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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
NAŠÍVOBCI
U VNÁS
OBCI

V červenci slavili

Starosta obce D. Kádner zajistil ve spolupráci
s jednatelkou Krušnohorské polikliniky Litvínov
s.r.o. a zároveň zastupitelkou obce, Ing. Petrou
Havlovou, terénní pečovatelskou službu, na
základě které si mohou potřební občané objednat k sobě
domů nabízené služby a to:

Alžběta Vosmiková (71)
Andrej Proco (81)
Jiří Skrčený (72)
Lydie Lehká (78)
Vlasta Veiková (71)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce spojené s
udržováním domácnosti běžné úklidové práce v bytě, údržba
domácích spotřebičů, mytí nádobí, praní, žehlení a případné drobné
úpravy prádla.





Stravování nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda Po – Ne
od 9.30 hod do 13.30 hod) v případě zájmu klienta, pomoc při
podávání stravy a nápojů, pomoc s přípravou pokrmu, nákupy,
apod..)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při
úkonech běžné hygieny, pomoc při oblékání a svlékání, základní
péči o vlasy a nehty, přesun na lůžko či vozík, pomoc při použití
WC, vyzvednutí léků apod).
V případě zájmu kontaktujte pracovnice pečovatelské služby na tel.
774 639 667, případně se obraťte na náš úřad 476 113 156.

Shrnutí 20. jednání
zastupitelstva

Pečovatelská služba sídlí v Krušnohorské poliklinice s.r.o.,
ul. Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01, ve druhém patře
(naproti ordinaci ortopedie MUDr. Pavel Hanousek).
Kontakt
Telefon: 478 012 361
Mobil: 774 639 667
E-mail: pecsluzba@seznam.cz

Na dvacátém jednání zastupitelstva bylo znát, že se blíží
prázdniny. Starosta informoval, že obdržel nabídku na
zpracování projektové dokumentace na kompletní
rekonstrukci sokolovny. Samozřejmě, že akce by byla
rozložená na více let. Dále vyskočila důležitá informace, že vodovod v Mikulovicích po dlouhé době je už konečně ve finále na
stavebním úřadu. A jednotlivé přípojky k nemovitostem se postoupí uživatelům za 1000,- Kč. Schválil se také střednědobý výhled
rozpočtu obce na 2021 – 2024. Jako již tradičně pár pozemků se pronajalo a další žádost o pacht se zveřejní. Zde je již více
zájemců, takže pak proběhne zase „obálková metoda“.
Závěrem bych vám chtěl popřát hezké léto a na shledanou na obecních slavnostech v sobotu 31.7.
Jaroslav Dvořák

TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH TOUTO CESTOU VYJADŘUJE PODĚKOVÁNÍ ING. VLADIMÍROVI ROMPORTLOVI
ZA DAROVÁNÍ STOLU NA STOLNÍ TENIS!

BRAMBORY
V neděli zase po dlouhé přestávce vyrazila Horská liga na turnaj v dámě do
Pardubic. Jiřka, jako správný sportovní manažer, nám zajišťovala zázemí.
Osmnáct účastníků slibovalo kvalitní zápasy. Ve druhém kole jsem narazil na
papírově slabšího soupeře a po zahájení brzo stál na výhru. Ale stačila chvilka
nepozornosti a karta se obrátila. A najednou jsem to byl já, komu hrozila velká
koule těžkého kalibru. Naštěstí soupeř nezvládl tíhu okamžiku a mně se
podařilo utéci do remízy. Fuj, až mne orosilo. Jenomže tenhle bodík mi právě
chyběl v závěrečném účtování. Na „bedně“ byli první dva jasní, ale na bronz byli
tři adepti se stejným bodovým ziskem. Naneštěstí jsem měl o dva pomocné
bodíky horší skóre, které mne odsunuly na čtvrté pořadí.
Ale co, hory byly vždycky vyhlášenou bramborářskou oblastí, kde se jim dařilo.
No tak jsem vlastně jenom pomohl malinko zvětšit úrodu.
Na přiloženém fotu jsou vysmátí vítězové, v čele s úřadujícím mistrem republiky. Ale jen počkejte. Příští měsíc na šumavském
klání se budu snažit vám to všem oplatit.
Jaroslav Dvořák

Tvořilky
26. června jsme se po dlouhé odmlce, za dodržení všech
opatření, mohly konečně znovu sejít a věnovat se tvoření.
Tématem byl tentokrát věnec na dveře a my se s vervou pustily
jak do něj, tak do probírání různých témat a událostí z doby, kdy
jsme se nemohly scházet. Bylo to krásné, pohodové odpoledne,
které však rychle uteklo. Jeden z výsledků můžete posoudit sami
na fotografii a případně se k nám i příště
přidat.
Eva Nirodová, předsedkyně

OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT
BISTRO HUBERT
TEL.: 605 31 30 90

Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své
údaje ze základních registrů, ukládejte a spravujte své
doklady a dokumenty, podávejte cokoli na kterýkoli
úřad.

Potřebujete výpis z rejstříku trestů, nebo chcete znát
konto bodového hodnocení řidiče,

nebo další z úředních agend? Už nemusíte chodit na žádný úřad!
Jednoduše otevřete https://obcan.portal.gov.cz a jste na Portálu občana. Abyste však došlo k Vašemu ztotožnění
(ověření Vaší osobní identity) je nutné se přihlásit přes tzv. BANKOVNÍ IDENTITU. Druhou možností je přihlášení před
datovou schránku. Bankovní identita je jednoduchý nástroj pro ty, kteří používají internetové nebo mobilní
bankovnictví (informujte se ve Vaší bance, jak použít bankovní identitu). Jakmile vstoupíte do portálu, najdete zde
spoustu možností jak komunikovat on-line s veřejnou správou: dostanete se zde do katastru nemovitostí, můžete si
jednoduše a zadarmo! vytisknout svůj výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového konta řidiče, můžete odeslat podání
na jakýkoliv obecní úřad, najdete zde svoje doklady totožnosti atd., atd. Je to opravdu velmi jednoduché. Možná
starší spoluobčané mohou mít zpočátku problémy, pro ně zůstávají současné agendy nadále přístupné normálně na
úřadech. Věřím však, že s dopomocí příbuzných, nebo nás na obecním úřadě, se tyto služby také naučí používat.
Pokud ne, je na obecním úřadě i nadále k dispozici Czechpoint, kde Vám veškeré doklady vyhotovíme na místě.
Bankovní identita: Bankovní identita neboli BankID má umožnit lidem i firmám, aby se mohli přihlašovat pomocí
internetového bankovnictví ke službám eGovernmentu. Systém, který pracuje s principem už jednou ověřené
identity, již funguje v některých evropských zemích včetně České republiky.
Samozřejmě i přes vysoké zabezpečení, u všech elektronických služeb hrozí rizika ohledně bezpečnosti. Je tak
na každém z nás, jak se rozhodneme. Více o rizicích můžete najít např. na:
https://www.lupa.cz/clanky/bankovni-identita-je-dobry-sluha-existuji-ale-i-duvody-proc-ji-nechtit/
Termíny – velkoobjemový kontejner
31. 7. , 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11. 2021
UPOZORNĚNÍ!!
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních objektů za účelem uložení směsného komunálního odpadu nikoliv odpadu
jako je např. stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!!

ÚŘEDNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
Obecní úřad Nová Ves v Horách
Pondělí 8.00 – 17.00 h
Úterý 8.00 – 15.00 h
Středa 8.00 – 17.00 h
Čtvrtek 8.00 – 13.00 h
Pátek 8.00 – 12.00 h (po telefonické dohodě)
Můžete využít bezkontaktní platbu kartou a platby bankovním
převodem.
Před vstupem si dezinfikujte ruce prostřednictvím připraveného
automatu! Nezapomeňte na ochranu dýchacího ústrojí.

v červenci se narodil nový občánek

Tomáš Herceg

Kdykoliv nám můžete zavolat: (476 113 156, pevná linka je
automaticky přesměrována na mobil), nebo můžete využít
elektronický způsob komunikace!
Rozvoz obědů nadále pokračuje, tel.: 730511177
Poplatky za odpad, psy, pronájmy pozemků apod. můžete hradit
bankovním převodem. Výše poplatků zůstává nezměněna.
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