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INFORMACE STAROSTY

2013předvánoční dny :-) Dovolte mi, abych vás ještě před koncem roku krátce informoval, co jsme si pro Vás ještě během
Krásné
prosince připravili a co se mění, či upřesňuje v roce příštím. Začal bych rozpočtem na příští rok, který je už vyvěšen na úřední
ERVEN
desce
jak2013
před úřadem, tak na našich webových stránkách. Rozpočet se bude projednávat na zastupitelstvu 18. 12. od 17 hod.
Od ledna upravujeme vyhlášku o platbě za komunální odpad. Týká se to jen obyvatel, kteří mají více jak jednu (černou) nádobu
na2013
komunální odpad. Každy má nárok na 1x nádobu na komunální odpad a na nádoby na tříděný odpad (papír, plast) a to vše
zdarma. Každá další komunální nádoba bude zpoplatněna dle ceníku firmy Marius Pedersen. Individuálně budeme řešit rodiny s
dětmi a domy, kde žijí dvě a více rodin. Důvodem je, že odvoz odpadu se zdražuje a obec již nyní platí ročně cca EZEN
700 tis.2013
Proto
upřesňujeme pravidla tak, aby obec platila odpad za občany stejně a aby nedopláceli všichni za ty, kteří chtějí ušetřit např. za
plynové topení a obec vyvážela u někoho i několik nádob plných popela. Myslíme si, že pokud někteří využívají nádoby na popel,
tak by si měli tyto nádoby financovat ze 100%. Každý z vás má možnost třídit od letošního roku do dalších min. dvou nádob na
papír a plast a tím jedna nádoba na komunální odpad by měla být dostatečná. Věřím, že naše rozhodnutí chápete a pokud
budete mít k tomu jakékoli dotazy, rádi vám je na úřadě zodpovíme. Veškeré další poplatky např. za psy se nemění. Další změna,
která nastane od ledna, je změna ordinačních hodin pana doktora Lisického. Od 5. 1. 2018 bude pan doktor Lisický ordinovat
každý pátek od 13:30 do 15:00 h. A nyní už jen co nám zpříjemní čas do konce letošního roku :-) V neděli 17. 12. od 14 hod. bude
tradiční zdobení vánočního stromečku. Kvůli rekonstrukci ústředního topení v muzeu, bude zdobení stromečku letos v
Sokolovně. Stromeček bude letos popcornový, tak věřím, že to bude pro děti a nejen pro ně velmi zajímavě. Samozřejmě k tomu
bude již tradiční soutěž o nejchutnější rohlíček a nebo jakékoli vánoční pochoutky. Následovat bude od 17 hod. závěrečný turnaj
v dámě. 23. 12. v 18:30 přivezou do parku k obecnímu úřadu Mostečtí skauti betlémské světlo a k tomu bude již tradiční
vánoční svařák. 24. 12. bude jako obvykle neobvyklá půlnoční nepůlnoční od 22 hod. u kostela. Svařák bude samozřejmě
zajištěn :-) 26. 12. tradiční pingpongový turnaj v Sokolovně. 31.12 ve 20 hod. silvestrovský ohňostroj na fotbalovém hřišti
naproti Sokolovně. Souhrn roku 2017 a představení plánů na rok 2018 vám napíši v lednovém zpravodaji. Nyní už vám jen, nejen
za sebe, ale za celé zastupitelstvo a úřad chci poděkovat za podporu, přínosné nápady, pomoc nejen na akcích, ale pospolitost,
kterou v naší obci cítím. Přeji vám všem krásné předvánoční dny v rodinném kruhu, plné odpočinku a vykročení tou správnou
nohou do roku příštího.
Váš Starosta David Kádner
A máme je tu zase …..veselé
vánoce, někde se peče, někde
uklízí, někde zdobí, někde se
dělá všechno naráz, všude plno
koled, výzdoby, světýlek a
dětských přání a otázek jako, kdy
už budeme zdobit stromeček,
kdy už přijde ten ježíšek, najdu
pod stromečkem tu krásnou
panenku a spoustu dalších
otázek, které si jenom děti
dokážou vymyslet. No a my
dospěláci se
vlastně potají
těšíme spolu s dětmi a jsme
stejně nedočkaví jako oni. Ale
on i takový předvánoční shon
má něco do sebe. Venku voní
svařák , tak ten jsme mohli
ochutnat i v parku u OÚ při
(pokr. na str.2)

V říjnu a listopadu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Miroslav Bendík (81)
Ursula Bendíková (77)
Jaroslav Smetana (79)
Margita Bauerová (83)
Josef Pešek (70)
Václav Dvořák (70)
Jana Holderiková (72)
Jiří Vybíral (70)
Marie Smetanová (79)

VZPOMÍNKA
28. listopadu uplynul rok, co
navždy odešel

pan František Novotný.
Stále vzpomíná rodina.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH SE KONÁ dne 18. 12. 2017 od 17.00 h
v zasedací místnosti na OÚ. Program na str. 3.

Napsali jste nám…..
Dovolujeme si poděkovat panu starostovi Kádnerovi a
organizátorům sobotních Čajů, které se konaly na svátek sv.
Martina 11. 11. 2017 v Sokolovně. Výborně jsme se bavili při
živé hudbě a při sklence dobrého Svatomartinského vína
nám společně strávené tři hodinky rychle uplynuly. Sladkou
tečkou na závěr večera bylo výborné občerstvení v podobě
dezertů od pí. Evy Nirodové. Děkujeme!
Za Spolek žen M. Plačková, předsedkyně

(Pokračování ze str. 1)
rozsvícení stromku, kde se vyklubalo překvapení v podobě
jedinečného betléma. Na jeho výrobě má největší podíl p.
Bláhová. Teda klobouk dolů, ty postavy jsou jako živé. To dalo
určitě práci. Výzdoba parku se také povedla a ten nápad
s betlémem, no pane starosto, to nebylo také špatné. A ještě
nás čeká spoustu vánočních akcí . Na všechny se těším , ale
hlavně na ten v NBW , kde to každoročně žije vánocemi a
dobrou náladou a hlavně voní to dřevem. To vždycky
nasávám. Přijďte taky nasát !!! Dopoledne 17.12. nasajete
v NBW u Sonji a odpoledne můžete nasát vůni vánočního
pečiva a i pochlubit se a soutěžit o nejchutnější vanilkový
rohlíček v sokolovně, pomoci se strojením stromku a
popovídat si se sousedkou, kolik že druhů máte již upečeno. Zatímco já budu jenom poslouchat a v duchu závidět pilným
hospodyňkám. Vánoční pečivo kupuji, ale zase na druhou stranu protože mi kupované nechutná, tak nehrozí , že budu neustále
uzobávat. Kam Vás pozvat o vánocích? Je to těžké, každé městečko, každá obec je svátečně vyzdobena a nabízí se k procházkám
ať na naší straně či na straně našich sousedů. Snad připomínám návštěvu Okresního muzea v Mostě, kde se pořád něco děje.
Pokud si budete chtít zasportovat, tak zajeďte do sousední vesnice Klíny. Je tam sportovní ráj. Anebo … se jen tak vydejte na
procházku a kochejte se pohledem na přírodu. Nakonec to nejlepší. Celý rok vám nabízím výlety , nebo seznamuji s knihou
rekordů, ale na konci roku a to se těším, všem přeji pohádkové nejen Vánoce, ale i spokojený a klidný zbytek toho končícího
roku 2017 a do toho nového, právě se rodícího roku 2018, hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Jana Dvořáková

Děkujeme za sponzorský dar – vánoční aranžmá

KVĚTINÁŘSTVÍ LA FANTASIA
Tyršova 122, Osek
Martina Viktorová
721797657, FCB: Květinářství LA FANTAZIA
Email: lafantazia@email.cz

PROGRAM 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
V HORÁCH dne 18. 12. 2017 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Rozpočet obce na rok 2018
Schválení návrhu nových cen na prodej nemovitých věcí v katastrálním obvodu obce Nová Ves v Horách a jejích částech – Znalecký
posudek č. 5243-152/2017
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nová Ves v Horách na období roku
2018 - 2020
7. Smlouva o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007871 (týká se pozemkové p.č.
1081/5 – Starý kopec)
8. Doplnění pravidel o pronájem strojů – pronájem traktoru zn. Zetor
9. Stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a výborů
zřízených ZO – Sb. zákonů č. 318 – Nařízení vlády.
10. Stanovení uvolněné a neuvolněné funkce (starosta, místostarosta)
11. Žádost o prodej části p.p.č. 466/4 o vým. 55m2, v kú Mikulovice v Krušných horách, vedené v EN jako ost. plocha,
manipulační plocha a zřízení VB na p.p.č. 454/6 – uložení vodovodní přípojky
12. Návrh na zřízení VB – služebnosti práva jízdy a chůze pro vlastníky p.p.č. 454/3 a 454/2 v kú Mikulovice v Krušných
horách .
13. Žádost o prodej části p.p.č. 1105/1 v kú Nová Ves v Horách o vým. 1000-1600m2 (Starý kopec)
14. Kupní smlouva na p.p.č. prodej p.p.č. 1443 o vým. 49m2 v kú Nová Ves v Horách
15. Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 271/3 o vým. 576m2 v kú Mikulovice v Krušných horách
16. Rozpočtová změna – návrh rozpočtového opatření č.9/2017
17. Rozpočtová opatření - změna závazných ukazatelů – převod pravomoci dle
§ 102 zákona o obcích
18. Uvolnění členky FV a doplnění počtu členů FV na stanovený počet 5 členů.
19. Závody do vrchu v roce 2018 – 25.8.-26.8.2018 – žádost o schválení
20. Jmenování zástupce do školské rady Hora Sv. Kateřiny na období od 1.12.2017 do 30.11.2020
21. Žádost o finanční příspěvek na dostavbu Asijského domu v ZOO Ústí nad Labem – nový pavilon orangutanů bornejských
22. Odpady – zpoplatnění druhé a další popelnice na TKO od 1.1.2018 ( Jedna popelnice na TKO je nadále pro občany zdarma)
23. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí služeb odvozu komunálních odpadů platný od 1.1.2018 fa Marius Pedersen a.s. Most

24. Zřízení služebnosti stezky chůze a vjezdu na část p.p.č. 1367/20 a na část p.p.č. 1367/22 pro vlastníky p.p.č. 81/2 a
p.p.č. 81/1 vše v kú Nová Ves v Horách
25. Žádost o přehodnocení usnesení č. 275 – zatížení části pozemku č. 1105/1 služebností práva chůze a jízdy v kú Nová
Ves v Horách na prodej části p.p.č. 1105/1.
26. Smlouva o výpůjčce – výpůjčka předmětů pro expozici Novoveského muzea
27. Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 600/1 v kú Nová Ves v Horách na výstavbu RD
28. Kupní smlouva na prodej p.p.č. 37/4 v kú Mikulovice v Kr. horách na výstavbu RD
29. Došlá pošta
30. Diskuse
31. Závěr

Stručný přehled informací z 27. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, další z řady zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách se uskutečnilo 6. listopadu, kde se projednalo 17
bodů. Opět nejvíce bodů a to šest se týkalo žádostí na prodej nebo smluv na prodej či pronájem. Dále byla schválena smlouva o
smlouvě budoucí pro zřízení inženýrské sítě pro budoucí vodovod do Mikulovic. Další schválené body se týkaly následujících
záležitostí:
- plán zimní údržby místních komunikací obce Nová Ves v Horách, kde je specifikováno jaké komunikace se udržují, jak často,
jakou technikou nebo jakým posypovým materiálem. Celé znění naleznete na webových stránkách obce,
- požární řád obce, který je opět celý uveden na stránkách obce,
- prodloužení smlouvy o poskytování právních služeb JUDr. Danielem Volákem,
- rozpočtová změna č. 8/2017, která slouží pro průběžnou úpravu rozpočtu vzhledem k výdajům a příjmům.
Více informací k zastupitelstvu naleznete na webových stránkách obce www.novavesvhorach.cz , nebo přijďte na další
jednání zastupitelstva, které se koná 18. prosince od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Pro další
informace, novinky či aktuality navštivte i obecní facebookový profil www.fb.com/novavesvhorach.cz. Těšíme se na setkání
s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

TJ Sokol Nová Ves v Horách pořádá Vánoční
turnaj ve stolním tenise na počest památky svých
členů, kteří byli nejen vynikající hráči a každým
coulem sportovci , ale především kamarádi, kteří
nezkazili žádnou legraci a byli vždy připraveni
každému podat pomocnou ruku. Často ve
vzpomínkách si promítáme každou chvilku,
kterou jsme si vámi užívali, tu spoustu legrace
co jsme společně prožili. A za to všechno
děkujeme a teď hrajeme pro Vás, pane

FRANTIŠKU NOVOTNÝ a pro vás
pane VÁCLAVE FOREJTE a pro
tebe EMILE BRANDNERŮ. Držte nám
v tom sportovním nebíčku palce.
Vaši kamarádi , jak si říkáváme, pinčesáři.
Stále vzpomínáme.

Cvičení „Buď Fit“- kruhový trénink
Cvičení pro ženy i muže. Scházíme se i nadále v Sokolovně a to každé pondělí
a
středu od 18.45.
Je nutné se přihlásit na každé cvičení a to přes Facebook – Cvičení HsK. Cvičení se koná od 5 cvičenců.
Těšíme se na Vás!!! Pro další info. můžete kontaktovat Vlaďku Tondrovou tel. 736 243 525.
Všem cvičencům přejeme krásné prožití vánočních svátků a rok 2018
plný sportovních zážitků.
Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsku svit.
Zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť.
Šťastné, veselé a sladké Vánoce přejí :

KRUŠNOHORSKÉ DORTY „Nebe v hubě“
Nová Ves v Horách
Tel. 00420/ 736 243 525
https://www.facebook.com/dortyodVladky/

Poděkování
Dne 11. listopadu v podvečer se poprvé v nově
zrekonstruované Sokolovně konaly Novoveské
čaje. V budově je nové kompletní sociální
zařízení, všude je dlažba obklady a hlavně čisto.
Tím, že se v objektu nekouří je i v restauraci
útulno. Na čajích se podávalo Svatomartinské
víno - měl svátek Svatý Martin, hráli manželé z
Chomutova a překvapením bylo i malé "
šlehačkové" pohoštění. V restauraci bylo plno a
všichni se dobře bavili.
Chtěla bych tímto poděkovat našemu starostovi,
panu Davidu Kádnerovi za velmi příjemně
strávený večer. Za Spolek žen Z. Šiklová

VOLBA PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY
První kolo 12. a 13. ledna 2018,
druhé kolo 26. a 27. ledna
2018.
Vždy pátek 14.00 – 22.00, sobota 8.00 – 14.00 h.
Volební okrsek č. 1 v zasedací místnosti Obecního
úřadu Nová Ves v Horách čp. 33.

Početná mikulášská družina letos obcházela novoveská obydlí. Mikuláš, andělé a čerti rozdělovali nadílku od obce. Na
www.facebook.com/novavesvhorach můžete shlédnout také video. (rama)

Fandíme Horské lize!
Kateřinský víkend 25. – 26. 11. nám nadělil mistrovství republiky
jednotlivců v České dámě. Je celkem nasnadě, že Horská liga tam nemohla
chybět. A tak se do Prahy vypravili tři naši zástupci, posíleni loňským
vítězem finále „B“ J. Schniererem z Litvínova. V sobotu na kvalifikaci bylo
16 hráčů. Do „áčka“ postupovala sedmička nejlepších a na divokou kartu
loňský vítěz. Ostatní do „béčka“. Bojovalo se urputně o každý bodík,
jenom Pepa z Litvínova vypustil závěr, aby mohl zůstat v „B“ skupině a
brousit si zuby zas na titul. A tak se do finále „A“ dostal jen trenér. Kamil
Divácký a Jiřka se posunuli do finále „B“. V neděli jsme přikvačili znovu a
teď šlo teprve do tuhého. Kamilův první turnaj a hned mistrovství ČR! Ani
v béčku se ale nerozdávalo zadarmo a nervozita také udělala své. Zisk tří
bodů proto stačil na sedmou příčku. To Jiřka je už poměrně ostřílenou
bojovnicí, ale soupeři byli přeci jenom nad její síly. A to ještě nechala bez
povšimnutí v několika partiích vyhrané okamžiky. S jedním bodem
uzavřela startovní pole. Ale Pepa vyrazil ostře a zafiknul i pozdějšího
vítěze. Potom však přišli dva nadějní mládenci, na které nestačil a místo
obhajoby titulu bylo třetí místo.
V áčku se hrálo také nekompromisně. Nutno přiznat, že v prvních dvou
partiích jsem se zachraňoval útěkem do remízy. Pak nastal jeden světlý
okamžik. Po obědě jsem dostal dvě slepené za sebou a černé myšlenky
byly okamžitě na obzoru. Celkem šťastné dvě výhry v závěru turnaje mne
vynesly na třetí pořadí.
Domů jsme odjížděli tedy se dvěma třetími místy a báječným pocitem ze hry s velmi kvalitními soupeři.

J. Dvořák

Dětský domov informuje
Halloween v DD
29. 10. jsme u nás oslavili Halloween. Každý z nás měl kostým, se kterým nám pomohly naše tetičky. Měli jsme tam upíry,
kostlivce, mumii a mnoho dalších. Vše se odehrávalo v jídelně, kterou jsme si sami vyzdobili. Hodně jsme soutěžili a užili si
společně plno legrace. Ten den jsme také připravili halloweenské občerstvení, na kterém jsme si moc pochutnali. Moc děkujeme
za krásný den.(ReŘí, BaAr)
Milá návštěva
O víkendu nás opět se svými kamarády navštívil Tomáš Slavata. Odpoledne jsme společně šli na divadelní představení O zlaté
rybce, které připravilo Divadlo Rozmanitostí Most, moc se nám to líbilo. A protože počasí nám moc nepřálo, zůstali jsme doma a
na rodinkách jsme připravovali tajnou mapu. Večeři nám jako pokaždé vařili přátele, měli jsme palačinky s nutelou a
marmeládou, moc jsme si pochutnali. Druhý den pro nás měli připravenou hru ,,Poklad“, kde jsme hledali balíček se sladkostmi.
Bylo to s nimi fajn, moc děkujeme a těšíme se na další setkání. /JiFe/

25. 11. 2017 reprezentoval oddíl
badmintonu na turnaji v Lounech.
Gratulujeme za skvělou reprezentaci na
turnaji, neboť obsadili 2. 7. a 8. místo...1.
místo jim uniklo jen o kousek... (rama)
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