NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 12/2021
11/11/2021 Informace starosty
Vážení přátelé, 17. listopadu se na sále kulturního domu Pod lipou uskutečnila
společenská akce, kde bylo nominováno 19 osobností naší obce, z nichž každá
se zasloužila jiným způsobem. Tento den jsme poděkovali lidem, kteří se většinu
života věnovali něčemu, co spojovalo naše občany, ať to bylo v oblasti sportu,
kultury, pomoci potřebným, dokumentování naší historie, nebo také vedení
obce. Za to byl oceněn bývalý starosta pan Antonín Blažek, který vedl naši obec
dlouhých 32 let, a i přes to, že se nominování nemohl osobně zúčastnit ze
zdravotních důvodů, ocenění jsem mu předal hned následující den osobně.
Během mé návštěvy při posezení u kávy pan Blažek zavzpomínal na akce, jako
byla výstavba Výšiny, nebo vyřizovaní a výstavba plynofikace v naší obci, a
kdybych neměl další pracovní povinnosti, tak věřím, že bychom povídali
mnohem déle. Bohužel toto naše posezení bylo poslední, jelikož pan Blažek
podlehl o pár dní později své nemoci. Chtěl bych mu na tomto místě za vše, co
pro naši obec udělal, poděkovat, a to jak jemu, tak jeho manželce paní Blažkové,
protože bez rodinné podpory se to zvládnout nikdy nedá. DĚKUJEME.
Na dalších stranách se můžete dočíst komu, a za co, bylo za zásluhy naší obce
uděleno ocenění.
Akce se povedla a děkuji za zpětnou vazbu od vás všech zúčastněných. Chceme
příští rok tuto akci zopakovat a uspořádat první ročník, kde budete mít příležitost nominovat vy občané naší obce. Odkdy a jak
bude nominace probíhat, se dozvíte v únorovém zpravodaji. Věřím, že by to mohla být hezká tradice, kdy můžeme poděkovat
lidem, kteří významně přispěli naší společnosti, aby se nám zde lépe žilo a abychom na chvíli zapomněli na starosti běžného dne.
Vážíme si těch, někteří udělají pro naši společnost něco, co má potěšit ty druhé.
V pondělí 20. 12. od 17 hodin bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet naší obce na příští rok. Vy se s návrhem můžete
seznámit již dnes na našich webových stránkách. Podrobněji vás s rozpočtem seznámím v lednovém zpravodaji.
23. 12. v 18:30 h nám přivezou mostečtí skauti BETLÉMSKÉ SVĚTLO, které si jako každý rok, můžete odnést domů. Betlémské
světlo nám přivezou do parku naproti obecnímu úřadu.
1. 1. 2022 v 18 h vás zveme oslavit Nový rok s novoročním ohňostrojem na hřišti u Sokolovny.
Na závěr dovolte, abych vám popřál krásné vánoční svátky a šťastný nový rok v rodinném kruhu a aby vás doprovázelo jen
pevné zdraví.
Váš starosta David Kádner

PROGRAM 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,

V hlubokém zármutku
oznamujeme, že nás 29. 11. 2021
ve věku 83 let navždy opustil
bývalý starosta obce, vážený pan

20. 12. 2021 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!
1.
2.
3.
4.

Upřímně tímto děkuji všem spoluobčanům za
projevenou soustrast.
Zároveň děkuji panu starostovi Kádnerovi za
předané ocenění mému manželovi, které ho
velmi potěšilo a stejně tak děkuji za veškerou
práci, kterou obecní úřad vykonává pro své
občany.
Eliška Blažková

5.
6.
7.
8.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k p.p.č. 600/5 (ČEZ – ulička)
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočet obce Nová Ves v Horách na rok 2022
Diskuse
Závěr

TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
OZNAMUJE, ŽE SE TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
NEUSKUTEČNÍ
Z DŮVODU PANDEMICKÉ SITUACE

MUDr. Kutnerová
Dětská lékařka bude od 4. 1.
2022 v naší obci ordinovat vždy
v úterý od 12.00 do 13.00 h
(pro objednané pacienty).

POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2022
(přehledně)
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala ohledně místního poplatku za komunální odpad
z nemovité věci v příštím roce.
Přibližnou částku za nádobu na příští rok jsem Vám již psala v minulém Zpravodaji.
Jelikož byl schválen jiný základ, dle nového zákona, z něhož se poplatek počítá, je žádoucí, aby byla
ověřena platnost Vašich údajů. K tomuto účelu je potřeba vyplnit nový formulář, který bude k dispozici
od nového roku na webových stránkách obce, či je možné formulář vyzvednout na obecním úřadě Nové
Vsi v Horách.
Na základě vyplnění ohlašovacího formuláře Vám budou opět poskytnuty nálepky na černé nádoby od obce!
Nádoby na komunální odpad (černé) je nutné opatřit nálepkou od obce do 31. 3. 2022.
(Po tomto termínu nebudou neoznačené nádoby vyváženy)
Žluté nádoby na plast a modré na papír se nepolepují!
V nově schválené vyhlášce je splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z věci nemovité do 31. března následujícího
roku.
Poplatky za komunální odpad se tedy v roce 2022 NEVYBÍRAJÍ!
Platby prosíme neposílejte příští rok ani přes bankovní účet!
Místostarostka obce Vladimíra Tondrová

Stručný přehled ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Na 22. zastupitelstvu bylo sice plno bodů k projednání, ale velká většina se týkala pozemků. V začátku jsme schválili dodatek ke
smlouvě o odvozu odpadu. V podstatě jiná možnost nebyla, protože další svozová firma není. Stejného problému se týkala i nová
vyhláška o místním poplatku za ukládání odpadu. Vyrovnání se bude provádět zpětně za minulé roční období. Dále se všichni
shodli na poskytnutí příspěvku pro školu v Kateřině. Zakoupení mikroskopu a paušální příplatek na žáka. Celkem 29 tis. Pak
následovala série usnesení, která se zabývala jen a jen pozemky. Závěry lze shrnout do jednoho: obec neprodává pozemky až na
jednotlivé výjimky. A to jen jako narovnání současného stavu, kde je dlouhodobě postavený plot apod.
J. Dvořák

Tvořilky, z.s.
Dříve než bychom se nadáli se nám opět chýlí další rok ke svému konci a to nás
přimělo lehce bilancovat. Za celý tento rok jsme se viděli jen párkrát, ale rozhodně to
stálo za to. Vyrobily jsme spousty dekorací, jak pro sebe, tak pro naši obec, ale i
některé občany, na což jsme náležitě pyšné. Budeme doufat, že se situace opět zklidní
a my se budeme moci ve zdraví opět sejít a vymýšlet nové příležitosti k využití našich
schopností a umu. Dovoluji si Vám za všechny tvořilky popřát krásné, klidné a
pohodové Vánoce a do Nového roku zejména hodně zdraví, vzájemné tolerance a
empatie.
Eva Nirodová, předsedkyně spolku

Napsali jste nám….
Vážený pane starosto a vážené Zastupitelstvo obce Nová Ves v Horách, chceme Vám poděkovat za hezké upořádání Oslav 17.
listopadu 2021 a také za ocenění nás, některých vyhodnocených za naši práci pro Obec Nová Ves v Horách. Pro nás to byla práce
radostná, protože jsme ze sebe vydali energii a také mysl, jak to udělat nejlépe. Chceme také poděkovat šikovné a ochotné
obsluze, jsme rádi, že nám v obci roste taková šikovná mládež, na kterou se můžeme i v budoucnu spolehnout. Ještě jednou Vám
všem děkujeme a jsme s pozdravem Irena a Josef Větříčkovi a Jana a Josef Seifertovi. 19. 11. 2021.
Chtěla bych poděkovat za uskutečněnou společenskou akci „Slavnostní oceňování za zásluhy a rozvoj obce.“ Byla vzorně
připravená a jak jsem pozorovala všichni přítomní se skvěle bavili nejen při prohlížení vystavených kronik a prohlídkou fotografií,
ale i při cimbálové muzice. Zavzpomínali jsme si, vždyť s některými spoluobčany jsme se dlouho neviděli a určitě budeme na
tuto úspěšnou akci často vzpomínat. Děkujeme !!!!
Jana Dvořáková

Velkoobjemový kontejner bude přístupný
26. 2. 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!!

Přehled oceněných osobností dne 17. 11. 2021
Za rozvoj obce, řízení obce:
Antonína Blažka – za zásluhy o řízení obce
Starosta obce, který tuto profesi vykonával více jak tři desetiletí s velkou podporou občanů. Zasloužil se o rozvoj naší obce díky realizaci nadčasových investic jako
např. odkanalizování obce a plynofikace obce a to již v polovině devadesátých let. Tímto počinem zařadil naši obec mezi premianty v České republice. Prosazoval
zájmy obce v rámci přeshraniční spolupráce (jejím výsledkem bylo otevření Novoveského muzea, hraniční přechod v Mníšku, nebo česko - německá školka), ale i
na republikové úrovni. Zasloužil se o vytvoření Svazku krušnohorských obcí. Tento svazek je dodnes významným uskupením pro všechny obce na Litvínovsku. Je
to nástroj, kdy se všech 11 krušnohorských obcí navzájem podporuje a nehraje roli to, že nějaká obec je menší a jiná větší. Tímto může i nejmenší členská obec
svazku prosazovat své zájmy vůči kraji či státním institucím. A takto bychom mohli jmenovat do nekonečna projekty, které i dnes, po více než dvaceti letech, kdy
už není ve funkci, stále slouží ku prospěchu všem lidem v obci.
Jana Bejčka – za zásluhy o řízení obce (v zastoupení manželky Evy Bejčkové – in memoriam)
Starosta obce, který hájil zájmy naší obce daleko za hranicemi okresu a to jako zástupce Spolku pro obnovu venkova. Přihlásil Novou Ves v Horách do soutěže
Vesnice roku, kde jsme nejdříve získali menší ocenění, ale i ta byla přínosem pro naší obec a to díky pozitivní publicitě naší obce a přispěla k propojení s dalšími
obcemi v našem kraji. V roce 2011 tato snaha o naší pozitivní reklamu vyvrcholila a byla oceněna titulem vesnice roku Ústeckého kraje. Tímto úspěchem se hrdě
pyšníme dodnes. Tělem i duší sportovec, zejména fotbalista byl strůjcem úspěšného sportovního klání takzvaných MIKULOVICKÝCH HER: na začátku se sešlo pět
obcí jménem Mikulovice, které jsou rozeseté po celé České republice. V dnešní době stále tato tradice trvá, i když už je obcí jen čtveřice. Smyslem Mikulovických
her je propojení občanů prostřednictvím sportu a to díky každoročnímu setkávání obcí, kdy každý rok se klání pořádá v jiné obci, kde se soutěží o putovní pohár.
Za léta této tradice vzniklo přátelství mezi těmito obcemi a to nejen mezi účastníky sportovního klání, ale i mezi obcemi jako samosprávou a máme tak možnost
čerpat poznatky a zkušenosti z jiných krajů v České republice. Jan Bejček stál u zrodu informačního bulletinu obce - Novoveského zpravodaje, který obecní úřad
vydává dodnes a podílel se na realizaci mnoha investičních projektů v obci, čímž v relativně krátkém časovém úseku výrazně zlepšil celkovou image obce.
Janu Dvořákovou – za zásluhy o řízení obce
Dlouholetá úřednice zdejšího úřadu, posléze starostka i místostarostka, která do dnešního dne pomáhá všem potřebným. Postarala se o obec po povodních
v roce 2002 i během tvrdé zimy během přívalů sněhu a realizovala poté nespočet investičních projektů. Vzorně se starala o občany v důchodovém věku, stejně
tak o děti, které vedla v dětském kroužku a připravovala akce pro děti. Pracovala v tělovýchovné jednotě Sokol, hlavně v oddílu stolního tenisu. Stala se
opatrovnicí několika klientů ústavu sociálních služeb a to dobrovolně. Pravidelně přispívá svými články do Novoveského zpravodaje. Vždy se snažila najít pro lidi,
kteří se dostali do nesnází, pomoc, a slovo nejde, jí nikdy nebylo vlastní.
Za vedení kroniky:
Josefa Pešíra – za zásluhy o historii naší obce – vedení kroniky
Kronikář, fotograf a historik naší obce. Dlouhá leta si zaznamenával naši historii formou fotografie, ale i v písemné podobě. Vedl příkladně a svojí formou kroniky
naší obce. Byl a stále je důležitou součástí při představování naší obce, kde čerpáme z jeho poznatků a byl nedílnou součástí úspěchů v soutěži Vesnice roku, ve
které jsme sbírali úspěchy nejen v roce 2011 při získaní nejvyššího ocenění. O jeho archiv se opíráme také při oslavách výročí obce. Měl velké zásluhy i při vzniku
našeho Novoveského muzea, které je zaměřeno na historii naší obce. Měl i nemalou zásluhu na rekonstrukci zdejšího kostela sv. Michaela archanděla, kam se
vrátila původně kopule. Byl členem zastupitelstva obce a předsedou prvního kulturního výboru v novodobé historii a redaktorem Novoveského zpravodaje, kde
se snažil historii přiblížit všem čtenářům.
Za historii obce:
Sonju Vydrovou – zásluhy o historii naší obce – výroba hraček
Zasloužila se o pozitivní propagaci naší obce a o návrat tradice výroby hraček, které bylo v minulosti jednou možností obživy v Krušných horách. Návrat v tradici
řadí jedinou a poslední hračkářskou výrobu v Krušných horách. To, že nejde jen o výrobu, ale o tradici, si právě můžete shlédnout v muzeu, které vybudovala ve
své továrně NBW, a která je zaměřená na historii hraček až do současnosti. Také vždy podporovala sport prostřednictvím Tělovýchovné jednoty Sokol, kde byla
aktivní od 70.tých let zejména v oddíle stolního tenisu či házené.
Za knihovnu:
Irenu Větříčkovou – za zásluhy vedení obecní knihovny
Členka zastupitelstva obce Nová Ves v Horách a dlouholetá knihovnice si zaslouží vřelé poděkování za více než 46ti letou péči o knižní fond na obci a za péči o
čtenáře. Knihovnu vždy s láskou a pečlivostí vedla a snažila se přenášet podněty od občanů do zastupitelstva. Hlavně ti nejmenší čtenáři našli v knihovně pěkné
zázemí. Proto také knihovna získala dílčí ocenění v soutěži Vesnice roku. Aktivní členka Novoveského spolku žen, která stála u jeho počátků.
Za rozvoj hasičského sboru:
Václava Maráze – za zásluhy o rozvoj hasičského sboru za
práci s mladými hasiči (v zastoupení manželky Taťjany
Marázové – in memorian)
Antonína Daniela staršího – za zásluhy o rozvoj hasičského
sboru a za práci s mladými hasiči
Josefa Seiferta – za zásluhy o rozvoj hasičského sboru a za
práci s mladými hasiči
Václav Maráz, Antonín Daniel, Josef Seifert se zasloužili
zejména jako poslední hasiči, kteří aktivně v obci pracovali
s mládeží. Přestože hasičský sbor v obci fungoval i nadále,
práce s mladými hasiči byla přerušena. Pro každou obec je
vlastní hasičský sbor velmi přínosný a každá obec si své hasiče
hýčká. Při požáru je zásah dobrovolných hasičů, kteří obvykle
dorazí na místo jako první, nedocenitelný jak po stránce
materiální, tak po stránce záchrany zdraví a lidských životů.
Tito hasiči položili základy práce s dětmi a my si toho velmi
vážíme, protože v současné době v obci mládežnická základna
chybí. A jak je známo, přenos zkušeností z generaci na
generaci je nedocenitelný.
(pokr. na str. 6)

Za zásluhy rozvoje sportu v obci TJ Sokol
Františka Cinka – za zásluhy o rozvoj sportu v obci TJ
Sokol (v zastoupení manželky Marie Cinkové – in
memoriam)
byl předsedou TJ Sokol od roku 1969, kdy vznikl
sportovní oddíl pro děvčata a to házená, kterou pan Cink
v té době trénoval.
Jaroslava Berku – za zásluhy o rozvoj sportu v obci TJ
Sokol (v zastoupení manželky Emy Berkové – in
memoriam)
byl aktivní v TJ Sokol, staral se o administrativu a o
údržbu fotbalového hřiště a angažoval se ve fotbalovém
oddílu.
Františka Novotného - za zásluhy o rozvoj sportu v obci
TJ Sokol (v zastoupení syna Františka Novotného – in
memoriam)
předseda TJ Sokol v roce 1975 pomohl obnovit činnost
oddílu kopané a přihlásil jej do okresního přeboru
Václava Dvořáka – za zásluhy vedení TJ Sokol
předseda TJ Sokol, aktivní stolní tenista nezlomně inicioval pravidelné brigády sokolíků, odpracoval nekonečné množství hodin pro zachování budovy Domu
sportu a hřiště tak, aby mohla sloužit dalším generacím.
Zásluhy o rozvoj myslivosti v obci
Emila Brandnera – za zásluhy o rozvoj myslivosti v obci (v zastoupení dcery Ing. Gabriely Marešové – in memoriam)
dlouholetý člen mysliveckého sdružení odpracoval ve volném čase brigády v lese, staral se o údržbu myslivecké chaty a přispíval k šíření osvěty o ekologii a
přírodě mezi dětmi, podílel se na pořádání dětských dní.
Josefa Větříčka – za zásluhy o rozvoj myslivosti v obci
od roku 1970 sleduje teplotní jevy a nálezy pro Český hydrometeorologický ústav. Dlouhodobě reprezentoval ve střelbě a stal se 12x okresním přeborníkem
v kulové střelbě. Jeho celoživotní profese byla také jeho koníčkem v soukromém životě. Myslivost neodmyslitelně patří ke každé obci.
Jiřího Prušovice – za zásluhy o rozvoj myslivosti v obci
dlouholetý člen mysliveckého sdružení se vždy staral o mysliveckou chatu a odpracoval nespočet brigád v lese. Spolupracoval také při organizaci dětských dnů a
přispíval k ekologické osvětě mezi dětmi a mládeží.
Za kulturní rozvoj obce:
Jiřího Brandnera – za kulturní rozvoj obce
Dlouholetý člen zastupitelstva, který se mimo jiné zasloužil v kulturní oblasti. Kulturní život je důležitou součástí každé moderní obce napříč generacemi. Kultura
spojuje občany naší obce a zlepšuje mezilidské vztahy. Kulturní akce jsou vždy ze strany občanů velice vítány, ale jen jednotlivci mají zásluhu na jejich konání.
Každá společenská akce potřebuje svůj čas na přípravu a i v době konání akce se organizátor plnohodnotně věnujete dané akci, aby ostatní účastnici se dobře
bavili.
Emu Berkovou – za kulturní rozvoj obce
Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti se pečlivě věnovala občanským obřadům, vítáním občánků, nástupům do školní docházky, vždyť školství se věnovala
celý profesní život. Zasloužilá pedagožka významnou měrou přispěla k rozvoji přeshraniční spolupráce mezi obcemi na českosaské hranici regionu Krušné
hory/Erzgebirge a občany vždy zdatně lektorovala ve výuce německého jazyka.
Za dlouhodobou podnikatelskou činnost
v obci:
Jiřího Vybírala – za dlouhodobou
podnikatelskou činnost pro obec
někdejší starosta obce, výrazná osobnost
podnikatelské činnosti v obci v 90tých
letech. Snažil se vytvářet kulturní prostředí
v obci, jehož vyvrcholením bylo pořádání
Plesu podnikatelů, čímž aktivně přispíval
k rozvoji kulturního dění v obci a propojení
podnikatelů s občany.

David Kádner a Vladimíra
Tondrová přijali pozvání Spolku
žen na vánoční posezení
v sokolovně. Děkujeme členkám
za milou atmosféru a báječné
občerstvení. (rama)
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