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

ČERVEN 2009

Rozhovor s ...Radkem Prušovicem
členem zastupitelstva obce Nová Ves v Horách

Jak dlouho pracujete v ZO? Jak dlouho
žijete v obci? V ZO pracuji od září roku
2006. V obci bydlím od narození. Jak
hodnotíte dosavadní činnost ZO? Co se
povedlo, co naopak – případně proč?
Dosavadní činnost hodnotím kladně. Před
Vámi je ještě téměř 16ti měsíční funkční
období, jaké máte představy o činnosti
zastupitelstva do konce, případně i pro
nadcházející období, co byste např. rád
prosadil apod.?Aby se podařilo dosáhnout

všeho, co se naplánovalo a připravilo. Na
začátku volebního období jste pracoval
jako
předseda
kulturního
výboru
zastupitelstva, později byl rozhodnutím
většiny zastupitelů tento výbor zrušen.
Často Vás můžeme vidět, jak pomáháte
při
různých
kulturních
akcích.
Nedomníváte se, že po tomto kroku
zastupitelstva došlo k omezení kulturní
činnosti v obci? Myslím si, že ne. Vzhledem
k Vašemu věku, jak hodnotíte podmínky,
které obec vytváří pro mladé, kde jsou
ještě rezervy? Co by se mělo zlepšit?
Chcete Vy sám v obci zůstat, anebo Vás
raději láká město?
Proč? Myslím si, že
se udělalo mnoho
užitečného
hlavně
pro ty nejmenší.
Spíše bych uvítal
častější
kontroly
policie na kritických
úsecích obce. O
městě
jsem
nepřemýšlel,
na
vesnici je větší klid.
Prozradíte,
jak
trávíte volný čas,
jaká
jsou Vaše
hobby? Svůj volný
čas
trávím
u
přítelkyně
nebo

v lese. Mou největší vášní je myslivost a vše
s tím spojené.
Na závěr bych rád vyjádřil poděkování
všem, kteří se podíleli na Srazu chovných
jedinců loveckého plemene Hannoverský
barvář a všem , co se této akce zúčastnili,
v prostorách za dětským hřištěm u
restaurace Výšina. Rádi bychom v těchto
aktivitách pokračovali a těšíme se na další
ročníky Srazu a spolupráce s obcí. Z této
zdařilé akce Vám přinášíme fotografii (pozn.
red. NZ).

Děkujeme za rozhovor. Redakce

TJ SOKOL Nová Ves v Horách hledá nového nájemce pro restauraci v
Domě Sportu - Nová Ves v Horách.
Pronájem možný od září 2009, při dohodě i dříve. S vážnými zájemci se rádi sejdeme a odpovíme na případné
dotazy. Tel. 739 060 053
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Zeptali jsme se…Jana Bejčka, starosty:
jak probíhaly oslavy Dne dětí a jaké další akce pro děti obec připravuje?
Na úvod mého příspěvku musím poděkovat finančnímu výboru ZO vedeném předsedkyní
p.Martinkovou, že našla a uvolnila finanční prostředky tak, abychom se mohli spolupodílet
na mimořádném dětském dnu „Pohádky na Lesné“, na který se získala dotace z Krajského
úřadu a zčásti se musela podílet finančně i ta která zúčastněná obec Mikroregionu
Lesenská pláň. Nyní blíže k průběhu a programu dětských dnů. V sobotu 30. 6. od 13
hodin byl uskutečněn na hřišti u Sportovního domu tradiční dětský den, na kterém
historická skupina Vítkovci předvedla středověké hry pro děti. Odměnou bylo spousta
sladkostí, které dodala firma F1 čerpací stanice na Mníšku a firma ORCA pana
Romportla. Historická skupina Vítkovci předvedla také dobové souboje a představení o
Svatoplukovi.Velmi hezké bylo též vystoupení a předvádění dravců, kteří na pokyn
sokolníků odlétali a vraceli se zpět a některé odvážné děti (mezi nimi i třeba bývalá
starostka ☺) měly možnost vychutnat si pocity, když jim přistane dravec na nastavenou
ruku. Pánové Jar. Dvořák, R. Prušovic, P. Thiel a D. Kádner připravili pro děti střelnici ze
vzduchové pistole a vzduchových pušek, ze kterých se střílelo do plechovek. Odměnou
bylo opět mnoho sladkostí a pitíčka. Bohužel nám nepřálo počasí a dětský den probíhal za
stálého mrholení a některé děti se musely jít převléci do suchého. Přesto zhruba 30 dětí
prožilo dobré odpoledne, za což všem účinkujícím i pořadatelům děkuji.
V neděli 7. června od 13.30 byl pro naše děti a děti obcí sdružených v Mikroregionu
Lesenská pláň připraven druhý dětský den plný překvapení a zábavy pro děti. Naše děti
měly možnost na Lesnou vyjet automobilovým vláčkem. Na Lesné byl připraven skákací
hrad, diskotéka a Pohádkový les se soutěžemi a sladkou odměnou. Děti si mohly opéci
špekáčky, vidět malé mažoretky a později i dospělé mažoretky, jak předvádějí své umění.
Také byla k vidění hasičská technika a děti z hasičského kroužku Hory Sv. Kateřiny
předvedly požární zásah. Na závěr dětského dne byla soutěž v pojídání koláče a
prokousání se k mincím, které byly zapečeny uvnitř. Návrat do Nové Vsi byl v půl páté
odpoledne opět vláčkem, ale převážná část našich dětí odjela již s rodiči domů autem.
Tento den nám přálo počasí a nastavilo svou příjemnější tvář, když po 14. hodině nesměle
vykukovalo stále častěji sluníčko. Závěrem mi nezbývá, než poděkovat ještě za finanční
příspěvek firmě Jiří Brusch a společnosti Větrné elektrárny ALTENERG. Upřímné
poděkování patří i těm všem „neviditelným“ , kteří přispěli ke zdárnému průběhu obou dnů
pro děti a za sebe si přeji, aby si naše děti odnesly co nejvíce hezkých dojmů.
S ukončením školního roku je pořádáno setkání dětí, které mají vyznamenání, nebo
si zlepšily od pololetí známky o 50%. Bude to slavnostní setkání se starostou obce a
při této příležitosti obdrží 300,- Kč a sladkou odměnu. Toto setkání se uskuteční 1.
července 2009 od 16.oo h v zasedací místnosti na obecním úřadě.
Další akcí pro naše děti je rozloučení s prázdninami spojené s výletem tentokráte do
Liberce. V tomto městě bychom navštívili ZOO, Botanickou zahradu, Ještěd,
zábavný areál BABYLON. Termín zájezdu je stanoven na sobotu 5. září 2009. Další
významnou akcí je již tradičně Mikulášská nadílka pro děti. Veškeré uvedené akce
jsou veřejně přístupné a pro děti zdarma.
foto: V. Romportl, -jb-
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Nová Ves v Horách si dovoluje poděkovat
členům okrskové volební komise za přispění k hladkému
průběhu voleb do Evropského parlamentu, které se
uskutečnily
5. a 6. června 2009.
(rama)
Zaregistrujte se k odběru SMS na Váš mobilní telefon
ZDARMA. Jedná se o hlášení z obecního úřadu (uzavírky
silnic, krizové řízení, přerušení dodávek energií apod.). Stačí
jakýmkoliv způsobem sdělit Vaše mobilní telefonní číslo na
OÚ. Službu hradí obecní úřad, Vás zasílání nic nestojí.

Veřejné poděkování
Tímto by TJ Sokol Nová Ves v Horách ráda vyjádřila
poděkování obci za pomoc při realizaci společenských
akcí spojených se STAVĚNÍM A KÁCENÍM MÁJE.
Pevně věříme v další společné projekty.
Výbor TJ Sokol

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
panu Pavlovi Veikovi, který slaví pěkných 70 let!
V květnu se narodil další občánek – Tobiáš Braum,
na začátku června potom Radovan Horák . (-rama-)

Cvičení pro ženy:
Vyhlašujeme „ prázdniny“
od 1. 7. do 31. 8. 2009.
Pochvala všem našim cvičenkám za pravidelnou docházku.
Přejeme příjemné prožití letních dnů .
Uvidíme se opět 1. čtvrtek v září od 18.00 hod.
Rádi přivítáme i nové tváře.
Vlaďka Tondrová

Kulturní a společenské události
Novoveský spolek žen zve všechny na zájezd do Městského divadla v Mostě na představení

Mamzelle Nitouche.
Autor: MEILHAC - MILLAUD - HERVÉ,
režie: Józef Zbigniew Czernecki.
Při plně obsazeném autobusu je doprava tam i zpět zdarma. Zájemci se mohou hlásit na OÚ
nebo u pí. Marázové. Vratná záloha je 100,- Kč. Představení se koná 15. 9. 2009.
Dne 17.6.2009 se v Ústavu sociální péče v Nové
Vsi v Horách konaly 1. Novoveské sportovní
hry, kterých se zúčastnilo 5 sociálních zařízení
Energie Meziboří, Oáza SPHP Litvínov, DD
Litvínov Janov a ÚSP Litvínov Janov, dohromady
tvoří DSS Litvínov a ÚSP Nová Ves v Horách. Z
každého zařízení soutěžila 2 tříčlenná družstva.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: hod na koš,
skok do dálky z místa, hod na plechovky, skládání
obrázkových skládaček, kuželky a petang. Hosté:
starosta Nové Vsi v Horách pan Jan Bejček,
ředitel DSS Litvínov - Janov pan Jiří Šimůnek, ředitel Energie pan Milan Konečný. Všichni
jsme se výborně bavili a těšíme se na další ročník. Jiří Nikl, ředitel ÚSP Nová Ves v Horách
(foto: ÚSP)

Starosta obce Nová Ves v Horách vyhlašuje soutěž pro děti s trvalým pobytem v obci, školou povinné:

ZLEPŠI SVÉ ZNÁMKY A ODMĚNU MÁŠ V KAPSE
Podmínky:
Žáci s trvalým pobytem v obci Nová Ves v Horách, kteří si zlepší svůj celkový průměr známek o 50% oproti
pololetí, anebo budou mít vyznamenání, a kteří se se svými pěknými známkami přijdou pochlubit na zdejší
Obecní úřad dne 1. července 2009 v 16.00 hodin, čeká odměna 300,- Kč a překvapení.
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PROGRAM
30. zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách dne 29. 6. 2009 od 17.00 h
v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Návrh na schválení závěrečného účtu obce
Nová Ves v Horách za rok 2008
6. Stanovení příspěvku za naše děti do
Euroškolky Deutschneudorf

7. Projednání smlouvy odchyt psů
8. Schválení prodeje pp.č. 601/9
9. Letní slavnosti
10. Projednání přestavby v muzeu
11. Projednání nabídek budovy bývalé ZŠ
12. Diskuse
13. Závěr

INZERCE
BUNO s.r.o. se sídlem Nová Ves v Horách si vám dovoluje oznámit, že

od 23. 5. 2009 je otevřena

CUKRÁRNA A KAVÁRNA v obci NOVÁ VES V HORÁCH čp. 248.
Nabízíme výběr zmrzlin, zákusků, dortů (je možné i
objednat dorty pro různé příležitosti s dodáním do 3 dnů),
sladkých jídel, bezmasých i jídel z masa. Mnoho různých
druhů kávy zn. DALMAYER, pivo STAROPRAMEN a
BRÁNÍK. Nealkoholické i alkoholické nápoje.
V kavárně je k dispozici pool (kulečník), na terase jsou k
dispozici venkovní šachy (2,5 x 2,5 m), příjemné posezení
na terase, parkování přímo u objektu, TV + internet.
Salonek i apartmán.
Otevírací doba – PONDĚLÍ – PÁTEK 12,00 - 22,00 h
SOBOTA 10,00 – 22,00 h NEDĚLE 10,00 – 20,00 h
Těšíme se na vaši návštěvu. Za společnost BUNO s.r.o. pan Zdeněk Budoš, Mgr. Karel Novotný

PRODÁM TUTO CHATU/ZAHRADNÍ DOMEK
včetně přilehlé parcely v Mikulovicích. Voda, elektřina, plyn.
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