehled informací ze 6. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Na 6. „zastupku“ se docela na začátku posílil kulturní výbor o pí. Novotnou Pokornou a pí. Nickelovou. Konečně už jsme se také
dohodli na znění smlouvy, podle které je možno darovat příspěvek na kompenzaci nedostatku vody. Prodej pozemku za
„hasičárnou“ na stavbu RD byl dalším bodíkem, kde jsme zasekli jinak hladký průběh jednání. Ale nakonec nastala shoda a mohlo
se poskočit dále. Předseda finančního výboru zhodnotil plnění obecního rozpočtu a byli jsme bezmála u konce. Stále ještě
nepanuje shoda v tom, kolik peněz by měl mít starosta k dispozici, bez schválení zastupitelstvem. Je to dosti ožehavé téma. Jaký
názor na to máte vy? Přijďte nám ho říct na další zastupitelstvo tj. 6. 5. 2019. Budeme se na vás těšit.
Jar. Dvořák
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na akci

„NOVOVESKÉ JARO 2019“

která se koná dne 23. 5. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin
v DOZP Nová Ves v Horách
SOUČÁSTÍ AKCE JE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zábavný program a občerstvení zajištěno.
Za celý kolektiv a klienty se těšíme na Vaši návštěvu
v našem areálu Nová Ves v Horách č.p. 206, 435 45.

Jako již tradičně, tak i letos se konal Maškarní bál
Začátek byl jasný, pátek 26. 4. 2019
osmá hodina večerní. Ve stanovenou
hodinu se ve dveřích začaly objevovat
nejrůznější masky. V půl deváté
všechny masky přivítal moderátor a
zábava mohla začít. Během večera se
tančilo a soutěžilo. Moderátor měl
připravené 3 soutěže (pantomima,
hledání kolíčků, nalezení 5 věcí dle
začátečního písmena). Po půlnoci
přišlo vyhlášení nejlepších masek.
1. místo Asiaté
2. místo Nastěnka a Ivánek
3. místo sousedé z Bavorska, Bača a
jeho ovečka, Zombie manželé
Celým večerem nás provázela skupina
DJ TOM a Bushak, kterým moc
děkujeme.
Michaela Krupičková, hospodář SDH

Český program na MS
Den

Čas

Sk.

Místo

Zápas

Pá 10. 5.

20:15

B

Bratislava

Česko - Švédsko

So 11. 5.

20:15

B

Bratislava

Norsko - Česko

Po 13. 5.

16:15

B

Bratislava

Čt 16. 5.

20:15

B

Bratislava

Rusko - Česko
Česko - Lotyšsko

Pá 17. 5.

20:15

B

Bratislava

Česko - Itálie

Ne 19. 5.

16:15

B

Bratislava

Rakousko - Česko

Út 21. 5.

12:15

B

Bratislava

Česko - Švýcarsko

Klub SOKOL informuje, že klub
bude otevřen i mimo svou
běžnou otevírací dobu po
dobu všech těchto hokejových
utkání!
PŘIJĎTE FANDIT ČESKÉMU TÝMU
TÝMU

Horská liga u nás pořádala Mistrovství ČR mládeže v České dámě
V sobotu 13. 4. se konal v sokolovně turnaj
v dámě. Ale nebyla to ledajaká soutěž. Pod
záštitou České federace dámy uspořádala Horská
liga Mistrovství ČR mládeže v České dámě. Ze
všech koutů se k nám sjeli borci. Aby to nebylo
dospělým líto, tak turnaj doprovázelo ještě
vložené klání pro doprovod a příchozí. Zkrátka,
byla nás plná sokolovna. Celkem 26 dětí a 14
dospělých. Ale pěkně popořádku. Už v pátek se
ubytovali hráči ze Vsetína, Zlína i někteří Pražáci. A
druhý den časně zrána začaly přípravy. Nachystat
snídaně a občerstvení pro děti, pití, guláš na oběd,
připravit stoly. Nakonec dorazil i rozhodčí,
odstartovali jsme a pak už se jenom hrálo a hrálo.
Samozřejmě, že musela být také pauza na oběd a
protáhnutí. A to přišla na řadu tělocvična
s vybikou. Pod dohledem našich hráčů si děti
mohly zaskotačit a nabrat síly do dalších kol. Jen
tak mezi námi, nechtěl bych „chytit“ od některých kluků jednu
balonem. A potom ještě tři partie, kde už se skutečně „lámal
chleba“ a rozhodovalo se o pořadí. Ale nakonec bylo dohráno.
Jak to všechno dopadlo? Kdo má titul a komu o vlásek unikl? A
kdo bude brát ten krásný pohár i ostatní ceny? A kdo bude mít
„bramboru“? To bylo najednou otázek a nervozity, než to
rozhodčí spočítal. Konečně se sudí zvedl od stolu a jdeme na
to. Samozřejmě, že se nerozdávalo jen pro vítěze. Nejdřív přišli
na řadu nejmladší účastníci, pak nejlepší dívka, největší skokan
od minulého ročníku a nejlepší výsledek proti starším hráčům.
Mladší kategorii vyhrála Sonja Iljinskaya z Prahy, druhý Matouš
Trefil z Jablůnky a třetí Petr Karlík z Prahy. To u starších žáků
kralovali jenom kluci z Prahy v pořadí: Filip Mádl, Denis Černý a
Ondřej Sikora. Ale to největší překvapení přišlo nakonec.
Absolutním vítězem celého klání se stala vítězka mladších žáků
Sonja Iljinskaya. Pěkně těm klukům vypálila rybník. A na závěr
ještě každý hráč dostal účastnický balíček plný dobrot.
No a ještě vedlejší turnaj? Kvalita hráčů byla srovnatelná s mistrovstvím ČR dospělých. Vždyť úřadující mistr skončil na třetím
místě. Bitky to byly nekompromisní, i když na některém výsledku se podepsal krátký časový limit na hru. Nakonec pohár pro
vítěze zvedl nad hlavu Filip Kareta, druhý Václav Křišta, oba z Prahy. Třetí příčku obsadil Jirka Sysel z Brna. Já si vyzkoušel, že
nejde dohromady dělat pořadatele a soustředit se na hru. Šesté místo bylo maximum. Další dva hráči z Horské ligy si vyzkoušeli
atmosféru velkého turnaje a Láďa Bárta s Jirkou Viktorou obsadili 11. a 12. příčku.
Po vyhlášení posledního výsledku bylo slyšet pochvalná slova na uspořádání takového podniku. Samozřejmě nás to potěšilo. Ale
jedna věc mne opravdu mrzela. Za žádnou cenu jsem těm Pražákům nemohl vysvětlit, že v naší vesnici se na takové akci podílí
plno lidí a nikdo se neptá, co za to. Prostě to nechápali.
J. Dvořák

Dětský domov informuje
DD CUP: DÍL PRVNÍ - STOLNÍ TENIS
O víkendu jsme se zúčastnili prvního dílu skvělé soutěže pro dětské domovy z celé ČR s názvem
Dětský domov cup - stolní tenis. Akce se konala v Praze se sportovním centru Hamr Braník. Celé
klání spočívá ve sportovních zápoleních ve stolním tenisu, fotbale, běhu a cyklistice - probíhá v
průběhu celého roku a koná se již řadu let. Vyhlášení všech čtyř disciplín je poté na konci roku v
Divadle Broadway v Praze a jeho součástí je zhlédnutí vybraného muzikálu. Stolní tenis měl svůj
jubilejní 15. ročník a celkovým vítězem se letos se stal Dětský domov Ostrava Vizina. Snažili jsme
se ze všech sil, ale na lepší než 16. místo naše umění nebylo. I za to jsou však výborné body do
celkového hodnocení. Letos chceme Dětský domov cup absolvovat celý, takže vás o našich
výsledcích budeme průběžně informovat. Díky pořadatelům za skvělou akci a vynikající organizaci. Tohle má opravdu smysl a
držíme vám palce do shánění sponzorů do dalších let.
Text a foto DD
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