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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte mi, jako obvykle v našem zpravodaji, Vás v krátkosti informovat, co se v naší obci událo
a co nás v nejbližších týdnech čeká. Poslední týdny probíhá sestavování rozpočtu na rok 2019. Již dvakrát se sešel
finanční výbor nad jeho návrhem. Každý rozpočet je velmi těžké sestavovat, jelikož na obec jsou větší a větší nároky,
jak od Vás od obyvatel, tak hlavně od samotného státu a krajského úřadu. Jelikož všichni chceme jít s dobou, i když
žijeme na venkově, snažíme se, aby naše obec měla vše potřebné. To abychom měli ale několikanásobný rozpočet.
Ale věřím, že i když jde vše mnohem pomaleji, než bychom si všichni přáli, věřím, že postupně dojde na všechny
priority této obce. A věřím, že i územní plán doválčíme až do zdárného konce. Tento rok jsme dodělali vodovodní
přípojky do dolních Mikulovic a nyní finalizujeme k úpravě komunikace, abychom mohli dělat zimní údržbu a
obyvatelé se mohli dostávat po skoro třech měsících do svých domovů. Věřím, že až jim poteče voda z kohoutku, tak
na tyto nešvary zapomenou. Příští rok bychom chtěli pomoci i ostatním obyvatelům naší obce, kteří mají problémy s
pitnou vodou a dokončit projekt kanalizace v Mikulovicích, abychom věděli, kolik nás to bude stát a jestli to je pro nás
finančně reálné. Po tom, co obdržíme první náčrt projektu, oslovíme všechny obyvatele dotčených Mikulovic, aby se s
tím seznámili a řekli nám jejich stanovisko. Dále je v návrhu rozpočtu i nová silnice v Uličce lásky, která již několik let
čeká na opravu, tak věřím, že na jaře budou mít občané z Uličky lásky také radost. Pak samozřejmostí je chod celé
obce a nemalá část jde i na kulturu a sportovní aktivity, které potvrzujete vaší účastí, že to jsou dobře vynaložené
finance a že naše obec společensky žije a všichni se můžeme na těchto akcích poznávat a být si blíž k sobě. A nyní, co
nás v nejbližších týdnech čeká.
2. 12. rozsvícení vánočního stromečku v parku u obecního úřadu. Celá akce vypukne v 16.15 a samotné rozsvícení
v 16.30 h. Po celou dobu nás bude provázet pěvecký sbor a k tomu vánoční svařáček.
5. 12. Mikulášská nadílka. Od 15. do 17. hod. bude Mikuláš se svojí družinou obcházet domácnosti k těm
nejmenším. Přihlášky prosím do 3. 12. do 17. hod. na obecní úřad. Od 17. hod. pak proběhne čertovský rej a andělský
slet pod vedením Mikuláše a to vše v Sokolovně. Bude pro všechny připravená odměna, soutěže a disco.
12. 12. Zpívá celé Česko koledy od 18. hod. v parku u obecního úřadu. Svařák na zahřátí bude zajištěn.
15. 12. jedeme do Freibergu na vánoční trhy. Odjezd ve 14. hod. od zastávek v naší obci. První zastávkou budou
Mikulovice spodní a dále budeme
pokračovat po obci k ústavu sociální
péče. Tentokrát budeme přejíždět
hraniční přechod Mníšek, tak je
možné nastoupit i tam. Hlásit se
můžete na obecním úřadě do
Starosta: DAVID KÁDNER, tel. 604 588 494
čtvrtka, 13. 12. do 13. hod., kde je
Místostarostka VLADIMÍRA TONDROVÁ, tel. 730 511 178
potřeba zaplatit vratnou zálohu.
Referentka OÚ: ING: RADKA MALKUSOVÁ, tel. 602 824 832
Vratná záloha bude vrácena těm, co
s námi nastoupí do autobusu, nebo
Referentka OÚ: MICHAELA KRUPIČKOVÁ, tel. 476 113 156
se řádně a včas omluví.
Pevná linka: 476 113 156, e-mail: obecnovaves@seznam.cz Další podrobnosti k ostatním akcím
napíšeme v prosincovém čísle.
Přeji vám krásné zimní dny a budu
se na vás těšit při obecních akcích.
Váš starosta David Kádner

PROGRAM 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 26. 11. 2018
od 17.00 h v zased. místnosti na OÚ
1.
2.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Schválení Směrnice k vyřizování žádostí
5. Schválení návrhu Střednědobého výhledu na období
2019 - 2021
6.
Kupní smlouva na prodej nově vzniklé parcely č. 3/3 o
výměře 230 m2 v kú Nová Ves v Horách (ostatní plocha),
(vznikla oddělením z p.p.č 508-60/2018
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na p.p.č.1384/1 v kú Nová Ves v Horách a
zároveň souhlas na výstavbu RD na p.p.č 1105/14, 1384/1
v kú Nová Ves v Horách
8. Směnná smlouva nově vzniklé parcely č. 3/2 o výměře
61m2 (ostatní plocha) a nově vzniklé parcely č.8/33 o výměře
19 m2 (ostatní plocha)
9. Žádost č.j. 737/2018 o prodej pozemku p.p.č. 808/6
v k.ú. Nová Ves v Horách o výměře 47 m2.
10. Žádost č.j. 760/2018 o prodej pozemku p.p.č. 808/6
v k.ú. Nová Ves v Horách o výměře 47m2
11. Schválení Darovací smlouvy
12. Rozpočtová změna č.8/2018 – návrh rozpočtového
opatření
13. Žádost o povolení sportovní akce závod automobilů ve
dnech 24.-25.8.2019
14. Žádost ZO o stanovisko při stavebních upravách
„Benedské cesty“
15. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků
16. Došlá pošta

17.
18.

Diskuse
Závěr

KONTEJNER
Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin
24. 11. 2018
29. 12. 2018

rekreačních objektů za účelem uložení směsného komunálního
odpadu nikoliv odpadu jako je např. stavební suť, střešní
krytiny nebo nebezpečný odpad!!

Stručný přehled informací z 31.
zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
Ve středu 31. 10. se konalo zasedání zastupitelstva obce.
Dost zásadní, protože bylo ustavující. Nově zvolení
zastupitelé nejprve složili slib a pak přikročili k volbě
jednotlivých funkcí. Post starosty přesvědčivě obhájil David
Kádner. Místostarostu bude v tomto volebním období
vykonávat Vlaďka Tondrová. Finance dostal na svá bedra
Jan Valenta, v kultuře a společenském dění pokračuje jako
předseda Eva Nirodová a kontrolní výbor povede Jaroslav
Dvořák. Dále si vybrali svého zástupce do spolků, sdružení a
obchodních společností – starostu. Aby toho nebylo málo,
tak ještě David dostal pověření jednat ve věci pořízení
územního plánu. Snad už se povede v tomto volebním
období tento plán dokončit.
To by bylo v kostce asi vše a kdo bude chtít další a novější
informace z dění v obci, je srdečně vítán na dalším
zastupitelstvu dne 26.11. od 17.00 h na obecním úřadě,
v zasedací místnosti.
Jaroslav Dvořák

Dětský domov informuje
TURNAJ V DÁMĚ VE STOVĚŽATĖ PRAZE
O víkendu jsme vyjeli zabojovat v turnaji v dámě do
hlavního města. Klání s opravdovými profíky jsme si naplno
užili a "boj" to byl vážně těžký. Mezi staršími dětmi hráli
třeba i dva účastníci ME v dámě. Nakonec třetí místo pro
Bena a čtvrté pro Lukáše lze považovat za úspěch. Mladší
děti se na stupně vítězů nedostaly, ale zahrály si skvělý
turnaj. Snad příště. Děkujeme organizátorům a hlavně
našemu trenérovi Jaroslavu Dvořákovi.
(DD)

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala voličům, za jejich podporu a hlas v říjnových volbách. Velice si vážím, že jste mi dali
možnost pokračovat v práci zastupitele naší obce. Jak jsem slíbila, budu pracovat pilně a poctivě a budu se snažit o plnění
předvolebních cílů. Mimo jiné jsem byla zvolena předsedkyní kulturního výboru a členkou výboru finančního. Zároveň jsem
starostu požádala o zahrnutí veškerých památek na katastru obce a novoveské muzeum pod kulturní výbor. Těším se na další
setkávání, ať již na zasedáních zastupitelstva obce, nebo na kulturních akcích.
Eva Nirodová

O čem se psalo v Novoveském zpravodaji před deseti lety…
Listopad 2008. Na úvodní a druhé straně Zpravodaje byl
otištěn rozsáhlý rozhovor s dlouholetou knihovnicí naší obce
paní Irenou Větříčkovou, která se věnuje práci v knihovně již
od roku 1963. Další článek se ještě vrací k oslavám 90. výročí
vyhlášení samostatnosti Československé republiky, které se
konaly na sále kulturního domu. Po úvodním vystoupení
ředitelky Oblastního muzea v Mostě, PhDr Libuše Pokorné na
téma vzniku republiky, byly starostou obce J. Bejčkem, za
dlouholetý přínos k rozvoji obce, předány pamětní diplomy a
medaile dvaceti osobnostem obce. Na dalších stránkách jsme
se mohli seznámit s výsledky voleb do zastupitelstva kraje.
Paní J. Dvořáková nás ve svém článku seznámila o
nejnovějších aktivitách a činnosti Kroužku dovedných rukou.
Velký článek byl také věnován informacím řidičům o zimní
výbavě a zavedení nových dopravních značek. Poslední dvě
strany jsou věnovány článku J. Bejčka o historii sportu v naší
obci, tentokrát kopané.

Prosinec 2008. Poslední vydání Zpravodaje tohoto roku
přináší na úvodní straně rozhovor s novým místostarostou
Jaroslavem Dvořákem. Další článek je věnován tradiční
Mikulášské nadílce pro děti, které zaplnily celý sál KD. Paní
Libuše Novotná Pokorná nás ve svém článku seznámila
s novou akcí v naší obci, a tou byly první novoveské vánoční
trhy. Tradiční stará řemesla jako paličkování, zdobení
perníčků, voskařství nebo výroba vánočních věnců doplnil
mužský pěvecký sbor ze Seiffenu. Stejnou autorku má i článek
o poslední akci roku, kterou byl zájezd na vánoční trhy do
Drážďan. Paní Radka Malkusová nás informovala o tradičním
setkání seniorů v KD, které přišel navštívit také starosta obce
J. Bejček. O dobrou zábavu se postaralo také hudební duo,
manželé Hvozdovi. Téměř dvě stránky byly věnovány článku
starosty obce J. Bejčka, ve kterém hodnotí uplynulý rok, který
byl mimořádně úspěšný. Poslední strana je věnována historii
sportu v obci – základní a rekreační tělesná výchova.
J. Pešír

Volby do školního Parlamentu
Dne 20. 11. 2018 proběhly v průběhu 3. vyučovací hodiny volby do
školního parlamentu. Jejich organizace a samotný způsob volby si příliš
nezadal s těmi opravdovými volbami, které se odehrály nedávno.
Nejprve byli žáci odškrtnutí na soupisce voličů p. uč. Sehnalovou a poté
obdrželi volební lístky od členů volební komise, kterou tvořili starostové
obcí pan Zetek a pan Kádner, paní ředitelka Nováková a dva zástupci
z řad žáků. Svou volbu pak každý jednotlivě provedl za hlasovací plentou
a své zaškrtnuté kandidáty na volebních lístcích vhodil do připravené
volební urny. Po součtu všech hlasů vznikl ze zvolených žáků 2.stupně
nový sedmičlenný školní parlament, který bude v nadcházejících 3
letech zastupovat žactvo při jednání s vedením školy či vedením obce.
Přejeme všem zvoleným členům hodně dobrých nápadů k zlepšování
žákovského života a mnoho sil k jejich prosazování.
Za zveřejněné údaje včetně fotografií zodpovídá Mgr. Kopecký Pavel

Projekt Hasiči bez hranic je u konce
V sobotu 17. 11. 2018 se uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu Hasiči bez hranic u kolegů v Olbernhau. Ve školící místnosti zdejší
hasičské zbrojnice došlo ke shrnutí fází celého projektu, který započal v roce 2016 a následovalo uzavření dohody mezi představiteli
jednotlivých partnerů o další spolupráci v oblasti IZS v příhraničním regionu. K lepší vzájemné komunikaci byly všechny hasičské sbory
dovybaveny novými tablety, které byly na místě předány velitelům jednotek. Obec Nová Ves v Horách získala v rámci tohoto projektu nové
vozidlo IVECO Daily 60 v hodnotě 2,8 mil. Kč včetně vybavení a dále obec organizovala velké přeshraniční cvičení hasičů ve zdejším Domově
sociálních služeb v roce 2017. Všichni přítomní zástupci radnic se shodli na tom, že i přes obrovské administrativní zatížení při realizaci projektu

finančně podpořeného Evropskou unií, v tomto případě Fondem pro regionální rozvoj, shledávají tento projekt za přínosný pro všechny
zainteresované strany. Nyní budou vypracovány závěrečné zprávy pro kontrolory Evropské unie. V našem případě jsme v uplynulém týdnu
zdárně prošli průběžnou kontrolou ze strany úředníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Další kontroly budeme dále podstupovat.
Radka Malkusová

Předvánoční tipy
A máme tu začátek zimních radovánek, jako škrábání oken na autě, příprava lopat a jiných prostředků na úklid sněhu, nacvičování pádů a ostatních slastí zimy.
Noo, pro zkušené Krušnohorce nic nového a nic nepřekonatelného.
A co se kde děje? Tak třeba v Praze se koná 25. 11. Vánoční festival. Asociace partnerů diplomatického sboru (DSA) pořádá i v letošním roce tradiční vánoční
festival. Nenechte si ujít v hotelu Hilton jedinečnou příležitost seznámit se se zvyky, výrobky a pokrmy z mnoha různých zemí světa a zároveň nakoupit originální
vánoční dárky! DSA festival je jednou z nejatraktivnějších vánočních akcí v České republice a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Veškerý výtěžek z akce
bude věnován českým charitativním organizacím. Více informací naleznete na www.dsaprague.org.
A opět v Praze se koná od pátku 23. listopadu do neděle 25. listopadu výstava Doll Prague . Pouhé tři dny budou v pražském Slovanském domě k vidění panenky,
loutky i medvídci Teddy, a to v rámci již páté mezinárodní výstavy Doll Prague. Akce, jejímž hlavním pořadatelem je ART CZ z.s., vznikla jako vyústění
mnohaletého působení Bohdany Klátilové v oblasti panenkového umění. Ta je sama autorkou řady uměleckých panenek a držitelkou mnoha ocenění na
mezinárodní umělecké scéně. Více na www.doliprague.cz
Svatokateřinské slavnosti na zámku Krásný dvůr od soboty 24. listopadu do neděle 25. listopadu. Oslavte svátek sv. Kateřiny na Krásném dvoře a vydejte se na
netradiční prohlídku zámkem. V sobotu se bude konat jarmark s rukodělnými výrobky a ani malé děti nepřijdou zkrátka. I pro ně bude připraven jarmark a těšit se
také mohou na divadelní představení. Více informací najdete na www.zamek-krasnydvur.cz
V západočeské obci Valeč byl postaven v roce 1701 zámek v barokním stylu. O jeho současnou podobu se stará Nadace Valeč a je volně přístupný po celý rok.
Zámek určitě stojí za zhlédnutí, stejně tak i nádherná barokní zámecká zahrada, kde se konají vždy v pátek od 17.00hod. - 23.00hod. Lucerny jsou k zapůjčení
v kavárně Prádelna, kde se můžete zahřát po prohlídce horkým svařákem. V zahradě je umístěno 32 soch, které ztvárňují alegorie vlastností umění a vědy a
postavy z antické mytologie. Výjímečnou barokní perlou je Rossiho zámecký kostel a též sloup Nejsvětější trojice z dílny M. A. Brauna. Více na www.zamekvalec.cz Něco pro milovníky historie: Morava a Čechy v letech 900 – 1300. Severozápad Uher a jihozápad Polska ohraničovaly slovanské země Morava a Čechy.
Kolem roku 830 založil kníže Mojmír Velkomoravskou říši a zemi vymanil z nadvlády franské říše. V 9. století bylo součástí Velkomoravské říše vedle Moravy
také Slovensko a Čechy. Franská říše se však snažila Čechy a Moravu odtrhnout. Říši znovu upevnil Svatopluk, který uzavřel mír a rozšiřoval její území. V roce 906
zničily Velkomoravskou říši nájezdy Uhrů. Mezitím se kolem Prahy začal formovat nový český stát. Jednou z legendárních postav té doby byl přemyslovský
kníže Václav (sv. Václav), který se později stal patronem české země. S požehnáním Svaté říše římské se v roce 1086 stala součástí českého státu i Morava.
Putovalo sem mnoho germánských obchodníků, kteří tak posilovali české hospodářství. Vrchol české státnosti nastal za vlády Přemysla Otakara II., který v roce
1251 rozšířil svou říši i o Rakousko. Přemysl Otakar II. byl v roce 1261 korunován českým králem. V roce 1273 však musel postoupit Rakousko Rudolfu
Habsburskému. Po vymření rodu Přemyslovců po meči 1306 začal boj o nástupnictví na českém trůně.
Jana Dvořáková

.
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