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ÚŘEDNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Vážení občané,
Obecní úřad Nová Ves v Horách
následující dny by nám už mělo ukázat sluníčko sílu a s
Pondělí 8.00 – 17.00 h
tím už konečně přijde i rozvolnění.
Úterý 8.00 – 15.00 h
Věřím, že už přijde rozvolnění takové, že se začneme
Středa 8.00 – 17.00 h
více stýkat na alespoň menších akcích. I pro děti to je již
Čtvrtek
8.00 – 13.00 h
dlouhé a proto věříme, že od konce května už budeme
moci vytáhnout děti na vybíjenou. V červnu plánujeme
Pátek 8.00 – 12.00 h (po telefonické dohodě)
Dětský den, který by se měl uskutečnit 5. 6. 2021.
Můžete využít bezkontaktní platbu kartou a platby bankovním převodem.
Dětský den bude připravován jen pro děti bez
Před vstupem si dezinfikujte ruce prostřednictvím připraveného automatu!
rodinných příslušníků. Děti budou mít program na celé
Nezapomeňte na ochranu dýchacího ústrojí.
odpoledne zakončené táborákem. Místo a čas bude
Kdykoliv nám můžete zavolat: (476 113 156, pevná linka je automaticky
upřesněn. Věřím, že v této verzi to bude začátkem
přesměrována na mobil), nebo můžete využít elektronický způsob
června možné. Potvrdíme a dáme přesné informace
komunikace!
hned, jak budeme vědět, že můžeme Dětský den
Rozvoz obědů nadále pokračuje, tel.: 730511177
uskutečnit.
Již se pracuje na dalším ročníku dětského rodinného
Poplatky za odpad, psy, pronájmy pozemků apod. můžete hradit bankovním
převodem. Výše poplatků zůstává nezměněna.
tábora. Letošní ročník by měl být už jedenáctý. Desátý
ročník, který se uskuteční přímo u nás v obci, a proto
bude mít každý den jiné téma. Termín letošního ročníku
bude od 8. 8. do 19. 8. 2021. Hlásit se můžete na mé tel. číslo 604 588 494 formou SMS (Jméno a příjmení dítěte, věk
a emailovou adresu zákonného zástupce). Na tento email pošlu informace k táboru.
Další, již tradičnější akce, bude v parku naproti OÚ 31. 7. 2021, Slavnosti obce. Slavnosti obce tento rok plánujeme
v první části více pro děti s rodiči a večer slavnosti hudební. Věříme, že to bude možné, a proto chceme být
připraveni. Držme si palce.
Během léta bychom chtěli uspořádat několik filmových večerů pod širým nebem, tak jak se to v minulém roce
osvědčilo při prvním promítání v parku.
Věřím, že je na co se těšit a snad se nám podařilo vám zlepšit náladu do lepších zítřků.
Jako každý rok, tak i tento je pro vás připravený Odpadový den. Je to den, kdy se můžete zbavit přebytečných věcí.
Termín je 29. 5. 2021. Od 10 do 12 hodin na Výšině. Budou zde přistaveny kontejnery, do kterých můžete dát vše
přebytečné. Pokud by i po dvanácté hodině byli ještě fronty, tak se nemusíte bát, že se na vás nedostane. Pokud ale
ve dvanáct již nikdo nebude, kontejnery odvezou. Jelikož je to poslední sobota v měsíci, NEBUDE zároveň otevřen
obecní kontejner. Nebude ani poslední sobotu v červnu, tak prosím využijte tuto možnost. Pravidla jsou totožná jako
k obecnímu kontejneru. Stačí, když máte zaplacený odpad na obecním úřadě a můžete tento benefit využít.
S přáním hezkých a slunečních dní
Váš starosta David Kádner

MUDr. Pavel Lisický již znovu ordinuje v naší obci. První termín je 7. 5. a poté hned 14. 5. 2021.
Detailní info: www.lp-medical.cz.

Smuteční oznámení

V březnu a dubnu
slavili

V poslední době nás bohužel náhle
a navždy opustili naši spoluobčané
vážený pan

Jiří Němec (82)
vážená paní

Zdeňka Černá (71)
vážená paní

Blažena
Schuchardtová (77)

Hana Gänslerová (77)
Karla Schittenhelmová (75)
Marie Wagnerová (73)
Jiří Kůžel (76)
Ema Berková (86)
Eliška Blažková (82)
Naděžda Šímová (75)
Antonín Blažek (83)
Antonín Pokorný (72)

Čest jejich památce!

Pomaloučku mezi nás vplouvá jaro - už se těším, že
odhodím zimní bundu a boty a čepici úplně na dno skříně.
Vytáhnu hrábě, motyčku a hurá za panelák na louku.
Taky po dlouhé zimě na mě čeká, dá se říci přímo volá,
No co, tak se do toho pustím.

auto po očistě.

A jen co nám to současná protivná a nevyzpytatelná situace dovolí, tak vyrazím, ne do
ciziny, ale jak se říká za humna. Zatím jsem sledovala, co se děje v muzeích, na hradech,
zámcích, v přírodě, pouze v televizi a na internetu a teď si to půjdu prohlédnout na vlastní
oči, tedy až nám skončí domácí vězení. Zatím se s vámi rozdělím o některé plány cest. Tak
co třeba Ratibořické zastavení. Než dojedeme do Ratibořic zastavíme se v České Skalici,
kde najdeme roubenou budovu školy. Tady Barunka získávala první vědomosti. Pod
školou odbočíme do lesíka Bažantnice, kde se nám po dvou a půl kilometrech objeví
Lovecký pavilon. Nechala jej postavit vévodkyně Kateřina Vilemína v době, kdy společnost
ovládl romantismus a touha po užším sepětí s přírodou. (Historie se opakuje a i dnes se spousta lidí vrací k přírodě). Pro svůj lovecký pavilon zvolila empír.
Empírovou podobu dal Petr Biron (otec tří dcer, z nichž Kateřina Vilemína byla nejstarší) také Ratibořskému zámku, který postavili na počátku osmnáctého století
Piccolominiové v barokním slohu. Paní kněžna, zvěčněná Boženou Němcovou v její nejznámější knize Babička, pak nechala zbourat starý hospodářský dvůr poblíž
zámku a založila přírodně krajinářský park v anglickém stylu. Zámecký areál i celé
Babiččino údolí jsou od roku 1952 národní přírodní památkou. Od zámku doleva
zamíříme ke skleníku, míjíme jezírko a tzv. Bathildinou stezkou dorazíme ke mlýnu, kde
hospodařil Antonín Ruder, otec Barunčiny kamarádky Mančinky. Mlýn je dodnes
v perfektním stavu. Když není zákaz návštěv, „mele“ se tady spousta zájemců o
prohlídku mlýna či unikátního vodního mandlu z první poloviny 19. století. Nedaleko se
nachází Herecký dům Viktorka. V domě najdete vzpomínky na natáčení Moskalykova
filmu „Babička“. Na konci aleje od mlýna na nás čeká pod lipami sousoší babičky
s vnoučaty. Sousoší je z roku 1922 a vytvořil ho akademický sochař Otto Gutfreund. Dál
pokračujeme cestou ke starému bělidlu do roubené chaloupky, do níž slavná
spisovatelka umístila děj svého románu. Kousek za bělidlem hučí splav, kterému se díky
spisovatelčině fantazii říká Viktorčin a blížíme se k altánu na Rýzmburku, kde se
babička a děti sešly s paní kněžnou. A možná …… vyšlapu po 98 schodech na rozhlednu
na louce pod Žernovem.

Příběhy slavných vil ve zkratce …
Kramářova vila v Praze - pro stavbu vily si Karel Kramář, český poslanec, vybral pozemek
na baště sv. Máří Magdalény. Budova s rozlohou 700 m2 měla celkem 56 místností.
V roce 1938 po smrti bezdětných manželů, přešel objekt do vlastnictví „Společnosti Dr.
Karla Kramáře“, která vilu pronajala Národní galerii. V letech 1994-1998 prošla vila zásadní
rekonstrukcí obytných prostor a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády ČR.
Chotkova vila ve Velkém Březnu čp. 73. je jednou z posledních novostaveb feudálního sídla
v českých zemích. Ačkoliv dnes se pro objekt užívá výraz zámek, hrabě Karel Chotek
z Chotkova a Vojnína ho dal původně stavět jako klasicistní vilu. Tu v letech 1842-1844
vybudoval architekt Ludwig von Förster. Hrabě Chotek, který se mimo jiné zasloužil i o
vznik první železnice u nás, byl založením osvícenec. O tom svědčí i vila, jež byla vybavena
vodovodem, splachovacími záchody, a to i v domech pro služebnictvo, nebo horko
vzdušným vytápěním. Ve vile pobýval i slavný hudební skladatel Ferenc Liszt nebo
hraběnka Žofie Chotková.
Vila Fink v Karlových Varech, budova nazývaná sanatorium Westend či sanatorium Fink, se
nachází v ulici Krále Jiřího 1178/16 ve čtvrti Westend v Karlových Varech. Byla postavena
v letech 1908-1909 ve stylu romantismu. Vilu si nechal postavit Franz Fink von Finkenheim, primář chirurgického oddělení karlovarské nemocnice. Zamýšlel ji
využít pro své soukromé sanatorium. Projekt vypracoval karlovarský architekt Alfred Bayer. V roce 2014 byla vila zařazena do seznamu navrhovaných objektů
k zápisu do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek.
Vzpomínáte na vtipné scénky z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, kdy Bohuš daroval své milence Irence
pštrosa? Ale jak je to s těmito ohromnými dvounožci doopravdy? Rozhodně si nepořizujte pštrosa, pokud
nemáte na zahradě opravdu hodně nepotřebného místa, říká chovatel pštrosů na farmě v Doubravici nad
Svitavou. Na farmě se chová několik stovek pštrosů na maso a ostatní produkty. Díky umístění části farmy
v doubravickém Zahradním centru se chov pštrosů prezentuje i v rámci agroturistiky. Pštros je nelétavý pták a
roste jako z vody. Na konci prvního roku váží kolem 90 kil. Pštrosí slepice snášejí vejce v cyklech od půlky března
do září, vždy 15-20 vajec, podle plemene a kondice. Za rok je to celkem 30-60 vajec. Pštrosí vejce jsou v ptačí říši
bezkonkurečně největší. Dosahují hmotnosti až 1,5 kg a jsou tedy dvacetkrát větší než vejce slepičí. V Doubravici
mají dokonce certifikát o vytvoření světového rekordu ve velikosti pštrosího vejce – snesla ho v roce 2004 slepice
pštrosa dvouprstého, plemene modrokrký Zimbabwe a vážilo 2,455kg. Chutí se pštrosí vejce neliší od slepičích. Jedním se však nasytí po 1,5 hodinové úpravě
až 10 lidí. Tak dobrou chuť a šťastnou cestu.
Jana Dvořáková

Dobrovolní hasiči NVvH
Je to již více než jeden rok, co žijeme v této divné době, která se více
či méně dotkla života každého z nás. V kontextu ostatních okolností
je to sice marginální problém, ale koronavirus paralyzoval i činnost
našeho sboru. První akci, kterou jsme museli v loňském roce zrušit,
bylo stavění májky. Bylo to poprvé po několikaleté tradici, kdy jsme
nemohli přivítat příchod jara a s tím spojené pálení čarodějnic. Letos
jsme se rozhodli tuto situaci neopakovat a alespoň symbolicky jsme
bez přítomnosti veřejnosti májku postavili s pomocí zaměstnanců
obce a techniky. Určitě si při pohledu na ní všimnete jednoho
rozdílu, který nám snad nebudete vyčítat jako „netradiční“ .
Doufám a chci věřit, že se nám touto akcí podaří symbolicky navázat
na
přetrhnutou
nit, a že se i naše
životy
začnou
postupně vracet
do standardních
kolejí.
Pokud
tomu
situace a vládní
opatření
dovolí,
chtěli bychom pro
vás
uspořádat
alespoň
kácení
májky
a
tím
umožnit abychom
se po té dlouhé
době mohli opět
potkat. O případné
akci vás budeme
zavčasu
informovat.
Díky
protipandemickým
opatřením
jsme
nemohli uspořádat

ani naší pravidelnou valnou hromadu, kterou využíváme i
k poděkování za práci našich členů. Proto mi dovolte na tomto místě
poděkovat dvěma členů, kterým jsme se v tomto roce rozhodli udělit
medaili „Za příkladnou práci“. Tato medaile se uděluje zpětně, za
práci, kterou odvedli členové za uplynulých 10 let pro sbor.
První oceněný je pan Václav Dvořák, kterému patří poděkování za
dlouholetou práci v jednotce a hlavně za pomoc při znovuoživení
techniky po obnovení činnosti sboru.
Další poděkování patří Petrovi Šiklovi za jeho dlouholetou práci ve
vedení sboru a hlavně za práci, kterou vykonával ve funkci velitele
jednotky.
Mimo výše uvedené bych určitě nerad zapomněl na ostatní a rád
bych i jim poděkoval za práci, kterou dělají ve svém volném čase ve
prospěch ostatních.
S nadějí lepších výhledů
Ing. Jan Valenta, starosta SDH

"Můžeme a chceme"
Od června 2020 do února 2022 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt "Můžeme a chceme" s reg. číslem
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441. Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu je sociální integrace, aktivní začleňování, vstup na trh práce, zvládání zátěží běžného života a učení se odpovědnosti a pracovním návykům u
osob vystavených institucionalizaci a ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučených z řad klientů spolupracujícího subjektu – DSS Háj a Nová Ves, p.o..
V průběhu měsíců června a července 2020 proběhly výběry do projektu formou individuálních pohovorů s 34 klienty zařízení. V průběhu pohovorů byli klienti zařízení
seznámeni s projektovými aktivitami a byl u nich taktéž zjišťován aktuální zdravotní stav, pobírání invalidního důchodu a druhy dovedností a schopností zejména
s ohledem na možnost zaměstnání.
Do projektu vstoupilo celkem 28 osob (z toho 19 mužů a 9 žen) s invaliditou 1. až 3. stupně. Od srpna do října 2020 bylo 13 účastníků projektu zařazeno do motivačně
aktivizačního programu, jehož obsahem jsou motivační a vzdělávací činnosti zaměřené na možnosti pracovního uplatnění. Pro dalších 15 účastníků projektu probíhal
motivačně aktivizační program od listopadu 2020 do ledna 2021.
V listopadu 2020 byla zahájena praktická pracovní/profesní příprava, zaškolení. Obsahem pracovní přípravy je praktický nácvik a zkoušení si pracovních činností
z různých oborů tak, aby po zácviku byli účastníci projektu schopni tyto činnosti samostatně vykonávat.
Další projektovou aktivitou je Bilanční diagnostika pro 5 účastníků projektu.
Od června 2021 je plánován nástup účastníků projektu na tréninková pracovní místa pro minimálně 10 osob s pracovní asistencí, jejímž cílem je usnadnit proces
adaptace při tréninkovém zaměstnání ve všech jeho fázích.

PROGRAM 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,

10. 5. 2021 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves
v Horách

NUTNÉ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST BĚHEM ZASEDÁNÍ!
1.
2.

10 – 12h

10
hh

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
Schválení Sazebníku úhrad s poskytováním informací dle
zákona 106/1999 Sb.
5.
Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za pobyt
6.
Pravidla pro poskytování daru, za účelem kompenzace vody
7.
Návrh Smlouvy o spolupráci při zajišťování soc. péče v obci
Nová Ves v Horách
8.
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce Nová Ves v Horách
za rok 2020
9.
Návrh na schválení účetní závěrky obce Nová Ves v Horách za
rok 2020
10.
Rozpočtové opatření 4/2021
11.
Návrh na schválení Střednědobého výhledu obce Nová Ves
v Horách na období 2021-2024
12.
Žádost o prodej části p.p.č. 1105/1 o výměře 170 m2 k.ú.
NVvH a část p.p.č, 480/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Mikulovice
13.
Žádost o pronájem části p.p.č. 600/1 v k.ú. Nová Ves v Horách
o výměře 800 m2
14.
Žádost o prodej části p.p.č. 1434,1081/2, a p.p.č. 1061, 1429,
1060/2 v k.ú. NVvH
15.
Návrh Pachtovní smlouvy na p.p.č. 446/1 v k.ú. Mníšek
v Krušných horách
16.
Návrh pachtovní smlouvy na p.p.č. 507/2, 721, 764/4, 777/5,
777/6 v k.ú. NVvH
17.
Návrh Kupní smlouvy na prodej části p.p.č. 1103/1 v k.ú.
NVvH o výměře 84 m2
18.
Návrh Kupní smlouvy na prodej části p.p.č. 1367/1 v k.ú.
NVvH o výměře 4,66 m2
19.
Diskuse
20.
Závěr

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), Eva Nirodová, redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník územního samosprávného celku v nákladu 200 kusů.
www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

