OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ

Obec Nová Ves v Horách má schválen rozpočet na rok 2010
Na zasedání zastupitelstva byl 25. ledna t. r. schválen rozpočet obce Nová Ves v Horách na rok 2010. Celkové
plánované příjmy představují částku 6,377 mil. Kč, rovněž výdaje činí celkem: 6,377 mil. Kč. Rozpočet se tedy
podařilo schválit jako vyrovnaný, což v době ekonomické krize můžeme považovat za velmi pozitivní stav
v rámci hospodaření obce. Nutno podotknout, že rozpočtové hospodaření obce za uplynulý rok skončilo
dokonce přebytkem, přestože příjmy daňové klesly oproti roku 2008 téměř o 500 tis. Kč, obec si naopak
příjmovou bilanci zlepšila díky příjmům z větrných elektráren oproti roku 2008. Celkem byly tedy příjmy obce
v roce 2009 dokonce vyšší o 200 tis. Kč, než v roce 2008 (i přes pokles daňových příjmů). Obec má schválen
strategický plán rozvoje obce, kde byly určeny priority na rozpočtový rok 2010. Hlavními prioritami, které jsou
plánovány pouze za předpokladu dosažení dotace, jsou i v roce 2010: vodovod Mikulovice, kanalizace
Mikulovice, místní komunikace Mikulovice a Nová Ves – rybníček, výtah v budově OÚ, oplocení hřiště Sokola,
rekonstrukce kostela. Většinou se jedná o finančně velmi náročné investiční akce, které bez vnějších finančních
zdrojů (dotací) nelze realizovat. Financování akcí prostřednictvím úvěrů, a tím zadlužení obce, zastupitelé
nechtějí.
Mimo jiných běžných výdajů na chod obce jako jsou energie, údržba obecních budov, údržba veřejných ploch a
zeleně, mzdy, úhrady za naše žáky v základních školách a mateřských školách včetně Euroškolky, úhrada dětské
lékařce i praktickému lékaři za to, že jezdí do obce, odvoz odpadů a mnoho dalšího, bylo v rozpočtu schváleno
např.: dotace TJ SOKOL (120 tis. Kč); dotace Spolku žen (20 tis. Kč), kulturně společenské akce (150 tis. Kč),
dotace SDH (10 tis. Kč). Další podněty, které byly zahrnuty do rozp. výdajů: kontejnerové stání na Mníšku
(40 tis. Kč), tarasy rybníček a u bytovek (200 tis. Kč), muzeum – úprava okolí a chodník do klubu, vybavení
klubu, stavební oddělení (200 tis. Kč), převoz a úprava okolí památníku na Mníšku (40 tis. Kč), projektová
dokumentace na kostel (177 tis. Kč), čištění škarp (100 tis. Kč), investice v lese (30 tis. Kč), větrolamy (5 tis.
Kč), památník Výšina – zhotovení nového památníku, oplocení, terénní úpravy okolí - spoluúčast na schválené
dotaci (106 tis. Kč), vybudování dětského hřiště naproti OÚ+ umístění 3 herních prvků v Mikulovicích a na
Mníšku (120 tis. Kč), propagační materiály (40 tis. Kč), zavedení systému Clavius v knihovně (40 tis. Kč),
hřbitov- nová vrata, oprava márnice a zdi (64 tis. Kč).
R. Malkusová

Odvoz odpadu zajišťuje obec zdarma i v roce 2010
Vážení spoluobčané a chataři. Zastupitelstvo obce stálo po roce opět před rozhodnutím, zda stanovit
výše poplatků za odpad, či tento poplatek zaplatit z obecního rozpočtu. Po zvážení všech
zkušeností z minulého roku se rozhodlo, až na jeden hlas, pro odpuštění poplatků, a to hned
z několika důvodů. Především chce ZO, aby dosáhli všichni obyvatelé na část peněz z větrných
elektráren, což v tomto případě je nejspravedlivější vůči nám všem a dá se říci i nejjednodušší. Dále
odpadá administrace s výběrem poplatků,neboť někteří z nás si neplnili zákonnou povinnost a tyto
poplatky neplatili, což obnášelo další finanční zátěž obce na vymáhání těchto poplatků. Na tomto
místě je potřeba zdůraznit, že ti, kdo jsou dlužníky a byli již několikráte vyzváni k vyrovnání, mají
poslední lhůtu do konce května. Po tomto datu bude nucena obec podle zákona o správě daní a
poplatků předat dlužníky právníkovi a vymáhat je soudní cestou, což může znamenat navýšení
dluhu o právnický poplatek, soudní výlohy a v poslední řadě i exekuční řízení. Proto žádám dotčené
občany, aby si udělali pořádek ohledně pohledávek od obce. Určitě lze konstatovat, že v obci je
větší pořádek a pouze sporadicky nějaký nezodpovědný občan, či návštěvník využije nepozornosti a
nebo je pohodlný a pohodí, co nepotřebuje do míst, kde je to nežádoucí. Věřím, že osvětou a stálou
úpravou obce k těmto excesům bude docházet stále méně častěji a pokud budeme všímavější, tak si
to naše zlepšující se životní prostředí ohlídáme.Je třeba chápat , že už to není jenom o tom, co je
v domě či na mojí zahradě, ale že za prahem i zahradou je také životní prostor, který může být
hezký.
Byl bych rád, kdyby tyto ušetřené prostředky přišly do zvelebení vašeho bydlení či okolí vašich
domovů a věřím, že se to v letních měsících projeví. Na závěr lze shrnout ohlasy na odpuštění
poplatků za minulý rok jako velmi kladné, až na pár výjimek , které nechci jmenovat . Všem ,
kdo chápou tuto záležitost děkuji a přeji vám, aby se vše dařilo podle vašich představ. J. Bejček

Rezervace míst na IV. společenský ples obce
Nová Ves v Horách bude zahájena dne 24. února
2010 na obecním úřadě! Podrobnosti na str. 5.
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Založení Nové Vsi
v Horách –
Rottendorfu
rvní písemný doklad o Nové Vsi
v Horách,
dříve
Rottendorf
pochází z roku 1564, jedná se o
latinsky psaný dokument, tak
zvaný „Handfest“, který nechaly sepsat,
na žádost poddaných, majitelky panství
sestry Anna a Magdalena, svobodné
slečny z Veitmile. Tato listina byla
vydaná 2. února 1564, a zaručovala
osadníkům právo na užívání domů a
pozemků a právo dědičné. Součástí tohoto
dokumentu byl jmenovitý seznam 48
osadníků – majitelů domů a půdy, jejich
robotních povinností a výše jejich daní,
které byly vybírány dvakrát za rok. Ke vsi
patřil též mlýn a pila v Mariánském údolí.
V listině je uveden název Rottendorf,
doba založení nikoliv.
Původ místních jmen je mnohdy odkazem
jejich historie. Název Rottendorf mohl
vzniknout spojením slov „Rott“ - „Rod“,
což v němčině znamená „mýtit (les),
vymítit, klučit, či zužitkovat pozemky“.
Jiné vysvětlení vzniku názvu Rottendorf,
je hornoněmecký význam slova „Rott“ –
Vorspanndienste – přípřežová službapřepřahání. Na starých obchodních
cestách bývala místa „Rott – Dienste“,
kde se přepřahaly vozy. Kromě výměny
koní, bylo nutné někdy kvůli neschůdným
cestám přeložit na jiné vozy i zboží. Lidé,
kteří zajišťovali tyto služby, se museli
z nařízení majitelů panství starat také o
údržbu těchto cest. Je známo, že takovéto
přepřahací
stanice
existovaly
v Mariánském údolí (kdysi nazývané
„Rotte“) a na Výšině.
Vznik názvu Rottendorf by mohl s touto
službou a údržbou cest souviset.
V průběhu
30leté
války
došlo
k přejmenování Rottendorfu na Neudorf,
v roce 1720 je uváděn na mapách
Böhmisch Neudorf, později Neues Dorf
im Gebirge, Gebirgsneudorf a po roce
1945, Nová Ves v Horách.

P

J.Pešír
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA
Připomínáme, že většina poplatků za
hrobová místa na zdejším hřbitově je
splatná v lednu 2010 na další období 10-ti
let. Zkontrolujte na svých stvrzenkách,
případně smlouvách termín splatnosti.
Poplatek činí 500,- Kč (velký hrob), 300,Kč (malý hrob). Poplatek je možné uhradit
v hotovosti
v pokladně
OÚ,
anebo
bankovním převodem na č. účtu:
3823491/0100 (je však nutné si zavolat o
variabilní symbol, aby platba mohla být
identifikována).

NOVOVESKÉ MUZEUM
JE DOČASNĚ UZAVŘENO
Upozorňujeme tímto, že z důvodů výměny
oken a dveří a oprav vnitřních prostor
budovy muzea je do odvolání muzeum pro
veřejnost uzavřeno.

POPLATKY ZA
ODPAD
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
jsou všichni poplatníci poplatku za odpad
osvobozeni od placení poplatku i pro rok
2010.

KROUŽEK PRO DĚTI
Kroužek šikovných rukou se koná každé
pondělí od 17.00 h. Sraz je před muzeem!
(-rama-)

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti paní
Miroslavě Faiglové (80 let), Anně Landové (79 let),
Boženě Pavlíkové (76 let), Danuši Karlovcové (71 let).
Oslavenkyním osobně pogratuloval starosta obce Jan
Bejček a zároveň předal dárkový balíček od obecního
úřadu.
(-rama-)

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
bude v roce 2010 přístupný v těchto dnech v době 7.00 – 12.00
hodin: 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2010
UPOZORNĚNÍ
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních objektů, a
to výhradně za účelem uložení směsného komunálního odpadu, nikoliv
odpadu jako je např. stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný
odpad! Pro uložení takovéhoto druhu odpadu využijte sběrné dvory (Hora
Sv. Kateřiny, Litvínov), popř. si objednejte přistavení vlastního kontejneru
u společnosti Marius Pedersen.

Přijďte si prohlédnout
obecní kroniku

Upozornění!!!!

Každoročně provádí pan Josef Pešír, kronikář, zápis do obecní
kroniky. Shrne veškeré důležité události, které
se v obci odehrály a zaznamená významné
momenty, které měly na život místních
obyvatel zásadní vliv. Kronika je poté uložena
v archivu obecního úřadu, kde si ji můžete
prohlédnout také Vy po předchozí domluvě,
protože nahlížení je dle zákona možné jen za přítomnosti
kronikáře. Jsou zde uloženy také starší dobové kroniky a různé
pamětní knihy.

Upozorňuji občany, že jsou
firmou
MARIUS
PEDERSEN nastaveny podmínky vývozu odpadu tak, že
pokud v nádobě bude teplý popel, tak k vysypání nedojde
z důvodu možného vzplanutí v nákladním prostoru
automobilu provádějícího svoz. Firma si tak chrání svůj
majetek, a proto je nutné respektovat tuto podmínku. V
průběhu roku, jak sdělila firma, dojde k všeobecné
výměně kovových nádob za plastové, a proto do nich
nebude možné vkládat horký popel.

J. Bejček, starosta

PROGRAM
35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH
22. února 2010 od 17.00 hodin
místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1. Úvod
11. Výroční zpráva o činnosti v knihovně a harmonogram činnosti
2. Návrh na schválení programu jednání
na rok 2010
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
12. Zřizovací listina zásahová jednotka – SDH
4. Informace starosty
13. Projednání nabytí pozemků neznámých vlastníků do
vlastnictví obce
5. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1
6. Výsledky inventarizací za rok 2009, návrh na vyřazení
14. Získání pp.č. 484/1 kú. Mikulovice od Pozemkového fondu
nepotřebného majetku
15. Smlouvy – Lesy Jezeří k.s.
7. Prodej p.č. 930/5 v kú. Nová Ves v Horách
16. IV. společenský ples obce Nová Ves v Horách
17. Diskuse
8. Pronájem části pp.č. 271/3 kú. Mikulovice
9. Prodej části pp.č. 206/2 kú. Mikulovice
18. Závěr
10. Pronájem části pp.č. 1105/1 kú. Nová Ves v Horách
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Kulturní a společenské události
Kurz německého jazyka absolventi zdárně ukončili
Od září 2009 do února 2010 probíhal v prostorách obecního úřadu Nová Ves v Horách kurz německého jazyka.
Iniciativa zdejšího úřadu vznikla na základě poptávky ze strany občanů o výuku. Iniciativě vyšla vstříc lektorka
Mgr. Ema Berková, která nabídla obci výuku bez nároku na honorář. Do kurzu se přihlásilo celkem 16 uchazečů
s rozdílným stupněm znalostí. Kurz ve finále úspěšně dokončilo 9 absolventů. Výuku zpestřila vzájemná setkání
s německými kolegy, kteří se naopak v sousedním Deutschneudorfu učí již pár let češtinu (viz. spodní foto).
Úspěšným absolventům kurzu
jsme položili několik anketních
otázek:
Jaký měl kurz pro Vás přínos?
Co Vás do kurzu přivedlo?
2. Jak a kde využijete nově
získané znalosti z kurzu?
3.
Přivítal(-a)
byste
jeho
pokračování?
Jana Seifertová:
1. Zopakovaní znalostí ze školních
let a jejich rozšíření. Abych se
domluvila
s
příbuznými
z
Německa, abych jim také rozuměla
a abych se domluvila i za
hranicemi ČR.
2.Příbuzný v Německu, nákupy v
Německu.
3. Pokračování jen ve formě
setkávání se s německými kolegy.
Luboš Větříček, Irena Větříčková:
1. Přínosem pro mě je tradičně zopakování a
také rozvinutí slovní zásoby. Do mého již asi
šestého kurzu mě přivedla = dobrá nálada a
pohoda spoluobčanů
(spolužáků ), kteří
vydrželi do zdárného ukončení kurzu.
2. Využití nově získaných znalostí využiji: při

cestování do zahraničí - případně při
podávání
turistických
informací
kolemjdoucím sousedům ze SRN v naší obci
(pozn : německý jazyk v současné době
v každodenním životě nevyužiji!)
3. Pokračování našeho kurzu pokročilých
bych jistě po krátké přestávce (nejlépe opět
v zimním období ) přivítal i za podmínek
vlastní finanční úhrady za výuku, abych
nezatěžoval rozpočet obce.
Závěrem bych chtěl v této anketě svým
jménem poděkovat touto písemnou formou
jak obecnímu zastupitelstvu, tak i starostovi
obce za umožnění využití zasedací místnosti
k provádění výuky německého jazyka
v prostorách obce.

Můj dík v závěru patří i p. Berkové Emě za
průběh i ochotu při samotném průběhu kurzu
a také sponzorskému daru =
věnování
bezplatné výuky
pro občany Nové Vsi
v Horách.
Setkání s přáteli ze SRN, kteří se učí česky
proběhlo před koncem roku a i letos v únoru
opravdu na úrovni a doufám, že se bude
v rámci upevňování vztahů obou obcí
opakovat.
Přidávám současně pozdrav a přání krásného
dne redakci NZ !
Jana Dvořáková:
1. Díky kurzu jsem si nejen oživila své
dosavadní znalosti z němčiny, ale i opět něco
nového naučila. Staré české přísloví praví:
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ A
něco pravdy na tom je. Zahnala jsem lenost a
místo sledování televize jsem si opakovala
slovíčka a učila se jednoduché fráze, které
uplatním při každodenním životě.

2. Do kurzu mě přivedla
skutečnost , že jezdím občas
do Německa nakupovat a
tak se potřebuji domluvit
s prodavačkami, zeptat se na
cestu,
prohlédnout
si
památky.
Občas
také
potkám německé sousedy,
kteří potřebují informace, a
tak jim mohu, i když
lámaně,
poskytnout
potřebné informace. No a
také téměř na každém zboží
je etiketa psaná v němčině.
Takže tyto každodenní
potřeby mě přivedly do
kurzu němčiny a také i to,
že již jeden kurz němčiny
jsem
s pí.
Berkovou
absolvovala, takže jsem
věděla, že kurz bude
zajímavý a přizpůsobený
potřebě domluvit se v běžných situacích,
které mohou nastat při návštěvě v Německu.
Nezklamala jsem se a tak moc děkuji prof.
Emě Berkové, že se nám věnovala ve svém
volném čase a také děkuji obecnímu úřadu, že
kurz zajistil.
3. Pokračování kurzu bych určitě přivítala. Je

to jediná možnost, jak nesedět doma, ale jít
mezi lidi popovídat si a ještě se něco naučit.

Jiřina Valentová:
1. Nyní dám dohromady pár vět. Kdybych se
doma více připravovala, byla bych na tom
lépe.
2. Znalosti využiji, až pojedu do Německa na
nákup.
3. Pokračování bych přivítala, nyní bych se
důkladněji připravovala ☺.
R. Malkusová
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Hasičský bál se vydařil
Dne 26. 1. 2010 jsme pořádali hasičský bal na sále v restauraci pod Lípou. Předem bych
chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří darovali ceny do tomboly. I přestože je sál
v rekonstrukci, sešlo se dost lidí, kteří si chtěli zatančit a příjemně se pobavit. Bál
proběhl v pořádku a doufáme, že se všem zúčastněným líbil. Dále bych chtěl poděkovat
členům SDH a pracovníkům OÚ, kteří pomohli jak s přípravou, tak i na sále během
bálu. Doufáme, že u této akce nezůstane a budeme pořádat i jiné zájmové akce. Tímto
všechny zvu na sálový nohejbalový turnaj, který se koná 27. 2. 2010 v T.J.Sokol
Nová Ves v Horách. Občerstvení a příjemné posezení zajištěno.
Starosta SDH Jaroslav Hesoun

Společenská a kulturní činnost Spolku žen
Chtěly bychom Vás informovat o činnosti našeho Spolku
v roce 2009. Rok jsme zahájily návštěvou divadla v Mostě
představením Sugar. Na Gansteři z městečka a Milion liber
jsme si pro změnu zajely do Docela velkého divadla
v Litvínově. V listopadu jsem navštívily Krušnohorské
divadlo Teplice a divadelní rok jsme zakončili opět

od naší nové klubovny, která se nachází v suterénu
Novoveského muzea. Scházíme se pravidelně 1x za 14 dní
a tímto Vás srdečně zveme do našich řad (věk není
překážkou).
text: Květoslava Marázová, foto: Josef Pešír

v Mostě představením Sluha dvou pánů. Další naší činností
je turistika, kdy chodíme po okolí obce. První akce byl
výlet na zámek Jezeří, kde jsme notně promokly,
občerstvily se a šly zpět. Na rozhlednu Jeřabina s námi šla i
naše nejstarší spoluobčanka, ale i členka Spolku žen, paní
Haufová. Ta s námi podnikla výšlap na Medvědí skálu a
Lesnou. O naší bezpečnost na těchto výletech se starali
pánové Plaček a Šikl. V září náš Spolek podnikl výlet
parníkem po řece Labi, a to z Litoměřic do Ústí Vaňova,
kde na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět domů.
Naše ženy nejenže podnikají kulturní a jiné akce, rovněž se
zúčastňují akcí, které pořádá obec. Ve vyhlášené
Velikonoční soutěži O nejkrásnější velikonoční vajíčko
jsme se umístily na třetím místě. Další akcí, při které jsme
pomáhaly, byl výlet novoveských dětí do ZOO Liberec.
Poslední činností s obcí bylo částečné zajištění Mikulášské
nadílky. V lednu 2010 nám pan starosta Bejček předal klíče

INZERCE

PRODÁM

králíky 120,- Kč/kg, králíčata 100,- Kč živá váha, palivové dřevo 800,- Kč/m.
Pavel Bejček čp. 212, tel.: 736 539 597.
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UŽ ABY BYLO JARO.....(?)
obec
Nová Ves v Horách
si Vás dovoluje pozvat
na

IV. společenský ples
sobota 13. března 2010
od 20.00 h do 04.00 hodin
hrají manželé Hvozdovi

sál kulturního domu
bohatá tombola
↑

fotografoval Josef Pešír

rezervace míst
od 24. února 2010 na obecním úřadě za 50,- kč/osoba
v den konání plesu vstup na místě dobrovolný

Buď Fit
Ráda bych Vás informovala, že je tomu již přes rok, co se
stýkáme s ženami z naší obce na pravidelnou cvičební
hodinku týdně, kde se nám úspěšně daří se odreagovat od
běžných starostí a přitom si protáhnout těla a tím i upevňovat
své zdraví.Věnujeme se aerobiku, posilování a zpevňování,
strečinku, protažení zádových svalů a páteře, ale také správné
dýchání a relaxace nám není cizí. Ke cvičení využíváme také
různé náčiní, které je v Sokolu k dispozici ( overball,
gymnastické gumy, lavice, činky). Snažíme se, každé cvičení
situovat trochu jinak, tím přinášíme i jisté oživení do
hodiny.Troufám si tvrdit, že si na své přijdou ženy každé
věkové skupiny. V loňském létě jsme také párkrát
upřednostnily , místo cvičení v uzavřeném prostoru , vyjížďku
na kolech s příjemnými zastávkami na občerstvení, což se
domnívám bylo také velmi pozitivně přijato. Jednu hodinu, kdy
bylo krásné počasí, jsme cvičily na fotbalovém hřišti. Doufám,
že nám elán a radost ze cvičení vydrží i nadále. Ráda bych také
informovala, že se naše hodiny dočasně přesouvají do sálu na
Výšině. Kde se budeme nadále scházet každý čtvrtek od 18.00
hod. Poplatek zůstává 10,- Kč. Až se nám počasí trochu
umoudří, vrátíme se opět do Sokolovny. Samozřejmě přivítáme
rádi nové tváře. Těšíme se na Vás.
Vlaďka Tondrová

Na chodbě obecního úřadu byla nalezena bílá igelitová taška s nápisem
Jysk a v ní dětská černá sportovní obuv zn. New Balance a tepláky.
Zapomnětlík, nechť si přijde na obecní úřad věci vyzvednout ☺
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Československý červený kříž
Vážený čtenáři, tímto příspěvkem navazuji na sérii ohlédnutí do minulosti a zavzpomínání na další dobrovolnou organizaci, která
v naší obci byla velmi aktivní. Tentokráte Základní organizaci československého červeného kříže. Podle dochovaných pramenů
vznikl tento spolek v roce 1950 a v průběhu 60-tých let svou činnost více směřoval ke spolupráci s požárníky a zajišťování akcí
pořádaných národní frontou. Začátkem 70-tých let činnost stagnovala a k oživení činnosti došlo 1. 10. 1974, kdy byl ustanoven nový
výbor. Členská základna spočívala v počtu 5 mužů a 17 žen. Činnost této organizace byla velmi široká. Pořádaly se zájezdy, konaly se
služby při fotbalových utkáních, aktivně se
zapojovalo do budování v akcích „ Z „, park u
OÚ, školka, pomáhalo se s úklidem po
malování školy. školky. Dále se pořádaly
pravidelné přednášky lékařů pro veřejnost a
služby při oslavách Dne dětí a dalších
společenských akcí. Bohužel tato organizace
již zcela zanikla, což je veliká škoda, protože
proškolené zdravotníky při veřejných akcích
zdravotní službu obec potřebuje a tato služba
se zajišťuje velmi obtížně, o lékařích ani
nemluvě. Foto je z výroční členské schůze
ČSČK konané 18. 2. 77. Zprava stojící: pí.
Štěvicová, p.Holeček - kulturní pracovník,
p.Thielová,
p.Polomiková,
p.Holečková,
p.Krupičková - místopředsedkyně, p. Ježová revizní komise, p.Mertl - tajemník MNV,
p.Kumbera - předseda NF, sedící zleva: p.
Marázová,
p.Pešková,
p.Jos.Bejček
předseda, p.Bejčková, p.Gálová, p.Hauserová, p.Rubková - revizní komise. Na fotce chybí p. Kočková - pokladník, p.Mimrová jednatel, p.Kupa - instruktor, p.Borovec, p.Štís, p.Mandzáková, p.Kupová, p.Mertlová, p.Větříčková a p.Veinholdová. J. Bejček

Soutěžní otázka č. 1
Který objekt z naší obce je skryt na
fotografii?
a) obecní úřad
b) kulturní dům
c) pension Výšina
jméno a příjmení.........................................
adresa..........................................................
telefon.........................................................

Soutěžte s Novoveským zpravodajem a vyhrajte! Pravidla: v dnešním a v příštích dvou vydáních
NZ uveřejníme jednu ze tří soutěžních otázek. Pokud budete znát správnou odpověď tak: jasně
označte správnou odpověď, vyplňte soutěžní kupon a doručte jej na obecní úřad. Podmínkou je
správná odpověď na všechny tři soutěžní otázky (kupony stačí doručit najednou se všemi třemi
kupony) – v dubnovém vydání uvedeme uzávěrku soutěže. Vylosovaný výherce (pokud správně
odpoví) obdrží poukázku na odběr knih dle vlastního výběru nebo na fotoalbum v hodnotě 300,Kč.
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 43545, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Libuše Novotná Pokorná, šéfredaktorka; Jan Bejček (jb), Jana Dvořáková, Ing. Radka Malkusová (rama), Josef Pešír, redaktoři.
Registrační číslo MK ČR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 170 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

