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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámil s průběhem
situace během posledních dvou měsíců u nás na obci. Mé první
rozhodnutí, po zhoršeném stavu, bylo nařízení omezení činnosti
obecního úřadu. Úřednicím obecního úřadu jsem nařídil práci
z domova s dálkovým napojením na obecní úřad. Dálkové napojení
spočívá v připojení na IT obecního úřadu a přesměrování pevné linky
na jejich mobil. Úřad byl pro občany dostupný pouze po tel.
domluvě, abychom zamezili setkání více občanů na úřadě. Bylo velmi
důležité zamezit jakékoliv možnosti nákazy na úřednice úřadu, aby i
nadále mohl úřad fungovat. Veškeré potřeby v obci zajištuji já a paní
místostarostka a jsme v neustálém kontaktu s úřednicemi a občany.
Od 20. 4. je úřad otevřený občanům ve dnech pondělí a středa od 8
hod. do 17 hod. Pomáhali jsme zajištovat uzavření státních hranic a
byli jsme ve spojení i s ministrem vnitra, abychom mohli vám
občanům ještě před víkendem dát informace, kde a za jakých
pravidel je možné překračovat státní hranice. Snažili jsme se
dohodnout možnost přecházet i na Mníšku, ale bohužel to nešlo z
určitých pochopitelných důvodů, které nám pan ministr sdělil. S
odstupem času už víme, že by šlo jen o pár dní navíc. O pár dní
později začalo nepřetržité střežení u všech hraničních přechodů
dvoučlennou hlídkou. Někde je policie a někde vojáci. Policii, která
střeží hraniční přechod u ústavu sociální péče, jsme umožnili využít
zázemí v sokolovně. 19. a 20. 3., čili v den, kdy začalo platit vládní
nařízení o povinném nošení, jsme doručili všem seniorům bavlněné
roušky a následně i všem ostatním, kteří neměli svoje. Za to patří
velké poděkování našim ženám, které ušily za pár dní více jak 400
roušek. Úřad zajistil materiál a Radka Malkusová, Eva Nirodová,
Vlaďka Tondrová, Alena Viktorová a Helena Bláhova ušily roušky.
Zato jsem moc vděčný a moc jim za tuto rychlou pomoc děkuji.
Roušky měli operativně během pár dní všichni, tak jsme mohli
pomoci po dvaceti kusech ústavu sociální péče, dětskému domovu v
Kateřině a mostecké nemocnici. V tuto chvíli máme ještě k dispozici
cca 150 roušek a materiál na další. Z Ústeckého kraje jsme dostali do
dnešního dne na třikrát 400 jednorázových roušek a 5 jednorázových
respirátorů. Část jsme dali do krámku paní Seifertové a naší jednotce
dobrovolných hasičů tak, aby měli ochranné prostředky nutné k
případnému zásahu. Zbytek máme na úřadě k dispozici. Velkým
nedostatkem se stala dezinfekce, a proto, jak to bylo možné, tak
jsme ji zajistili od firmy doporučené Ministerstvem průmyslu a
obchodu a to 296 litrů. Dalších 150 litrů jsme dostali od Unipetrolu,
které jsem oslovil, a vyšli nám vstříc. Jedná se o 296 litrů dezinfekce
kombinované na ruce i povrch. Ta byla distribuována v pondělí 30. 3.
všem seniorům a posléze i ostatním občanům. Do každé domácnosti
jsme dodali jeden litr dezinfekce. 150 litrů od Unipetrolu, která je
určena jen na ruce, máme pro vás stálé k dispozici na obecním
úřadě a to i s dezinfekcí na povrchy. O tuto dezinfekci jsem se podělil
v prvních dnech - 10 litrů Brandovu, 5 litrů dětskému domovu a tři

litry do základní školy pro učitele. Již na konci února jsem objednával
4 speciální ochranné obleky pro hasiče a pro našeho lékaře, pokud
bude potřeba. Polomaska nejvyšší třídy, výměnný filtr, brýle,
jednorázové rukavice a oblek. Měli jsme sice trochu problém
s dodávkou, která byla zastavena v Německu, ale vše jsme zvládli a
obleky jsou připravené na obecním úřadě a již jsme předali i panu
doktorovi před dvěma týdny. Jelikož jsme do konce února zvládli
rekonstrukci muzea, tak jsme využili to, že bylo zcela prázdné a
novotou čisté a vytvořili jsme dětskou skupinu. Tato dětská skupina
funguje od pondělí do pátku od 8. do 12. hodin. Slouží hlavně pro
děti zaměstnanců obce, ale je možné i pro ostatní, pokud by
potřebovali do zaměstnání, anebo si něco zajistit. Kapacitně je
možná do 8 dětí a v tuto chvíli ji využívá do 5 dětí. Tato dětská
skupina bude fungovat do 25. 5. Našim pracovníkům pracujícím pod
obcí bych chtěl vyslovit poděkování za práci, kterou odvádějí a
poděkování patří i všem, kteří se nám hlásí a nabízejí pomoc, a to i z
vašich řad. V tuto chvíli zatím zvládáme a určitě v případě nutnosti
tuto pomoc rádi využijeme.
Pokud by někdo z vás potřeboval roušky, dezinfekci, tak nás,
prosím, neváhejte kontaktovat.
Jsou dotazy na akce, které byly letos plánovány. Již nyní můžeme
s jistotou říct, že všechny akce plánované do konce června jsou
zrušeny. Ohledně letních akcí je ještě brzy učinit konečné výroky, ale
jsme připraveni celý program (hlavně Mikulovických her a slavnostní
obce) přesunout o jeden rok. Bude-li to možné, uděláme v létě jen
něco menšího a to pouze pro naše občany. Vše se bude ještě vyvíjet
během května, kdy, doufám, budou stanoveny jasnější obrysy toho,
co se uskutečnit přes letní prázdniny dá a co nikoliv.
Práce po obci se nijak neomezila, ba naopak, kromě dokončené
rekonstrukce muzea, probíhá rekonstrukce obecního úřadu, úprava
obce, rekonstrukce silnice v Mikulovicích (starý kopec), osazení
solárních lamp u autobusových zastávek v Mikulovicích dolních a
směrem Kateřina. Chtěl bych poděkovat obyvatelům Mníšku, kteří
aktivně uklízejí Mníšek včetně cyklostezky. Tato aktivita nám moc
pomáhá. DĚKUJEME.
23. 5. 2020 od 10 do 14 hod. se uskuteční na Výšině svoz
velkokapacitního odpadu, čili nadbytečných věcí, které vozíte do
našeho sběrového dvora.
Vím, že tato doba je nezvyklá, pro všechny nová, a to nejsme pořád
zdaleka na konci. Také si uvědomuji, že přijde doba na řešení a
přehodnocení dalších věcí souvisejících s chodem obce, ale i podnětů
a pomoci obyvatelům naší obce.
Chtěl bych popřát hlavně zdraví jak vám, tak i vašim rodinám a
blízkým.

S pozdravem David Kádner

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

V BŘEZNU A DUBNU SLAVÍ

30. 5. 2020
27. 6. 2020
Vzhledem k opatření, které vydalo
MŠMT, bude

zápis do MŠ Hora Svaté Kateřiny
probíhat 7. 5. 2020 od 9 h do 17
h bez přítomnosti dětí.
Bližší informace na webových stránkách
školy:https://zskaterina.edupage.org/
Veškeré dotazy Vám zodpoví: Fenclová
Helena, (vedoucí učitelka MŠ),
tel: 417 633 247,
e-mailová adresa: fenclova@zskaterina.cz

Hana Gänslerová (76)
Václav Maráz (71)
Karla Schittenhelmová (74)
Marie Wagnerová (72)
Jiří Kůžel (75)
Ema Berková (85)
Eliška Blažková (81)
Naděžda Šímová (74)
Antonín Blažek (82)
Antonín Pokorný (71)

Placení místních poplatků – ODPADY, PSI
Během nouzového stavu plaťte, prosím, poplatky bezhotovostně, převodem na účet, či platební kartou na OÚ, který je veřejnosti
přístupný pondělky a středy od 8.00 h do 17.00 h. Platby v hotovosti ponechte až na květen! Poplatek není ještě splatný, vyčkejte, prosím,
s platbou na pokladně. Pro platbu převodem si vyžádejte údaje telefonicky na tel.: 476 113 156. Ti, kdo zaplatili bezhotovostně, obdrží
samolepky na nádobu dodatečně a včas do schránky, nebo přímo vylepením na nádobu. Nálepky budeme dávat najednou. Pokud už budete
připravovat platby pro převod na účet, zkontrolujte si také platby za hrobová místa. V letošním roce velké části hrobů vyprší desetiletá
lhůta. Případné platby za hroby v hotovosti však také ponechejte nejdříve na květen! Držte se všeobecných doporučení, kdy úřady
navštěvujte jen v nutných případech, upřednostněte telefonický kontakt! Zdejší úřad bude shovívavý v případě plateb poplatků, nemusíte se
obávat.
(rama)

VELKÝ SVOZ ODPADŮ
Každoroční svoz odpadu proběhne dne
23. 5. 2020 10.00 – 14.00 h na Výšině!
DOSTÁVÁTE INFORMAČNÍ
SMS Z ÚŘADU? NE?
A CHCETE JE DOSTÁVAT?
Důležité informace o dění v obci
rozesíláme prostřednictvím SMS
zdarma. Služba je určená občanům
obce. Chcete-li SMS dostávat a ještě
je nedostáváte, zavolejte na OÚ,
domluvíme registraci!
Tel.: 476 113 156

Obědy je nyní možné objednat
na KM – PRODUKTY.
Na Novou Ves jezdí každou
středu. Jídla mají delší
trvanlivost, takže týden vydrží
v chladu.
Tel.: 417 863 907

Nové vedení kateřinské školy
Novou ředitelku má od února Základní škola a Mateřská škola
v Hoře Sv. Kateřiny, kterou navštěvují nejen kateřinské děti, ale také
děti z Nové Vsi a Brandova. Po výběrovém řízení se jí stala Jana
Kubičinová, absolventka fakulty bohemistiky a anglistiky pro střední
školy na UJEP v Ústí nad Labem. Školu čeká období konsolidace a
postupného obnovování procesů, které se zastavily s odchodem
předchozího vedení. Program školy do budoucna je ale bohatý,
škola vstoupila do druhé fáze naplňování projektu Šablony II. Ten
přinesl dětem různé kluby a kroužky, dále školu čekají kurzy plavání
nebo škola v přírodě. Spolu s novou ředitelkou nastoupili také dva
mladí učitelé. Vize ředitelky je ze školy vybudovat moderní rodinnou
školu s útulným zázemím a profesionálním přístupem pedagogů.
Nemalou komplikací v činnosti nové ředitelky je zavření školy
z rozhodnutí ministerstva, nicméně činnost pracovníků školy
neustala, pro děti se chystají některé drobné změny a inovace.

Stručný přehled informací z 12. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Na 13. zasedání zastupitelstva hned zpočátku byla potěšující zpráva finančního výboru – minulý rok skončil s přebytkem .
Nutno ovšem podotknout, že to bylo způsobeno také tím, že plánovaná oprava silnice ve starém kopci se uskuteční až letos. Také
se zřejmě odkládá oprava mostu na trase z Jiřetína k nám, kde se počítá s úplnou uzavírkou. Dále se rozdělily peníze pro Sokol,
naše hasiče, Tvořilky, myslivce a SK Krušnohoří. Celkem 197 tis. Kč. Závěrem ještě jedna důležitá věcička (jak se jedná o prachy, je
vše důležité): ZO zrušilo všechny smlouvy o výpůjčce pozemků a vytváří nové, pro všechny stejné. Cenová mapa bude ještě
doplněna.
A ještě na úplný závěr: rozhodli jsme se u nás vyzkoušet provoz dvou solárních svítidel. Jedno u zastávky v Mikulovicích a druhé u
zastávky na Výšině. V nejbližší době se začne s jejich instalací.
J. Dvořák

HELENČIN VODOPÁD aneb Vodopád Nivského potoka
Pokud chcete vyrazit na pěší túru do přírody, máme pro Vás tip,
který se nachází nedaleko naší obce. Můžete své vozidlo nechat na
parkovišti v oblasti Lesná a vydat se krásnou přírodou.
Dno údolí tvoří skalní práh, přes který teče potok. Vznikl zde
čtyřmetrový vodopád, pod nímž jsou ještě další dva menší.
Samotný vodopád leží v nadmořské výšce 730 m.

Od infocentra Lesná přejdete silnici a půjdete po červené
značce z kopce asi 1,6 km. Na konci cesty odbočíte vlevo a
cca po 180 metrech vpravo.

Vlaďka Tondrová

Očima osmdesáti pěti let
Nedávno se mi dostala do rukou kniha "Mostecko nejen
z nebe," s titulní fotografií části naší obce. Ráda se dívám na
snímek uprostřed údolí mezi zahradami a stromy. A jak se
starším lidem stává, kteří prožili většinu života v jisté obci,
vracejí se ve svých vzpomínkách do dětských let. Je to i můj
případ. Měla jsem pěkné dětství a ráda se myšlenkami vracím
do upravené obce, i když neměla soud ani měšťanku, lékaře a
lékárnu jako sousední město Hora Sv. Kateřiny. Nová Ves
s Mikulovicemi s více než dvěma tisíci obyvateli byla větší než
Hora Sv. Kateřiny, nebo Brandov.
Naše obec se ve dvacátých a třicátých letech minulého století
pyšnila nejen obecním úřadem, obecnou školou a školkou,
kostelem, ale i hotelem s kinem, spořitelnou, kovárnou,
prodejnou kol a součástek pro automobily, autoservisem
s malou čerpací stanicí, mlýnem, třemi pekaři a třemi řezníky,
několika obchody s potravinami a drobným zbožím,
obuvníkem
s prodejnou
obuví,
krejčovstvím,
pěti
restauracemi s vyhlášenou kuchyní a skromným ubytováním.
Hračkárny zde našly svůj domov, od hranic až po Mikulovice.
Zde pracovala i většina občanů. Druzí pracovali v lese nebo
jako samostatní řemeslníci, drobní podnikatelé či na svém
poli.
Každá z horských obcí měla svou specialitu, mezi ně patřil náš
rybník, kamenné zídky a na nich si lidé postavili své domy a
zahrádky. Zahrady musely mít dřevěné ploty (jeden ze znaků
Krušnohoří) a květiny tu kvetly od jara do podzimu. Za nimi
stály pěkně nalíčené domy. Hezký vzhled a služby přilákaly do
obce dost návštěvníků.
Ale nechci chválit jen minulost. I dnes tu najdeme už dost
upravených domů a zahrad. Škoda, že místo dřevěných plotů
se objevily vysoké hradby. Působí to na mě příliš chladně.
Obec by měla tvořit sourodý celek, kde se lidé pozdraví,
usmějí na sebe, promluví spolu. Moc si vážím občanů, kteří
usilují o pěknou úpravu. Ale moc mě mrzí, že se potom najde

jedinec, který kolem zakoupeného domu udělá doslova
ohavné skladiště.
Obec netvoří jen movité statky, ale zejména lidé, kteří v ní žijí.
Nová Ves byla vždy sportovní a společenská. Měla v minulosti
svou tělocvičnu (v dnešní hasičárně), své hřiště a koupaliště
hned vedle. Střediskem, kde se lidé dříve scházeli za účelem
svých koníčků, byl Martinův dvůr. Dnešní příznivci sportu mají
místní sokolovnu, ale i krásné hřiště pro fotbalisty a děti.
V budově jsou tělocvična a hezky upravené místnosti pro
kroužky a pobavení.
Velká pozornost je věnována dětem, ale i produktivní
generace zde najde svou zábavu. Podporu finanční a
pomocné ruky obecního úřadu mají i hasiči, svaz žen a jiné
organizace.
Vším, co jsem jmenovala se může naše obec pyšnit, ale
zároveň prostranstvím kolem obecního úřadu i samotnou
budovou, jedinou hračkárnou na české straně Krušnohoří,
moc hezkou prodejnou pí. D. Seifertové, opravenou zídkou u
kostela, zrestaurovanými pomníky atd.
Už předtím jsem se zmínila, že obec tvoří především lidé.
Uvědomuji si to právě v době pandemie, která postihla celý
svět. Představitelé naší obce jako p. starosta D. Kádner, paní
místostarostka V. Tondrová zrovna tak paní Ing. R. Malkusová
, Michaela Krupičková i ostatní zastupitelé tvořili jeden tým a
podpořili naši vládu svými činy. Dík také všem ženám, které
šily roušky a velký dík paní Nirodové , která nejednou přiložila
svou ruku ke spokojenosti občanů.
Patří Vám úcta a díky.
Ema Berková

Sdělení dobrovolných hasičů
I přes to, že se zdá být současná situace již pod kontrolou a daří se nám omezovat šíření viru, tak se více či méně
dotkne každého z nás. Jedním z hlavním dopadů je omezení společenského života a to se týká i kulturně-sportovních
akcí, které dobrovolní hasiči již pravidelně pořádají.
První akce, o které již nyní víme, že bude muset být z karanténních důvodů zrušena je stavění máje, ta je již tradičně
doprovázena i pálením čarodějnic. 30. dubna se tedy žádné oficiální stavění máje pořádat nebude, ale v rámci
zachování tradice přemýšlíme o alternativním řešení, tak aby naší obec májka přeci jen zdobila. Snad se nám alespoň
toto podaří.
Jak jste již možná zaregistrovali, dobrovolní hasiči slaví letos 130 let od svého založení. Tuto událost jsme chtěli řádně
oslavit v rámci obecních slavností, které byly plánovány na 1.8. O tom zda a kdy by se oslavy pořádaly, vás budeme
včas informovat.
Přeji vám hodně zdraví a optimizmu, který je neméně důležitý pro překonání této situace
Ing. Jan Valenta, starosta SDH

Tvořilky, z. s., aneb Co je nového?
Dlouho jsme o sobě nedali vědět a spolek Tvořilek
prošel menší úpravou. Nadále se věnujeme tvoření, ale
také jsem se rozhodla, že se více zaměříme na místo
sídla spolku, a to Mníšek. Nově přistoupila "mníšecká
děvčata " a chceme si pořádat různé akce a realizovat
místní projekty. Původní nápad, v rámci Ukliďme
Česko, jsme nahradili úklidem po dvojicích, kde jsme
uklidili a vyzdobili kontejnerové stání a oba památníky
na Mníšku. Další akcí měly být Velikonoce. Ale jak to
udělat, abychom dodrželi veškerá vládní nařízení a
přesto rozzářili naši osadu? Záhy přišel nápad, kdy si
každá rodina popsala motivačně - pozitivními hesly
trička a vystavila je nedaleko silnice. Původní složení 4
lidí se brzy rozrostlo o další sousedy, přidali jsme
vajíčka, květiny, krepáky aj. a z pochmurného Mníšku s
uzavřenou hranicí, se během chvilky stala krásná osada
sálající dobrou náladu, spolupráci a sounáležitost s tím hlavním poselstvím svým sousedům i ostatním. Ani COVID -19
nás nezastaví!
S výzdobou Mníšku jsme se také přihlásili do Velikonoční soutěže obce Nová Ves v Horách.
Dalším počinem je úklid letité skládky na cyklostezce, ale o tom až příště :-)
Eva Nirodová

Dětský domov informuje
HROMOVÁ PARTA TOMÁŠE SLAVATY
Většina z vás zná Tomáše Slavatu jako úspěšného sportovce - triatlonistu. Jeho nelehký životní příběh ho "přiměl" a pomáhá dál formou mnoha
projektů - http://tomasslavata.cz/kdo-je-tomas-slavata/
Na konci března rozjel akci s krycím názvem „Hromový blesk“ a vydal se se svojí partou po dětských domovech. Nezapomněl ani na nás a přijel
nás už poněkolikáté navštívit s hromadou potřebných věcí.
Díky Tomáš Slavata a všem, kteří Ti v dobré věci pomáhají.
VESELÉ VELIKONOCE
Přejeme všem krásné Velikonoce. U nás už máme splněno , všechna děvčata zůstanou zdravá a krásná .
Postarali se o to chlapci se svými pomlázkami. Nabarvená vajíčka jsou rozdaná, a beránci s mazanci skončili na
talířích k snídani. Nevynechali jsme ani velikonoční soutěže na zahradě spojené s otázkami a hledáním
sladkostí .

S pomocí novoveské
mládeže se
momentálně
rekonstruuje dětské
hřiště u Sokolovny.
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