NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ

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.
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.

6/2021

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, letní prázdniny jsou před námi a
věřím, že každý z nás se těší na pár dní volna dle svých
představ. My jsme si pro vás pár tipů přes léto připravili
a určitě, pokud nám to počasí nepokazí, se na nějaké
akci potkáme. Máme pro vás připravené Letní kino a
rádi bychom promítali první film 10. 7. v parku naproti
OÚ, na plátně 6 x 3, což je větší než minulý rok.
Plánovaný čas začátku promítání je mezi 21:00 až 21:30
hod. Od 20 hod. už bude v provozu stánek hasičů.
Přesné informace vždy půjdou přes SMS bránu. Pokud
někdo ještě nemá alespoň jednu registraci v rodině,
máte ještě čas si na úřadě tuto službu zajistit.
24. 7. od 16 hod. bude přátelské derby ve fotbale mezi
Novou Vsí v Horách a Brandovem. Bude to jen přátelský
fotbal v max. 8 hráčích na hřišti z každé strany.
Dobrovolníci, kteří si budou chtít zahrát, přihlaste se
buď na OÚ nebo mě formou SMS na tel. 604588494.
Čím víc nás bude, tím víc se můžeme střídat. Hrát se

bude na hřišti v Brandově.
31. 7. se uskuteční letní Novoveské slavnosti, které startují v 15 hod. s programem pro děti do 17 hod.
Od 17 do 19 hod. budou soutěže pro celou rodinu a možnost využít ostatních atrakcí a stánků. Od 19 hod. startuje
večerní program dvěma koncerty a to: revival Michal Tučný a revival Lucie. Konec cca ve 23 hod. Věřím, že se tam
všichni uvidíme a po dvou letech si slavnosti všichni užijeme.
21. 8. Obec Brandov zve na divadelní představení do kulturního domu v Brandově. Pro zájemce jsou informace na
plakátu v tomto zpravodaji.
28. 8. bychom poslední prázdninový víkend chtěli završit Letním kinem.
Ani letos jsme nezapomněli na konec školního roku. Děti dostanou odměnu 31. 7. na Novoveských slavnostech a to
v 17 hod. Vyzváni budou moderátorem a odměnu jim předám já. Školy letos končí rozdílně, víc jak roky před tím, a
tím i většina vyjíždí hned na dovolenou či na tábory. Pro ty,
kteří se 31.7. nemohou účastnit slavností, bude odměna
Na straně 4 a 5
čekat na obecním úřadě od 2. srpna do začátku školního
najdete informace
roku. Odměnu získají ti, kteří mají samé jedničky nebo
a rady
vyznamenání. Nebo zlepšení známek cca o 50 procent od
ohledně platných
pololetí.
certifikátů
Chtěl bych vám popřát krásné léto a rodinou pohodu. A
k očkování a další
pokud vám to vyjde, rád vás uvidím alespoň na
užitečné informace
jedné z plánovaných akcí.
a novinky
Váš starosta David Kádner
v digitalizaci
veřejné správy.

V květnu a červnu
slavili

PROGRAM 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,

28. 6. 2021 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!
1.
2.

Zdeňka Deverová (82)
Arnošt Puff (73)
Helena Procházková (80)
Josef Seifert (73)
Miroslav Lehner (76)
Alena Pešírová (72)
Pavel Veik (82)
Pavel Schamberger (70)
Jiří Nejman (71)
Miroslav Šikl (75)
Václav Kumbera (70)
Zdeňka Morová (71)
Vlastimil Malkus (71)
Helmuth Thiel (71)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

v květnu se narodil nový občánek

Samuel Dočekal

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Vodovod Mikulovice
Návrh na vyřazení vozidla Opel Meriva a
vysavače Electrolux
Návrh na schválení Střednědobého výhledu
obce NVvH na období od 2021-2024
Rozpočtové opatření 5/2021
Žádost o prodej p.p.č. 422/1 v k.ú. Mikulovice
(OP) o výměře 119 m2
Žádost o prodej části p.p.č. 607/2 v k.ú. NVvH
(TTP)
Žádost o prodej části p.p.č. 1105/1 v k.ú.
NVvH(TTP)a části p.p.č. 480/1 v k.ú.
Mikulovice (OP)
Žádost o pacht pozemků 790/2, 788/3, 795/2,
812/2, 816/2 v k.ú. NVvH
Návrh smlouvy o nájmu na část p.p.č. 607/2
v k.ú. NVvH o výměře 60 m2 (TTP)
Návrh smlouvy o nájmu na část p.p.č. 600/1
v K.ú. NVvH o výměře 800 m2 (TTP)
Diskuse
Závěr

26. 7. 2021 od 10 h
bude v obci
KOMINÍK.
Objednávky volejte
individuálně na tel.:
728 540 590.

Tvořilky, z.s.
Po dlouhé odmlce, v rámci stávajících opatření, se opět
začínáme scházet a vymýšlet nová témata
k výrobě dekorací, výzdobě obce či zdokonalování se
v různých technikách.
Tuto neděli budeme vyrábět květinové věnce na dveře a
plánovat další schůzky do konce roku.

Bohužel se na území obce opět objevují
potkani. Prosíme, nahlaste na OÚ, v jakých
lokalitách se vyskytují, abychom mohli zajistit
hromadnou deratizaci. Děkujeme.

Pokud ráda něco vytváříš, vymýšlíš různé dekorace a učíš se
novým technikám, mohla by ses podělit o
své zkušenosti s ostatními, nebo jsi pouhý začátečník a chtěla by
jsi se něčemu přiučit, neváhej a přijď mezi nás.
Přijímáme nové členy a rády tě přivítáme.
V případě zájmu je možné se přihlásit na e-mail:
evanirodova@seznam.cz, nebo SMS na tel. 777 347 895
Předsedkyně spolku Eva Nirodová

DOCELA VELKÉ DIVADLO a DIVADLO U HASIČŮ
Praha
uvádí černou komedii

NENÍ KORONA JAKO CORONA
Pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené
čínským virem, který celý národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“.
Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné obyčejné české rodiny,
sleduje její možnosti i nemožnosti a jejich úsilí, že „Společně to zvládneme.“
 napsal

Miroslav OUPIC 

hudba a texty písní Jan TUREK  choreografka a asistentka režie Lenka LAVIČKOVÁ
kostýmy Tomáš KYPTA a Lenka LAVIČKOVÁ  scéna Jurij GALIN a Petr ERLITZ

režie Jurij GALIN
hrají
Petr JABLONSKÝ  Jana GALINOVÁ  Lenka LAVIČKOVÁ  Robert STODŮLKA  Petr ERLITZ
a ze zvukového záznamu Klára FOŘTOVÁ a Martin DVOŘÁK

Kulturní sál Brandov
21. srpna 2021 v 18,00 hodin
vstupné 230,- Kč

vstupenky lze rezervovat a uhradit na Obecním úřadě Nová Ves v Horách
(počet omezen)

V současné době je na některých místech potřeba prokázat se Očkovacím
certifikátem, nebo dokladem o provedeném testování. Jak jej získáte?
Jednoduše takto:
Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o
výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o
prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování).
Certifikáty už budou v jednotném vzhledu podle Evropské unie (Tento
očkovací certifikát v tuto chvíli uznává Německo, Rakousko, Maďarsko,
Slovinsko, Polsko, Slovensko a Chorvatsko.)
Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň
obsahují QR kód.
Certifikát si vyzvednete na portálu https://ocko.uzis.cz/.
Na portálu vyplníte své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Přihlášení
musíte ještě potvrdit SMS zprávou. Doporučujeme proto uvést a
zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
Další možností, jak certifikát získat, je skrze národní identitu NIA.

Pokud jste certifikát získali před 1. červnem, bude
třeba vyzvednout jeho novou verzi. Lze tak učinit na
adrese https://ocko.uzis.cz/. Nebo naskenujte QR kód
na původním certifikátů, zobrazí se Vám URL, pod
kterým bude možné si stáhnout nový certifikát.

Pokud se vám nedaří váš certifikát
získat, můžete se obrátit telefonicky
na linku 1221 nebo písemně na covidpodpora@nakit.cz. Rovněž Vám rádi
poradíme, či certifikát vytiskneme,
nebo poradíme, jak si jej stáhnout do
Vašeho mobilního telefonu u nás na
obecním úřadě. Pozor – na certifikátu
je uveden QR kód – ten neslouží pro
Vás, nýbrž pro instituci, která bude
ověřovat platnost Vašeho certifikátu
prostřednictvím validační aplikace!

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/

Veřejný portál Katastru
nemovitostí – současné
změny.
Mnozí z Vás se jistě v minulosti naučili pracovat s veřejným rejstříkem výpisů z katastru nemovitostí (cuzk.cz).
V uplynulém týdnu jste si mohli všimnout, že už se Vám běžně neobjeví jméno a příjmení vlastníka nemovitosti. I zde
je potřeba se přihlásit přes tzv. bankovní identitu. Tak dojde k Vašemu ztotožnění a následně se Vám objeví jméno
vlastníka nemovitosti. Anonymní prohlížení již není možné.

On-line finanční úřad
Na portálu www.mojedane.cz rovněž přes přihlášení
pomocí bankovní identity můžete podávat svoje daňová
přiznání bez nutnosti návštěvy úřadu.

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!!

Shrnutí 19. jednání
zastupitelů obce

Testování nového příkopového ramena na traktor.

Na 19. jednání zastupitelstva jsme hned v úvodu schválili
místní poplatek z pobytu. V praxi to znamená, že hosté,
kteří se přijedou k nám ubytovat, přispějí dvacetikorunou
do obecní kasičky. Je to zcela běžný poplatek, který se
praktikuje na spoustě míst. V dalším jsme upravili
podmínky pro získání kompenzace při nedostatku vody.
Majitel musí mít nemovitost pořízenou do 31. 12. 2018.
Nejdůležitějšími dokumenty v jednání asi byl Závěrečný
účet a účetní uzávěrka naší obce za r. 2020. Za to, že
všechno „klaplo“ a kontrola z krajského úřadu neshledala
žádná pochybení, můžeme ve většině případů poděkovat
naší účetní pí. Radce Malkusové.
Na závěr jsme ještě obecní louky propachtovali
k hospodaření místním zemědělcům. A to by tak v kostce
bylo z jednání vše. Máte-li zájem o podrobnosti z dalšího
jednání, přijďte 28. 6. na „zastupko“. Nebo máte nějaké
výhrady? Řekněte zastupitelům pěkně od plic svůj názor.
Budeme se na vás těšit.
Jaroslav Dvořák

Automobilové závody do vrchu Triola Cup se
uskutečnily letos jako jednodenní závod a to dne
12. června.
Výsledky najdete
https://www.globalsporttiming.cz/files/41/441.pdf
Foto Jar. Dvořák

29. 5. 2021, tak jako každý rok, proběhla tzv. Sběrová
sobota, kdy si občané mohli vyprázdnit svoje půdy.
Odpadu se sešlo víc, než dost.
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