NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ 9, 10/2019

INFORMACE STAROSTY
Dovolte, abych vás seznámil s tím, co nás v nadcházejících měsících
čeká. Začal bych zprávou, že se podařilo ještě vysoutěžit letos firmu,
která během listopadu zaasfaltuje díry v Mikulovicích (Starý kopec) a
do konce dubna udělá celý nový potah. Jsem rád, že se letos podařilo
najít peníze na opravu komunikace ve dvou částech obce. Tyto dvě
komunikace byly v nejhorším stavu, proto to byla v letošním roce
naše priorita. V dalších letech nás čeká obnova komunikací i
v ostatních lokalitách, jelikož se povrch každým rokem zhoršuje.
V Mikulovicích (ve Starém kopci) budou mít občané nebo majitelé
pozemků do jara šanci, připojit se na sítě (plyn, kanalizace, voda, el.),
kde mohou využít překop komunikace. Po absolvování nového
povrchu komunikace, tato možnost již nebude. Jediné řešení bude
pouze podkop. Vážení občané, zimní období je opět tady. Obec je na
zimní období připravená, ještě děláme poslední prořezávky podél
komunikace, aby byla lepší průjezdnost a viditelnost. Potřebujeme
ale i vaši spolupráci během celého zimního období. Prosím všechny,
kdo parkují svá vozidla podél komunikace, aby nechávali volnou
CELOU šíři komunikace. V opačném případě nebude tato
komunikace protažená. Řešil jsem tuto situaci jak s dopravní policií,
tak s policií sloužící v horské oblasti a opravdu není možné jakkoli
zasahovat do komunikace, která je v šíři do třech metrů. Tato vozidla
budou řešena přivoláním policie. Neumožnění údržby komunikace
znemožňujete průjezdu integrovaných záchranných složek.
Nejčastější problémy jsou v Mikulovicích směr Hora Sv. Kateřiny, kde
se kupí stížnosti během celého roku. Pokud nemáte možnost
parkovat na svém pozemku, využijte parkoviště u zastávky a v řešení

je i další plocha. Věřím, že budeme všichni k sobě ohleduplní a že
společnými silami si zimní období užijeme jen pozitivně, jak to na
horskou oblast patří. Tak a nyní už jen pozitivní pozvání na akce,
které nás do dalšího vydání zpravodaje čekají.
16. 11. proběhnou čaje se starostou, se svatomartinskou
ochutnávkou a posezení při živé hudbě. Budu se těšit od 18 hod.
v klubu Sokolovna.
1. 12. první adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu v parku
naproti OÚ od 16 do 17 hod. Samotné rozsvícení proběhne v 16.30
hod. Od 16 hod. bude zpívání, hraní, svařák a teplá klobása.
6. 12. proběhne Rej čertů a andělů v Sokolovně v tělocvičně, kde
proběhnou soutěže, diskotéka, soutěž, kde vyhrávají všichni, kteří
přijdou buď za čerta nebo anděla. A samozřejmě Mikuláš, který se
svým čertem a andělem si vyberou z dětí novou družinu.
14. 12. nás čeká každoroční výlet na vánoční trhy vedle k sousedům
a tentokrát se po letech navrátíme do Drážďan. Odjezd ve 13 hod. od
obecního úřadu a pak dále od ústavu po zastávkách směr Horní
Jiřetín. Již od pondělí 9. 11. si můžete za 100 Kč zajistit místa
v autobuse. Platí pouze dospělé osoby, děti zdarma. Letos je
v autobuse méně míst, jen 49. Dřív byly autobusy o dvacet míst
větší.
Přátelé, budu se na vás těšit na zastupitelstvu obce, nebo na
některých z akcí pořádaných obcí.
Přeji všem hezké dny.
Váš starosta David Kádner

Drakiáda
Dne 28. 9. 2019 proběhla
drakiáda
u
místních
větrných elektráren. Vítr
nám oproti loňskému roku,
kdy skoro nezafoukalo,
opravdu dopřával - někdy až
mnoho. Děti se mohly
občerstvit sladkou odměnou
a čajem, i když by si to za
snahu udržet svého draka
v nárazech větru ve výšce
zasloužili i někteří rodiče.
(vlaton)

OZNÁMENÍ: Od 30. 10. 2019 je Novoveské muzeum pro veřejnost uzavřeno z důvodu rekonstrukce
výstavních prostor. Informační centrum je i nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

KONTEJNER

V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU SLAVÍ

bude v roce 2019 přístupný v těchto
dnech v době 8.00-12.00 hodin:
30. 11., 28. 12. 2019

CVIČÍME JÓGU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Každou středu od 17.00 hod. Vstup zadním
vchodem.
Cvičit se bude přes zimní měsíce v nově
upravené místnosti v sokolovně, která je
dobře vytápěna. Podložky má sokolovna nové
k zapůjčení.
Přidat se k nám můžete kdykoli, základy jógy
nejsou nutné.
Případné dotazy tel. 730 511 178 - V. Tondrová
Senioři 60 Kč, ostatní 85 Kč
Těšíme se na Vás!

Zdeňka Černá (70)
Blažena Schuchardtová (76)
Bohumil Vilinger (72)
Karel Devera (81)
Jana Dvořáková (70)
Miroslav Bendík (83)
Ursula Bendíková (79)
Jaroslav Smetana (81)
Josef Pešír (70)

PROGRAM
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
18. 11. 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti
na OÚ Nová Ves v Horách
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení
TJ SOKOL realizuje v roce 2019 projekt Sportem
ku zdraví. Jeho výstupem je nákup sportovních
pomůcek (pro cvičení, badminton, dámu) a
nových stolů do klubovny. Celkové náklady
projektu představují částku 71 428 Kč, z toho
dotaci 50 000 Kč poskytl Ústecký kraj.

zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Schválení nového znaleckého posudku č.5438-73/2019

(Nemovité věci)
5. Rezignace předsedy kulturního výboru
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o

umístění stavby č. IP-12-4010237
7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o

umístění stavby č. IP-12-4010231
8. Žádost o prodej, pronájem pozemkové parcely č. 1105/18 a
1217/14 v k.ú. NVvH
9. Žádost o prodej p.p.č. 1105/19 v k.ú. NVvH o výměře 10 m2
10. Žádost o prodej p.p.č. 211/4 v k.ú. NVvH o výměře 924 m2
11. Schválení návrhu kupní smlouvy na p.p.č. 1105/12 v k.ú.
NVvH na výstavbu RD.
12. Schválení návrhu nájemní smlouvy č. 2/2019
13. Schválení návrhu nájemní smlouvy č. 3/2019
14. Rozpočtová změna č. 7/2019
15. Schválení návrhu na střednědobý výhled na období
2020/2022
16. Diskuse
17. Závěr

Střelby 2019 – MS Nová Ves v Horách, z. s.
V sobotu 24. srpna 2019 uskutečnil náš myslivecký spolek Nová
Ves v Horách, z. s. na Lnišťi v Nové Vsi v Horách 6. ročník
“MEMORIÁLU EMILA BRANDNERA“ a současně dvacátý ročník
naší tradiční střelecké soutěže na asfaltové holuby.
Po
poučení střelců jak zacházet se zbraní na střeleckém stanovišti
proběhlo v deset hodin slavnostní zahájení střeleb
v univerzálním americkém trapu, kde se zúčastnilo celkem třicet
sedm střelců. Za krásného letního počasí se rozpoutal souboj
mezi známými střelci. Střílelo se opět na čtrnáct terčů. Putovní
pohár si v letošním ročníku převzal za první místo s nástřelem
všech 14 zásahů již už po sedmé Luboš Větříček z Nové Vsi. O
druhé místo s počtem 13 zásahů se rozstřelovali čtyři střelci, ze
kterých nakonec vyhrál p. Vavřinec František z Ústí a třetí místo
obsadil p. Říha Tomáš z Chomutova. V kategorii žen, které byly
pouze dvě, se na prvním místě umístila p. Vavřincová Eva
s počtem 10 zásahů. Za MS děkuji obci Nová Ves v Horách, všem
členům - sponzorům našeho spolku, kteří se o průběh celé akce starali a všem občanům za návštěvu a i účast na našich střelbách.
Všem spoluobčanům přeji příjemný závěr podzimu a hezký příchod zimy.
Myslivosti zdar!
vedoucí střeleb Větříček Luboš

V příhraničí na Mostecku vzniká nový
fotbalový klub SK Krušnohoří
Na podzim začnou pravidelné
fotbalové tréninky!
Krajský a okresní grassroots trenéři mládeže ve spolupráci
s Komisí mládeže OFS Most a dalšími spolupracovníky chtějí
restartovat fotbal v Krušnohoří na Mostecku. Podle předběžné
dohody se zástupci obcí k tomu budou využívat dva fotbalové
areály v Brandově a také v Nové Vsi v Horách.
Fotbal a sportování dětí v Krušnohoří začíná pomalu ožívat od
léta 2018. Nejprve byl zorganizován v areálu na Brandově první
příhraniční kemp za účasti 12 dětí. Letos v létě se 2.
příhraničního kempu v Nové Vsi v Horách zúčastnilo už 40 dětí,
z nichž 20 bylo z obcí na německé straně hranice. Kemp měl
velký úspěch u dětí i rodičů, což vede jeho organizátory k
vyvinutí ještě větších aktivit směrem k fotbalu.
Restartu fotbalu pomohla po vzájemné dohodě také svým
pozitivním přístupem ředitelka Jitka Nováková ze ZŠ v Hoře
Svaté Kateřiny, kde byl založen kroužek pohybových aktivit
zaměřených na fotbal nejprve pro děti z nižšího stupně, ale
později o něj projevily zájem i děti z vyššího stupně. Od
letošního září by měl kroužek pokračovat i v dalším školním
roce a novinkou by mělo být i založení kroužku pro děti
z mateřské školky, kde budou pohybové aktivity zaměřeny
hodně všestranně.
Aktivisté restartu fotbalu v Krušnohoří pracují intenzivně na
tom, aby již letos na podzim byl založen spolek SK Krušnohoří,
který bude nejprve zaregistrován na Krajském soudu v Ústí nad
Labem a pak budou jeho funkcionáři žádat o zařazení mezi členské kluby Fotbalové asociace České republiky.
Podle zájmu dětí v tomto regionu i případně z obcí na německé straně hranice začnou pravidelné fotbalové tréninky, které se
budou konat každý patek od 16:00 hodin na fotbalovém hřišti v Brandově nebo v Nové Vsi v Horách (bude upřesněno
dodatečně). Tréninky povedou licencovaní trenéři Petr Mareš a Jan Štefko, přičemž středeční kroužek na ZŠ v Hoře Sv. Kateřiny
povede okresní grassroots trenér mládeže OFS Most Ladislav Rameš ve spolupráci s Janem Štefkem.
Kontaktní údaje na trenéry pro zájemce o fotbal a pohyb v Krušnohoří na Mostecku:
Petr Mareš, telefon: 777 859 108, e-mail: petr.mares@megabyte.cz
Jan Štefko, telefon: 606 683 407, e-mail: steffi.j@seznam.cz
Ladislav Rameš, telefon: 775 230 593. e-mail: L.Rama@seznam.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2019 finančně
podpořilo projekt
Obnova místní komunikace v obci
Nová Ves v Horách – komunikace k hasičárně
částkou 448 257,00 Kč.

Poznávací zájezd Spolku žen Nová Ves v Horách
Tohoto zájezdu 17. - 19. 9. 2019 se účastnilo 11 našich členek. Navštívily jsme Macochu,
punkevní a krasové jeskyně, kde jsme se svezly na lodičkách. Také jsme se projely lodí po
Brněnské přehradě. Prohlédly si Brno a jeho krásné památky. Bylo to dost náročné, hlavně
na dopravu. Ale vše jsme zvládly. Výlet se nám všem moc líbil. Za Spolek žen M. Plačková

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Naše škola se opět zapojila do celorepublikové, úklidové akce
"Ukliďme svět, ukliďme Česko", kde je cílem odstranit
nepořádek a nelegálně, vzniklé černé skládky po celé České
republice. Žáci II. stupně se zapojili ve spolupráci se starostou
Nové Vsi v Horách, panem Kádnerem, který svezl se svými
zaměstnanci vše, co se nám podařilo nasbírat. Rozdělili jsme se
podle tříd a každá třída měla za úkol uklidit,určitou oblast v okolí
Nové Vsi v Horách. My, sedmáci, jsme našli dvě velké černé
skládky, které jsme uklidili. I ostatní třídy uklízely v částech,
které jim byly určeny. Na závěr jsme se sešli s panem starostou,
který pro nás zajistil občerstvení a poděkoval všem žákům i
učitelům za odvedenou práci. A jelikož je podzimní období našli
jsme i spoustu hub. Děkujeme panu starostovi za občerstvení a
příjemně strávené dopoledne.
Jana Filová, 7. třída ZŠ HSK

Úsměv dětí 2019
Ve středu 9. října převzal náš vychovatel "strejda" Jan Ptáček ocenění pro
nejoblíbenějšího pedagogického pracovníka v dětském domově, dětském domově se
školou, výchovném a diagnostickém ústavu z celé České republiky. Slavnostní předání 2.
ročníku ankety, kterou vyhlásilo MŠMT a Federace dětských domovů, proběhlo na
konferenci FDD v Clarion Congress Hotel České Budějovice. Ještě jednou gratulujeme.

Nový vozík pro
Tóňu 
V květnu jsme Vás
prostřednictvím
Zpravodaje informovali
o probíhající sbírce na
nákup terénního
vozíku pro naši
občanku Toničku.
Tímto bychom Vám
rádi oznámili, že na
vozík se podařila vybrat celá částka. Přejeme mnoho šťastných kilometrů! (vlaton)
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