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INFORMACE STAROSTY

Milí čtenáři, přeji
Vám pohodově
strávené vánoční
svátky, v novém
roce 2021 hlavně
pevné zdraví, ať je
ten rok příští lepší
než letošní!

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás seznámil s
průběhem posledních dvou měsíců a s tím, jak bude
probíhat chod obce do konce letošního roku z důvodu
pandemie, která se vrátila ve druhé vlně mnohem
silnější. Tentokrát postihla výrazně mnohem více
občanů nejen v České republice, ale i v naší obci.
Každého z nás toto období postihlo jinak, ale má to
stejného strůjce a tím je COVID 19. Bohužel i ztráty
R. Malkusová
blízkých se nevyhnuly naší obci, a to je nejvíce
bolestivé. Bohužel tato pandemie tady s námi ještě nějaký čas bude, ale chci věřit, že už to bude bez ztrát našich
blízkých a že nový rok, který se již blíží, bude pro všechny z nás veselejší a budeme se vracet k normálnímu životu, na
který jsme byli zvyklí. Věřím, že pochopíte, že obec do konce letošního roku nebude organizátorem žádné akce. Na
první organizovanou akci jste zváni 1. 1. 2021 v 18 hod. na fotbalové hřiště naproti Sokolovně, kde bude na počest
nového roku a lepších zítřků Obecní novoroční ohňostroj. Již tuto neděli, na první Advent, bude jako každý rok
rozsvícený park naproti OÚ a to jako každoročně v 16:30 hod. Jen letos to bude bez doprovodného programu a
svařáku, ale i přesto budu rád, když si uděláte procházku a přijdete se podívat a symbolicky oslavit první adventní
neděli. V tuto dobu se již můžete seznámit s návrhem rozpočtu Obce na rok 2021, který se bude schvalovat 7. 12.
2020 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ. Obecní úřad bude pro vás otevřen do 22. 12. 2020 a pak se otevře 4. 1.
2021. Ale starosta a místostarostka budou pro vás i během zavřeného OÚ k dispozici na telefonech. Na závěr mi
dovolte poděkovat Natálce Hrubé za to, že i když je v posledním ročníku a měla by se soustředit na závěrečné
zkoušky, tak poslední dva měsíce pracovala ve směnném provozu na covid jednotce a mezitím se učila. Jsem hrdý na
to, že tak mladý člověk dokáže být v první linii a tím i reprezentovat naši obec, i když mnoho jejich vrstevníků
(zdravotníků) se raději jen učili.
Přeji vám všem hodně zdraví, úsměv na tváři, rodinnou pohodu nejen do konce roku, ale obzvlášť v roce
následujícím.
Váš starosta David Kádner

Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné
prožití vánočních svátků a šťastné vykročení
do nového roku 2021.
místostarostka Vladimíra Tondrová

Smuteční oznámení
20. 11. 2020 nás bohužel náhle
a navždy opustil vážený pan

Václav Maráz (71).
Čest jeho památce!

JUBILEA DO KONCE ROKU
Miroslav Bendík (84)
Jaroslav Smetana (82)
Marie Smetanová (82)
Ursula Bendíková (80)
Jana Holderíková (75)
Václav Dvořák (73)
Jiří Vybíral (73)

PROGRAM 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 7. 12. 2020
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ

Co nejsrdečněji
gratulujeme rodičům
nově narozeného
občánka.

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Pravidla pro prodej, pronájem, výpůjčku, oacht pozemků
a nemovitostí v majetku obce Nová Ves v Horách a Dodatek č.1 Upřesnění pravidel při pachtu pozemků a nemovitostí v majetku
obce.
5.
Schválení dodatku č. 6 o poskytování komplexních
právních služeb
6.
Schválení změny účelu příspěvku pro ZŠ a MŠ Hora Svaté
Kateřiny
7.
Schválení podání žádosti o dotace, dětské hřiště Výšina
8.
Schválení žádostí o dotaci, finančního daru ( SDH,
Myslivci)
9.
Schválení odměn pro členy jednotky SDH
10.
Schválení dodatku, prodloužení veřejnoprávní smlouvy
pro TJ Sokol
11.
Rozpočtová změna č.5/2020
12.
Rozpočet obce Nová Ves v Horách na rok 2021
13.
Schválení prodloužení lhůty - doložení stavebního
povolení
14.
Žádosti o prodej pronájem části z p.p. 1105/1 o výměře
100 (parkoviště)
15.
Schválení Kupní smlouvy na část p.p.č. 204/2, nová p.p.č.
204/12 o výměře 195 m2 v k.ú. MvKH
16.
Schválení Kupní smlouvy na část p.p.č. 1103/1, nová
p.p.č. 1103/5 o výměře 212 m2 v k.ú. NVvH
17.
Schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 44/1 o výměře 658 m2
v k.ú. NVvH
18.
Schválení Kupní smlouvy na část p.p.č. 1367/1, nová
parcela 1367/49 o výměře 149 m2 v k.ú.NVvH
19.
Schválená Kupní smlouvy na část z p.p.č. 600/1, nová
parcela č. 600/25 o výměře 1033 m2 na stavbu RD.
20.
Diskuse
21.
Závěr

22.

Schválení návrhu Kupní smlouvy na část p.p.č. 1367/1 o
výměře 115 m2 v k.ú. NVvH

Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a lásky a
těšíme se na setkání při vítání občánků….
Každoročně připravuji před Vánoci malé dárečky pro "
naše " důchodce. Bohužel se letos musím omluvit,
vzhledem ke stávající situaci si netroufám Vás
navštívit osobně.
Proto mi dovolte popřát Vám krásné a klidné Vánoce
plné pohody a do Nového roku Vám přeji hodně
zdraví a optimismu.
Budu se těšit na shledanou příští rok. Eva Nirodová

Eva Nirodová

KONTEJNER

bude v roce 2020 přístupný v těchto dnech v době
8.00-12.00 hodin:

28. 11. 2020
19. 12. 2020

Tvořilky vyzdobily obec
Jelikož se nyní nemohou konat naše
pravidelná setkání a bylo potřeba
někde vybít svou kreativitu, rozhodly
jsme se pro Vás nazdobit květináče
rozmístěné po obci. Začaly jsme
podzimem a před prvním adventním
víkendem nazdobily Vánoce. Doufám,
že se Vám výzdoba líbí a potěšila Vaše
oko v této těžké době. Přejeme Vám
pohodové a klidné Vánoce a do
nového roku zejména hodně zdraví.
Za Tvořilky z.s. Eva Nirodová

Stručný přehled informací z posledního jednání zastupitelů obce
V úvodu 16. „zastupka“ jsme schválili jako každý rok finanční příspěvek pro základní školu Hora Sv. Kateřiny. V dalším se
projednával bod zakoupení ramena na traktor, pro sekání příkopů, s dosahem až 5 m. S tímto ramenem se dá ulehčit v létě našim
VPP, při údržbě naší obce. Docela důležitým bodíkem bylo schválení nové cenové mapy pozemků. V praxi to znamená, že obec
bude od 1. 1. 2021 prodávat pozemky za jiné ceny. Při dalším se prodávaly obecní pozemky. Vlastně se jenom narovnávaly
současné stavy, kdy třeba dlouhodobě udržovaný pozemek zasahoval do obecního. Nebo se napravovalo to, jakou paseku nám
tady udělala digitalizace pozemkových map.
Ale jeden bod mi udělal opravdu radost. A to žádost o prodej obecního pozemku. Na jednu parcelu se totiž sešlo 5 zájemců!!!
Alespoň je vidět, že zájem stavět u nás na horách je opravdu velký. A to je určitě potěšující zpráva.
Jaroslav Dvořák, zastupitel

Zahradní slavnost v dětském domově
Letošní rok jsme museli naší zahradní slavnost
přesunout až na zářijový termín. Nepřišli jsme tak o
možnost poděkovat našim partnerů a přátelům za jejich
spolupráci. Letos poprvé proběhla zahradní slavnost
až v září, červnový termín nebylo možné z mnohých
důvodů zrealizovat, a stihli jsme to jen tak tak.
Na čtvrtek 17. září jsme pozvali přátele dětského
domova, ti kteří nám pomáhají s naší prací nebo nás
mají rádi. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na naše
bývalé zaměstnance.
Pro hosty jsme nachystali na našich rodinkách bohaté
občerstvení a nejen pro děti pak na zahradě soutěže.
V malém altánku probíhala módní přehlídka
"Sokol Fashion" pod vedením děvčat Terezy a Nikoly
z místního T. J. Sokola, ve velkém si všichni
pochutnávali na dobrotách od dětí, a kdo měl zájem
mohl se s námi podívat, jak se u nás bydlí nebo si zahrát
nějakou tu hru, či jen tak prohodit pár slov. Nechyběla
ani tradiční návštěva hokejistů z HC VERVA Litvínov
v podobě dvou útočníků Patrika Zdráhala a Samsona Mahboda, kteří k nám přijeli společně s panem Liborem Weberem z Konta
našeho srdce. Za bohatou fotogalerii děkujeme panu Luboši Touškovi a dovolíme si poděkovat i všem, kteří za námi přišli. Těm,
kterým to letos nevyšlo, vzkazujeme, že za rok se na ně budeme těšit znovu. A nyní již plnou parou vpřed do nového školního
roku. Snad budou moci děti být ve školních lavicích co nejvíce.
Text Dětský domov Hora Sv. Kateřiny, foto se souhlasem DD

Informace pro občany naší obce: obecní úřad má stále k dispozici zásobu dezinfekčních
prostředků a bavlněných roušek. V případě zájmu, kontaktujte OÚ.
Ochranné prostředky jsou zdarma!

V Mikulovicích byla dokončena
nová budova úpravny vody. Zcela
nahradila starý objekt. Věřme, že
úpravna bude sloužit
odběratelům vody mnoho
příštích let. Už jste se tu byli
podívat?
(rama),
foto L. Novotná Pokorná

Silvestr – historie novoročních oslav
31. prosince, poslední den roku, je sv. Silvestra. Kněz, který přežil pronásledování křesťanů za
císaře Diokleciána, se stal r. 311 papežem. Podle legendy pokřtil císaře Diokleciána a jeho ženu
sv. Helenu. Zemřel roku 335. Je jedním z prvních uctívaných světců, jehož kult se rozšířil do celé
Evropy. Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc získala na
významu, až když se v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil kalendář
gregoriánský a počátek nového roku na 1. lednu. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití
uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev
nepodporovala. Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod “nového
zlatého věku”, dodal silvestrovské noci větší význam. Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího
roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů. Na venkově přetrvávaly některé zvyky, jako např. chození tzv.
ometaček – chudých žen, které chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály všeho dobrého,
za což obdržely almužnu. Hospodyně se vyvarovaly toho, aby nechaly sušit prádlo, což znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny v
nadcházejícím roce. Také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky pro štěstí pochází z 19. st. Zejména léta přechodu z jednoho století do druhého
v roce 1899 a 1900 a poté 1999 a 2000 znamenala nejbouřlivější oslavy Silvestra a příchodu nového roku. V ulicích, v restauracích i v
domácnostech se organizovaly velkolepé zábavy a show, bohaté hody a stále nákladnější a velkolepější ohňostroje. Teprve v poslední době byly
nejrůznější pochoutky vystřídány nazdobenými chlebíčky, obloženými mísami a nejrůznějšími slanými a sladkými zákusky. Stoupalo i množství
vypitého alkoholu. Od konce 19. st. je běžným zvykem půlnoční přípitek šampaňským s přáním všeho nejlepšího v nadcházejícím roce.
Novodobou historii silvestrovských oslav asi ani nemusíme popisovat. Každý to má trochu jinak. Někdo vyráží na Silvestra do ulic, jiný, do
kaváren a hospod, další odjíždí na chalupu. Někteří naopak Silvestra zazdívají a najust jdou spát již v 22:00 … :) Ano, každý si příchod Nového
roku představujeme jinak. Přejeme Vám, ať strávíte letošního Silvestra podle svých představ a těšíme se na shledanou při Novoročním
ohňostroji!
(rama) s použitím www.receptyonline.cz
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