NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 3/2018
2018
INFORMACE STAROSTY
Další měsíc je za námi a pravidelné informace starosty jsou opět tady. Byť
už je dle kalendáře jaro, venku nás trápí ještě zima a už jste určitě vy stejně
jako my netrpěliví, až nás nabije to pravé jarní sluníčko. Bohužel venku se
ještě moc dělat nedá, i když práce na nás čeká dost. Přesto už jsme se pustili
do další části rekonstrukce sokolovny. Tentokrát se rekonstrukce týká
bývalého bytu, který jako byt byl zcela nevyhovující. Po této rekonstrukci
bude z této části reprezentativní salonek. Tento salonek bude využíván na
jednání ve větším počtu v rámci obecního úřadu, např. k pravidelnému
setkávání starostů příhraničních obcí, tak i pro spolky a po domluvě
s klubem Sokol i uzavřené akce např. narozeniny do
20 osob. Již tento pátek 23. 3. od 17 hod. nás čeká
s dětmi Noc s Andersenem. Je přihlášeno 20 dětí a
tentokrát budou celou noc trávit na myslivecké
chatě na Lništi. Pro děti to bude určitě zážitek, a to
díky mysliveckému sdružení, které nám tuto chatu
zapůjčilo. Tento rok je celorepublikové téma ,,Pejsek
a Kočička´´ a nejznámější díl: Jak spolu vařili (vaření
pochutin si vyzkoušíme), mimo jiné. O týden později
nás čekají Velikonoce a krásné čtyři dny volna, ale
hlavně tradiční velikonoční odpoledne v muzeu. Zde
bude možnost, pod vedením paní Nirodové, si
vyrobit velikonoční vajíčka atd. Pan Šikl, jako minulý
rok, bude učit plést pomlázky a nebude chybět
soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek a soutěž o
nejchutnější velikonoční pochutinu. Už se moc
těšíme.
A další tradiční dubnovou akcí bude 28. 4. od 20
hod. Maškarní zábava, kterou pro nás každý rok
připravují hasiči na konec plesové sezony. Letos se
to nebude týkat jen dospělých, ale od 17 hod. bude
připravený i maškarní pro děti. Na závěr bych chtěl
informovat, že můžete hlásit své děti na již osmý
ročník rodinného tábora DONALD CinKá. I letos bude
probíhat tábor u Myslivecké chaty na Lništi
v termínu od 2. 8. do 12. 8. 2018. Cena se nemění, i
letos je částka za deset dní tři tisíce korun. Místa
jsou omezená, a pokud by měl někdo zájem,
kontaktujte mne prosím formou SMS na tel. čísle
60588494. Napište jméno dítěte věk a váš kontakt
pro další informace.

Přeji vám všem krásné Velikonoce, a
hlavně už to jarní počasí. Věřím, že se
uvidíme na připravovaných akcích.
Váš Starosta David Kádner.

V březnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Gänslerová Hana (74)
Schittenhelmová Karla (72)
Wagnerová Marie (70)
Kůžel Jiří (73)
Berková Ema (83)






Poplatek za 1 psa 100,00 Kč
Poplatek za každého dalšího
200,00 Kč
Splatnost do 31. 5. 2018
Hotově na OÚ, nebo převodem

PROGRAM 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 26. 3. 2018 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1.
Úvod
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Zpráva kontrolního výboru
5.
Rozpočtová změna č. 3/2018 – návrh rozpočtového opatření
6.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost stezky a služebnost cesty na p.p.p.č. 1367/20 a
1367/22 v kú Nová Ves v Horách v rozsahu stanoveném Geoplánem č. 506-12/2018 pro vlastníky st.p.č. 81/2
a 81/1
7.
Žádost o prodej části p.p.č. 1367/1 o vým. cca 63m2 v kú Nová Ves v Horách, ostatní plocha
8.
Žádost o povolení sportovní akce - závod automobilů ve dnech 15.-16.9.2018.
9.
Inventarizační zpráva za rok 2017
10.
Návrh na odpis majetku
11.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů GDPR – výběr z nabídek
předložených SORKH
12.
Došlá pošta
13.
Diskuse
14.
Závěr

Stručný přehled informací z 30. zasedání zastupitelstva obce
Nová Ves v Horách
Vážení občané, třicáté jednání obecního zastupitelstva mělo na programu patnáct bodů k projednání. Čtyři body se
zabývaly opětovně pronájmy, pachtem či prodejem pozemků. Dále se projednala rozpočtová změna, nové znění
stanov svazku obcí Krušných hor a dvě žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci nebo novému umístění místa
elektrického odběru. Důležitým bodem byly informace o stavu realizace územního plánu obce, kdy se pokračuje
v jejím pořizování a pokud se nevyskytnou řádné důvody pro její zásadní změnu, tak by mohlo během prázdnin
proběhnout veřejné projednání a do konce roku dojít ke schválení. Počet větrných elektráren, které jsou hlavním
bodem zdržení tvorby územního plánu, zůstávají v počtu osmi - 2 na pozemcích obce v Nové Vsi, 5 na Mníšku a 1
v Mikulovicích. Pokud Vás zajímají další informace z jednání zastupitelstva, nebo chcete znát i další aktuality, tak se
podívejte na webové stránky obce www.novavesvhorach.cz, facebookový profil obce nebo přijďte na další jednání
zastupitelstva, které se koná 26. března od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Těšíme se na
setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Nabídka občanům - bezplatný sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu a objemného odpadu
Obecní úřad Nová Ves v Horách ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. uskuteční dne v sobotu 2.6.2018
sběr nebezpečného odpadu a objemného odpadu ve všech částech obce tj. (Nová Ves v Horách, Mikulovice, Mníšek)
Typ svozu: dům od domu
Svoz objemného odpadu se bude konat od 7.00hod. – 13.30hod.
Svoz nebezpečného odpadu se bude konat od 10.00hod. – 13.30hod.
Přijímány budou tyto následující druhy odpadů
Léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové
oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení (nábytek, pračky, televize apod.) pneumatiky z osobních vozů, a kovy.
Tyto služby jsou pro občany zdarma.
Jsou hrazeny z peněz, které obci platí fa Větrné elektrárny Strážný vrch a.s. se sídlem v Brně a fa Altenerg s.r.o. se
sídlem Lom – Loučná za větrné elektrárny.

Nezapomeňte si datum poznamenat do kalendáře!!!
Tuto informaci najdete i na stránkách obce: www.novavesvhorach.cz

Před námi je jaro, na které se mnozí z nás těší.

(Já tedy hrozně moc.)

Už vidím první sněženky, usmívat se petrklíče , sluníčko nás bude šimrat svými paprsky,
nezapomenutelný zážitek.
I když proti zimě nic nemám, mám ráda když nám čerstvě napadaný sníh pěkně vrže pod
botama, tak je to také jako v pohádce. Ale jaro je jaro. Nabízí nám i spoustu přírodních
vitamínů. Namazaný chléb s máslem a posypaný čerstvými kousky listů pampelišky, čaj
z mladých kopřiv a mnoho dalších možností, no není to výborná pochoutka ? Zkuste to a
pak teprve suďte a rozhodněte, zda dodáte na jaře tělu potřebné živiny touto zdravou
cestou.
Nezapomeňte někdy navštívit skleníky Botanické zahrady v Teplicích, které jsou skoro o
jednu čtvrtinu plochy větší než pražská Fata Morgána a jsou opravdu nádherné. Jsou zde
rostliny z celého světa i akvária se vzácnými rybkami. Kromě pondělí je otevřeno denně od
9.00hod. – 17.00hod.
Více na www.botanickateplice.cz
Muzeum v Konici řemesel je otevřeno po celý rok….
V přízemních prostorách konického zámku se nachází expozice věnovaná starým zvykům a řemeslům, jež mají nejen na Konicku
dlouhou tradici – mlynářství, kovářství, krejčovství a další. Součástí muzea jsou rovněž vzácné exponáty, zejména pak věžní
hodinový stroj. Muzeum však přitahuje pozornost návštěvníků zvláště sbírkou sekyr, které byly v tomto lesnatém regionu velice
častým pracovním nástrojem. Unikátní sbírka více než 420 druhů sekyr nejrůznějších druhů je dokonce zapsaná do České knihy
rekordů. Více na www.muzeumremeselkonickaossweb.webmium.com
Květinová výstava v Litomyšli od čtvrtka 15.března do pondělí 2.dubna v roce 2018.
V roce 2018 oslaví Litomyšlovský zámek 450. výročí svého vzniku. Základní kámen jedné z nejvýznamnějších českých
renesančních památek položil po dohodě s astrology Vratislav II. z Perštejna, řečený nádherný, diplomat a nejvyšší kancléř
Českého království. U příležitosti oslav tohoto jubilea proběhne v přízemních prostorách zámku květinová výstava s názvem
Renesance v Litomyšli, tak se určitě zajeďte podívat! Více informací na www.zamek-litomysl.cz
Farmářské trhy /Litoměřice – od 1.4. každá druhá sobota. www.zahradacech.cz
Ty nejkrásnější trasy na vaše výlety objevíte na www.branadocech.cz , www.krusne-hory.org

Víte, že ……
Slavný Třebechovický betlém vznikal čtyřicet let. Zachycuje nejen biblické výjevy, ale i život městečka na sklonu 19. století –
však také autoři dali figurkám tváře svých spoluobčanů. Celý soubor se skládá z 2034 ze dřeva vyřezávaných dílů.
Kašna z roku 1675 v Třebechovicích pod Orebem stávala původně na pražském Václavském náměstí.
Hradec Králové býval jedním z husitských center a jako jeden z posledních, až do roku 1437, vytrval v odporu proti králi
Zikmundovi.
Jaroměř byla nejmenším královským městem v Čechách.
Josefovská pevnost se sice neuplatnila při vojenských operacích, jako vězení však přivítala řadu slavných osobností – vězněn tu
byl např. generál Mack, poražený v roce 1805 Napoleonem u Ulmu, polský generál Langiewicz, po bitvě u Lipna tady skončilo na
7000 francouzských válečných zajatců atd.
Mezi hradbami Josefovské pevnosti prý občas chodí záhadná černá postava s papírem v ruce, prohlížející si zdi. Podle pověsti je
to duch popraveného stavitele pevnosti.
V oboře u Častoslavického zámku žije stádo bílých daňků.
V barokním zámku Skalka se odehrává děj Jiráskovo Temna.
Letohrad byl v minulosti známý jako sirkařský Kyšperk – v roce 1820 jako na prvním místě v Českém království se tady vyráběli
sirky. Po roce 1920 produkce zanikla a přestěhovala se do Sušice.
Z Letohradu pocházeli rodiče významné americké političky (mj. také ministryně zahraničních věcí ) Madeleine Albrightové.
Ve zříceninách starého hradu Výrov na jižním okraji Nového Města nad Metují se prý ukrývá poklad, hlídaný samotným
Luciferem v podobě černého psa s ohnivýma očima. K pokladu se lze dostat jen za svatojánské noci.
Prokop Diviš byl nejen vynálezcem bleskosvodu, ale i vynálezcem originálního hudebního nástroje se 14 klaviaturami.

Zajímavosti ze světa
Můj dům, můj hrad…..
Brazilec Marcio Mizael Matolias bere toto známé rčení opravdu doslovně. Bydlí totiž v hradu z písku.
Postavil si
ho před 22 lety na brazilské pláži Barra daTijuca a od té doby se Matolias stal velkou turistickou atrakcí. Opatřil si dokonce slušivý
trůn, žezlo a korunu, aby mohl zvědavcům s fotoaparáty v ruce pěkně zapózovat. Podle svých slov je ve svém neobvyklém
domově spokojený, ačkoliv údržba hradu vyžaduje dost úsilí. Netrápí ho vysoké náklady na bydlení a výhled na moře, za nějž jiní
platí horentní sumy, má zadarmo. Paráda, co říkáte ?
Jana Dvořáková

Oznámení lékaře MUDr. Lisického
Oznamuji, že vzhledem ke zprovoznění služby odesílání elektronických receptů na e-maily či mobilní telefony zkvalitňujeme
poskytované služby.
Postup je následující:
1. Objednání receptu telefonem : 608 720 075, 608 720 086
a) Nadiktovat jméno a příjmení a rodné číslo
b) Přesnou adresu včetně čísla popisného
c) Název léku (gramáž – síla léku, balení po kolika a množství balení ) lze i opakovací recept na půl roku
d) Formu kam zaslat kód- buď na mobilní telefon nebo na email, tudíž telefonní číslo nebo přesnou e-mailovou
adresu
2. Objednání e-mailem na : ordinaceLisicky@seznam.cz
a. Napsat jméno a příjmení a rodné číslo
b. Přesnou adresu včetně čísla popisného
c. Název léku (gramáž – síla léku, balení po kolika a množství balení ) lze i opakovací recept na půl roku
d. Formu kam zaslat kód- buď na mobilní telefon nebo na email, tudíž telefonní číslo nebo přesnou e-mailovou
adresu
Po skončení ordinace lékař rozešle léčiva na požadované média, klientům přijdou kódy, které ukáží v lékárně a měli by dostat
požadované léčiva (pokud nebudou v rozporu s možnou preskripcí tedy předepsáním).
Pacient tak nemusí chodit pro recepty do ordinace a já budu mít více času na nemocné.
Nevolejte prosím mimo ordinační dobu – to přejíždíme mezi ordinacemi a není to kam zapsat.
Ordinační doba:
Ordinace Litvínov – Sokolovna Pondělí a středa 7.00 – 9.45, úterý a čtvrtek 13.00 – 15.00
Dopravní podnik Most
Pondělí a středa 13.00 – 15.00, úterý a čtvrtek 7.00 – 12.00
Nová Ves v Horách – každý pátek od 13.30 do 15.00
Počítejte s objednáním asi 2-3 dny dopředu, nikoliv den dopředu. Nedá se to stihnout.
Vzhledem k přeplněné kapacitě jsem zatím uzavřel nové registrace občanů!!!
Plánované výpadky ordinací:
23.3.2018 kongres Olomouc
6.7.2018 dovolená
27.7.2018 kongres Maďarsko
24.8.2018 dovolená
7.11.2018 kongres Karlovy Vary

Klub TJ Sokol Nová Ves v Horách

Oznamujeme, že dne 2. dubna v pondělí velikonoční je
klub otevřen od 11 hodin do 18. Hodin. Čepujeme velikonoční
klášterní 13 Gambrinus, cena 0,5 l – 25 Kč a 0,3 l – 15 Kč.
Udit se budou klobásy. Další sortiment jako obvykle.
Připravujeme společně s obcí zájezd do pivovaru
Gambrinus spojený s prohlídkou pivovaru a ochutnávkou piva.
K tomu návštěvu (letecké muzeum Zruč u Plzně, případně
některé z památek v tomto kraji). Podejte případné návrhy.
Předseda TJ Sokol Veselý Václav

Dětský domov informuje
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na akci

„NOVOVESKÉ JARO 2018“

dne 23. 5. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin
v DOZP Nová Ves v Horách
Zábavný program a občerstvení zajištěno.
Součástí akce je Den otevřených dveří v DOZP Nová Ves
v Horách.
Za celý kolektiv a klienty se těšíme na Vaši návštěvu
v našem areálu Nová Ves v Horách č.p. 206, 435 45

Závod pro menší děti
Jedno sobotní odpoledne jsme
my starší připravili hru pro
menší děti, ale i pro
vychovatele.
Hra
se
odehrávala na naší zahradě.
Rozdělili jsme děti do skupin a
ukázali jsme jim trasu, kudy
poběží. Bylo na ní celkem
deset stanovišť, kde měly plnit
úkoly. Jako příklad třeba měly najít dvojici pohádkových bytostí
nebo obejmout strom a říct mu něco hezkého, odskákat deset
žabáků apod. Všichni jsme si to moc užili, a taky se nasmáli. Těšíme
se, až pro ně připravíme další zábavné odpoledne. Tohle si všichni
náramně užili a na konci následovala malá sladká odměna pro
každého. /SteBa/
WATERSLIDE NA KLÍNECH !!!
Jarní prázdniny trávíme na lyžařském výcviku, ale ještě před ním
jsme se s tetou Katkou a Haničkou vypravili na Klíny na zábavnou
show na lyžích Waterslide 2018. Když jsme dorazili na místo, viděli
jsme lyžaře a snowboardisty v různých maskách, jak se snaží přejet
přes bazén plný ledové vody: Akce se nám moc líbila, užili jsme si
spoustu zábavy.

Recitační soutěž
Dne 21.2.2018 proběhlo v naší škole školní
kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 14
žáků z prvního stupně. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. První kategorie byla 2.a 3. třída a
druhá kategorie 4. a 5. třída. Odvážné
recitátory přišli podpořit jejich rodiče a
některé dokonce prarodiče. Gratulujeme
všem, kteří vyhráli, a těšíme se na jejich
výkony v okresním kole. Všem recitátorům
děkujeme za účast.
Mgr. Pavla Zdeňková, ZŠ Hora Sv. Kateřiny
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