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Novoveské letní slavnosti v Krušných horách
budou letos v retro stylu
Tradiční červencové slavnosti v Nové Vsi v
Krušných horách se letos ponesou v retro duchu.
Pobaví děti i dospělé, chybět nebudou stará
řemesla nebo třeba projížďky v historických
vozidlech. Slavnosti, která se konají v sobotu 28.
července, jsou součástí česko-německého
projektu
zaměřeného
na
poznávání
zapomenutých tradic Krušných hor.
„Cílem společného česko-německého projektu je
poznávání
zapomenutých
tradic
i zvyků obyvatel Nové Vsi v Horách a blízkého
Seiffenu. Chceme umožnit setkávání obyvatel v
příhraniční oblasti Krušnohoří,“ vysvětlil starosta
Nové Vsi David Kádner.
První akcí projektu jsou právě Novoveské letní
slavnosti, které vypuknou v sobotu 28. července
ve 14 hodin. Pro děti budou připraveny dětské
atrakce a soutěže, výtvarné tvořivé dílny,
oblíbené malování na obličej a nově i tetování.
Časy dávno minulé připomenou kankánové tance,
dobové líčení a účesy nebo projížďky v
historických vozidlech. V řemeslných stáncích

bude k vidění předení na kolovratu, tkaní na
stavu, práce skláře nebo hrnčíře. Chybět nebude
živá hudba – dechovka, cimbálovka, DJ Tom,
Marek Černoch a zábava s moderátorem
Zdeňkem Lukeslem Ein Lukesle Buntes. Slavnosti
ukončí ve večerních hodinách ohňostroj.
Během dne od 10 do 16 hodin bude otevřeno
Novoveské muzeum a v sále kulturního domu si
návštěvníci mohou prohlédnout výstavu fotografií
Ohře v proměnách času. Od 15 do 17 hodin bude
zpřístupněna větrná elektrárna na Strážném
vrchu.
Letní slavnosti se konají pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a podpořeny
byly v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce
ČR - Sasko, Evropský fond pro regionální rozvoj.
„Další příležitostí k setkání v Krušných horách
budou podzimní Slavnosti brambor. V adventním
čase si připomeneme hornickou tradici a vánoční
zvyky ve Freibergu,“ doplnil starosta.
Připravila: Kateřina Táborská, PR služby

Stručný přehled informací z 33. zasedání
zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení občané, předprázdninové jednání obecního zastupitelstva se uskutečnilo na konci června. Projednávané body můžeme
shrnout do dvou oblastí a to rozpočtové a administrativní. Na začátku byl schválen závěrečný účet obce a Svazku obcí Krušných
hor a účetní závěrka za rok 2017 naší obce. Současné s tím byla schválena rozpočtová změna obce, kterou se průběžně
vyrovnávají příjmy a výdaje a tím se kontroluje stav čerpání rozpočtu. Druhá část bodů programu se týkala zmíněné
administrativní oblasti a to zejména schválení tří žádostí o prodej pozemku, čtyř schválení kupních smluv k pozemkům a jedné
smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty. V bodu s názvem Došlá pošta jsme projednali smlouvu o servisní činnosti firmou
Softex, která zajišťuje IT servis obci. Dále připomínky k územnímu plánu, které se předají zpracovateli plánu. Velmi významný bod
byla informace o rekonstrukci vodovodu v části Mikulovice, která začne 20. srpna a předpokládá se zhruba měsíc na realizaci.
Pokud Vás zajímají další informace z jednání či usnesení zastupitelstva, nebo chcete znát i další obecní aktuality, tak se podívejte
na webové stránky obce www.novavesvhorach.cz, facebookový profil obce www.fb.com/novavesvhorach.cz, nebo přijďte na
další jednání zastupitelstva, které se uskuteční v září od 17. 00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Přesný termín
bude řádně zveřejněn. Těšíme se na setkání s vámi.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

Dne 11. července 2018 uplynuly již 4 roky
od úmrtí mého tatínka, pana

Václava Forejta,
chataře z chaty "Marie" v Nové Vsi v
Horách. I když bydlel v Mostě, v Nové Vsi v
Horách od roku 1963, kdy zde vlastnoručně
postavil chatu, zažil nespočet krásných chvil
a našel mezi obyvateli obce mnoho přátel.
Hlavně díky jeho lásce ke sportu. Zahrál si s
novoveskými fotbal, nohejbal, "pinčes", a
když sil ubylo, tak kulečník a mariáš v
hospodě "Pod lípou". Kdo jste jej měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Děkuji. Za rodinu Milena Vágnerová, dcera

ZÁJEZD DO STŘEDOVĚK0VĚKÉ KRČMY DĚTENICE

Obecní úřad Brandov pořádá zájezd do Středověké krčmy v Dětenicích

Termín:
Odjezd z Brandova v sobotu 13. října z autobusových zastávek ve 14.00 hod.
Po příjezdu do Dětenic (cca v 16.30), ubytování ve Středověkém hotelu – dvoulůžkové pokoje,
volný program s možností prohlídky zámku nebo pivovaru.
Od 18.00 – 24.00 hodin posezení v krčmě se středověkým programem (v ceně zájezdu).
Široký výběr jídel a nápojů z tzv. žrádelníku.
Neděle 14. října 8.00 – 10.00 hod. snídaně v hotelu formou bufetu, odjezd zpět.
Cena za 1 osobu: 1 300 Kč
(v ceně je zahrnut nocleh se snídaní, vstup na večerní program, doprava)
Zájemci se mohou přihlásit s úhradou uvedené částky na obecním úřadě v Brandově
(nejdéle do 30. července). Rezervace bez úhrady není možná.
Počet míst je omezen na místa v autobuse.

10. výročí založení
Spolku žen v Nové Vsi
v Horách
Dne 20. 6. 2018 jsme oslavily na schůzce 10. výročí založení našeho Spolku žen.
Navštívil nás pan starosta Kádner a popřál nám vše nejlepší do další činnosti našeho
spolku.
Při příležitosti výročí jsme uspořádaly v červnu výlet na Slovensko do Banské Bystrice a
Bojnice. Navštívily jsme památník SNP v Bystrici a další památky města. V Bojnici jsme
si prohlédly krásný zámek. Cesta byla dlouhá, ale hezká. Viděly jsme Nízké i Vysoké
Tatry .Byl to hezký a zajímavý výlet.
Za Spolek žen
M.Plačková.

O čem se psalo v Novoveském zpravodaji před deseti lety…
Květen 2008. Kromě již pravidelné informace o programu následujícího zasedání zastupitelstva obce a přihlášení občanů k Systému pro
hromadné rozesílání SMS, zaujal hezký článek Jany Dvořákové o sletu malých čarodějnic. Dále jsme si mohli přečíst informaci o chystaném
svozu nadměrného odpadu a přípravě na závody automobilů do vrchu z H. Jiřetína do Nové Vsi v Horách. Poslední stránka Zpravodaje byla
vyhrazena historii sportu v naší obci, tentokráte se autoři článku, Soňa Vydrová a František Cink, věnovali oddílu České házené žákyň a následně
i žen.
Červen 2008. Hlavní článek Zpravodaje byl věnován oslavě Mezinárodnímu dni dětí, který se konal 1. června na hřišti u Sokolovny. Dětem byla
věnována také další informace o starostou vyhlášené soutěži „Zlepši své známky a odměnu máš v kapse“. Krátký článek informoval o
chystaném cyklistickém závodu „Krušnohorské peklo 2008“, který bude projíždět naší obcí. Poslední stránka opět sport, tentokráte oddíl
stolního tenisu, od založení až po rok 2008.
J. Pešír

O prázdninách NEBUDE lékař ordinovat na
horách ve dnech
27.7., 24.8. a 31.8.2018
26., 27., 30.7. 2018 dovolená, zástup MUDr. Šteflíková
v Litvínově
23.8., 24.8. , 27.8. a 31.8.2018 dovolená, bez zástupu,
akutní případy volat 155, či na pohotovost nebo centrální
příjem nemocnice Most
NEZAPOMEŇTE SE PŘEDZÁSOBIT LÉKY
Prevence, vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní průkaz a
vyplnění jakýchkoliv formulářů zejména pro pojišťovnu je
nutné se předem objednat!
Předepisování E-Receptů :
volejte č. 608720075 nebo 608720086
Nahlásíte: Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, název
léku, gramáž léku a množství léku (balení, počet kusů), emailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu a lékař vám
pošle na vámi zvolený způsob buď SMS nebo e-mailem kód
, se kterým stačí jít do jakékoliv lékárny a léky si
vyzvednout.
Stejným způsobem si můžete objednat léky odesláním výše
uvedených informací na e-mail adresu
ordinaceLisicky@seznam.cz

KONTEJNER
Bude v roce 2018 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin
28. 7. 2018
25. 8. 2018
29. 9. 2018
27. 10. 2018
24. 11. 2018
29. 12. 2018

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!!

Prázdninové tipy
Překulil se nám půl rok a máme tu červenec a tak se vydáme třeba
do
Kukuřičného bludiště v Roseči a to v době od soboty 30. června
2018 do 30.září 2018.
Užijte si poněkud netradiční zábavu v největším kukuřičném bludišti
u nás, které najdete v jihočeské Roseči. Vydat se můžete na jednu ze
dvou tras bludištěm, zaskákat si na velkoplošných trampolínách nebo
ve velkém slámovém hradu či se vydovádět v bazénu s vlastní pláží.
Vezměte svoje ratolesti a zpříjemněte si společné prázdninové dny !
Více na www.letovkukurici.cz a když už do Roseče dorazíte,
nezapomeňte určitě navštívit Houbový park , kde na vás čeká
spoustu objevování a překvapení. Více na www.houbovypark.cz
Nebo , že bychom se podívali do zámku? Tak v Litomyšli se například
slaví 450. výročí vzniku zdejšího zámku a zároveň 60. výročí festivalu
Smetanova Litomyšl. U příležitosti těchto oslav se v zámeckých
prostorách koná výstava věnovaná nejkrásnějším operním kostýmům
z Národního divadla , které doplňují historické údaje a fotografie
vybraných představeních prezentovaných právě na festivalu. Výstava
představuje kostýmy z dílen autorů známých nejen v divadle, ale
také ve filmu, např. Theodora Pištěka, Milana Čorby nebo Josefa
Jelínka. Více na www.zamek-litomysl.cz
Chcete na vlastní oči spatřit obrovského mamuta, takového, jenž
před miliony lety obýval naše území? Tak se vypravte na Dolní
Moravu, kde si jednoho chobotnatce můžete prohlédnout, a dokonce
se projít jeho útrobami! Na Dolní Moravě totiž letos otevřeli
jedinečnou expozici v podobě mamuta o velikosti třípatrového
domu, uvnitř kterého najdete zajímavosti z mamutího života, dětský
hrací les s lanovými liánami či jeskyní, odkud zní mamutí řev. Na
cestě z dobrodružné expozice se pak můžete vydat speciálním, 24
metrů dlouhým „chobogánem“ . Více na www.dolnimorava.cz
Kam se vydat s dětmi? Zamiřte třeba do Znojma, kde vaše ratolesti
jistě ocení průzkum pohádkového podzemí. To se rozkládá ve
čtyřech patrech a celý systém chodeb a sklepů měří téměř 27
kilometrů. Dobrodružnější povahy mohou zavítat do Boskovic, kde
okusí pravou atmosféru Divokého západu v místním westernovém
městečku. K dalším zajímavým aktivitám může patřit návštěva
některé ze zdejších zoologických zahrad, chvalovického
Prehistoric parku, Vyškovského DinoParku anebo památkové
rezervace lidové architektury Plže v obci Petrov. A pokud máte doma
malého (nebo možná i velkého ) vědátora, rozhodně s ním zajděte
do brněnského Technického muzea s interaktivní hernou.
Fotíte rádi? Tak si před cestou na jižní Moravu nezapomeňte přibalit
fotoaparát. „Moravské Toskánsko“, jak se této oblasti také přezdívá,
totiž nabízí jedinečné scenérie.
Aktuální přehled degustačních i jiných akcí najdete na
www.wineofczechrepublic.cz
Jana Dvořáková

Odměňování školáků
Skončil školní rok a starosta D.
Kádner měl tu čest přivítat na
obecním úřadě naše školáky.
Právem si zasloužili odměnu za
pěkné vysvědčení. Tou byla
poukázka do sportareálu Klíny
v hodnotě 300 Kč, starší žáci
obdrželi peněžní částku ve
stejném objemu a na sladkosti
také došlo .
(rama)

V sobotu 21. července se konal den s velkým D nejen pro
snoubence, ale také pro náš obecní úřad, neboť jsme
pořádali první svatební obřad v historii obce. Oddávajícím
nebyl nikdo jiný , než starosta David Kádner . Obřadu
předcházely velké přípravy i nervozita, a to nejen proto, že
se konal pod širým nebem venku v parku. Celý obřad však
dopadl ku spokojenosti všech zúčastněných. A tak nezbývá,
než novomanželům Bukauskas popřát mnoho spokojeně
strávených společných let a poděkovat za svatební výzdobu
Evě Nirodové a novoveským hasičům za podporu.
R. Malkusová

Tradiční vítání občánků
Na konci června jsme na
obecním
úřadě
slavnostně přivítali dva
nové občánky. Jsou jimi
Eliška Štěpánová a
Sabina
Bambasová.
Tento výjimečný akt
zahájil starosta David
Kádner svým proslovem,
následovalo
předání
dárků
předsedkyní
kulturního výboru Evou
Nirodovou. Na samotný závěr se všichni hlavní aktéři přesunuli do parku,
kde byly vysazeny dva nové stromy. Následovali jsme tak loni po letech
obnovenou tradici. Na závěr nutno podotknout, že zákonní zástupci nově
narozených dětí, kteří v obci mají v den narození dítěte trvalý pobyt déle
než jeden rok, dostávají finanční příspěvek od obce ve výši 5 tis. Kč.
Děkujeme také panu Josefovi Pešírovi z pořízení pěkných fotografií.
Radka Malkusová
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