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

Automobilové závody do vrchu
zastupitelé zakázali
Na posledním zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách se
představitelé obce jednomyslně shodli na tom, že v budoucnosti
nepovolí další konání
závodů do vrchu na
území obce. Na důvod
jsme se zeptali Jana
Bejčka, starosty obce:
Povolování
automobilových závodů
do vrchu vždy přinášelo
určité
problémy
a
názorové neshody. Po
posledních
závodech
došlo ze stran občanů
obce a návštěvníků obce k velmi velkému nárůstu stížností na průběh a
organizační zajištění. Stížnost na povolování nám adresují též horské
obce Brandov a město Hora Sv. Kateřiny a argumentují s časovým
zdržením omezením volného průjezdu a v případě využití objížďky,
nárůstu počtu km a tím i prodražení cestování. Na základě zjištěných
skutečností rozhodlo zastupitelstvo jednoznačně na posledním veřejném
zasedání, které se konalo dne 30. 9. 2009 usnesením č. 478 nadále tyto
závody na této úrovni nepovolovat.
(-rama-)

Vítězové ankety O nejkrásnější zahrádku:
1. místo: Karlovcovi a Seifertovi
2. místo: p. Mikač a Berkovi
3. místo: Větříčkovi a Vokurkovi
Gratulujeme vítězům za přispění k hezkému vzhledu obce a všem
dalším, kdo se v této soutěži neumístili a přispívají nemalou měrou a
podle svých možností k lepšímu vzhledu obce. Děkujeme všem, kdo
hlasovali.
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Poděkování
obyvatelům
Nové Vsi a Hory
Svaté Kateřiny
Tímto děkují a zároveň se omlouvají
účastníci závodu automobilů do vrchu
pořádaného dne 26.9.2009 v úseku
Horní Jiřetín - Nová Ves v Horách za
trpělivost
a za to, že došlo k
časovému prodlení, což nebylo z naší
strany úmyslem. Během konání akce
dvakrát jelo vozidlo rychlé záchranné
služby do vaší obce k přivolaným
případům a po dobu ošetřování
pacientů až po zpětný odjezd byl
závod zastaven. Jak je dobře známo,
zasahující vozidlo rychlé záchranné
služby nelze omezovat, což jsme také
respektovali. Tímto došlo k časovému
posunu závěru naší akce. Věříme, že
toto pochopíte a s ohledem na zdraví
vašich spoluobčanů nám
toto
prominete.
Ještě
jednou
se
omlouváme a děkujeme.
Za účastníky závodu a za organizační
tým František Pišta.

Veřejná výzva
Vážení občané, vyzýváme tímto
zájemce o vykonávání čestné
funkce opatrovníka klientek
Ústavu sociální péče Nová Ves
v Horách, které jsou soudně
zbaveny způsobilosti, aby se
přihlásili na Obecním úřadě
Nová Ves v Horách, kde budou
sděleny
bližší
informace.
Opatrovníka může vykonávat
osoba starší 18-ti let. Děkujeme.
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Upozorňujeme návštěvníky knihovny na upravenou otevírací
dobu, a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.30 hodin. Těšíme
se na Vaši návštěvu v nově opravených prostorách knihovny.
Čekají na Vás také knižní novinky. Současně je možné využít
výměnné fondy s Okresní knihovnou Most nebo připojení
k vysokorychlostnímu Internetu na dvou PC sestavách
zdarma (i prostřednictvím Wifi).

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.

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
paní Heleně Sojkové (89 let), Libuši Malé (83 let),
Margitě Bauerové (75 let), Hedvice Benedové (73 let)
panu Miroslavovi Bendíkovi (73 let) a Jaroslavovi
Smetanovi (71 let).
♣
Gratulujeme manželům Baňkovým k narození syna
Radka!
(rama)

Vážení občané,
společnost Marius Pedersen a.s., která zajišťuje ve Vaší obci svoz směsného komunálního odpadu (SKO) Vám
touto cestou chce oznámit změnu svozu, a to z pátku na čtvrtek.

KDY BUDOU NÁDOBY VYVÁŽENY?

Svoz SKO nádob bude zahájen 05.11.2009. Ve Vaší lokalitě se dnem svozu SKO stává
ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU.
Pokud nádoba nebude vyvezena v uvedeném termínu, obraťte se vždy nejprve na reklamační oddělení
tel. 417 514 920 sl. Harbichová, až poté popřípadě na dispečink naší společnosti 417 514 955 – dispečer p.
Jelen
Karlíková Alice, obchodní zástupce
Marius Pedersen a.s.

Zároveň upozorňujeme, že postupně budou všechny plechové nádoby nahrazeny
plastovými, a to z důvodu bezpečnosti svozové techniky před požárem. Do plastové
odpadové nádoby vhazujte pouze vychladlý popel. V případě zahoření nádoby bude
popelnice vyměněna na náklady občana!
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Kulturní a společenské události
Spolek žen uspořádal dva výlety...
26. 09. výlet lodí z Litoměřic do Ústí n/L.
Po příjezdu do Litoměřic se brzy rozplynula ranní mlha a konečně jsme vypluli. Cesta byla nádherná, v dnešní uspěchané době je
zážitek pohybovat se pomalu lodí a mít tak čas na sledování hezké krajiny, kterou pro stálý spěch nestačíme ani registrovat. Výlet se
všem líbil.
10. 10. výlet na Medvědí skálu.
(Zde byl v 18 století zastřelen poslední medvěd žijící v Krušných horách)
Byl to pěší výlet do nejbližšího okolí, které moc lidí nezná. Cestou bylo třeba překonat překážky - velmi těžký a zarostlý terén
posetý velkými balvany v okolí Medvědí skály, kde jsme navíc pěkně promokli. Ale neskončilo to jen u Medvědí skály, pokračovalo
se dále na Lesnou. Po krátké přestávce jsme se vraceli jinou cestou zpět. Úspěšné zakončení 13 kilometrového výletu se konalo
v místní cukrárně.
Text: Marie Plačková, foto: Petr Plaček

Anketa Kniha mého srdce
Jana Kůželová přebírá z rukou starosty obce Jana Bejčka poukaz v hodnotě 500,- Kč
na odběr knih dle vlastního výběru jako vítězka soutěže Kniha mého srdce, kterou
pořádala místní knihovna. Gratulujeme!
Pořadí knih, jak se umístily v naší anketě: 1. Babička – B. Němcová, 2. Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války – J. Hašek, 3. Egypťan Sinuhet – M. Waltari,
druhé 3. místo: Co život dal a vzal - Betty MacDonald
Na fotografii dále vítězce blahopřejí: I. Větříčková, J. Brandner, Ing. Romportl.
R. Malkusová

V sobotu 7. 11. 2009 od 10.00 h bude na obecním úřadě probíhat slavnostní vítání nových
občánků. Tentokrát představitelé obce přivítají 5 „přírůstků,“ které se narodily v tomto
roce.
18. 11. 2009 od 17.00 h na obecním úřadě bude za přítomnosti notáře ustanoven nový
výbor Spolku pro obnovu památek v obci Nová Ves v Horách. Dovolujeme si pozvat
všechny občany, aby se zapojili do činnosti Spolku.

Mezinárodní den seniorů
V předvečer státního svátku Dne vzniku ČSR se po kladení kytic k památníku u
kostela sešli naši senioři, aby společně s představiteli obce oslavili Mezinárodní
den seniorů. Na sále kulturního domu se jim o hudební zpestření postarali David
Kádner a Petr Thiel, obec Nová Ves v Horách uhradila malé občerstvení.
V přátelské atmosféře se pokračovalo až do 22.00 hodin. V průběhu večera byly
předány ceny vítězům soutěže Kniha mého srdce (str. 3) a soutěže O
nejkrásnější zahrádku (str. 1).
(rama)
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Vážení občané, chataři a návštěvníci obce, u nově vybudované autobusové čekárny u rybníčka se ztratil květináč
z vymývaného betonu osázený okrasnými keři. Žádáme toho, kdo si ho „vypůjčil,“ aby jej vrátil, neboť květináč je
evidován v majetku obce a očíslován! V případě, že květináč nebude vrácen, budu nucen ohlásit jeho ztrátu Policii ČR
jako krádež. Zároveň vyzývám občany, aby si všímali našeho majetku více a nedopustili jeho zcizování! J. Bejček

Hasiči v naší obci opět aktivní!
Dne 17.10.2009 v sobotu v Kulturním domě „Pod lipou“ došlo
k ustanovení vedení Dobrovolného sboru hasičů a rozšíření
členské základny za účasti 26 lidí . Starosta obce Jan Bejček
provedl zahájení a informoval přítomné o dosavadní činnosti a
vývoji v Dobrovolné organizaci. Uvedl, že bývalé vedení již
nemělo sil dále pracovat a p.Václav Maráz mu podal rezignaci a
předal razítko. Informoval o proškolení 8 lidí na dvoudenním
kursu v Mostě a z těchto lidí ustanovil na základě pohovoru,
vedení sboru, které povede tento sbor až do valné hromady,
která se uskuteční v měsíci březnu či dubnu. Nynější vedení –
výbor sestává z předsedy p. J. Hesouna, místopředsedy p. T.
Herziga, pokladníka p. S. Kortána a velitele zásahové jednotky
p. J. Valenty. Poté předal slovo novému předsedovi, který
seznámil přítomné se stavem techniky a s nejbližším plánem
činnosti sboru. Navrhl též výši členských příspěvků ve výši 100
Kč za rok tj. necelých 10,-Kč za měsíc.Následně proběhla
všeobecná diskuse,ve které se řešil stávající specializovaný
automobil AVIA a nefunkční stříkačka. Po vyplnění přihlášek

došlo k hlasování o výši příspěvků a je potvrzena výše 100,- Kč
za rok. Členská základna má 19 členů a vedení předpokládá
nárůst členů, byť by šlo jen o přispívající členy, vždyť by každý
občan obce či rekreant vlastnící nemovitost v obci mohl
podporovat tuto činnost, neboť může dojít k požáru či záplavám
a určitě budeme všichni rádi, když budeme mít proškolenou a
zručnou zásahovou jednotku v obci. Je velmi přínosné, že pan
Šikl mladší přislíbil pomoc v této organizaci, neboť jako
profesionální hasič může poradit a předat zkušenosti, které
v minulosti předávali také profesionální hasiči z Chemických
závodů p. E. Brandner a p. Jos. Bejček. pan Ant. Daniel ml .
otevřel otázku opravy stávající AVIE a přislíbil pomoc při
opravách tak , aby splňovala technické podmínky. Závěrem
poděkoval starosta obce účastníkům schůze a členům sboru za
účast a jménem svým a zastupitelů obce popřál mnoho úspěchů
a přislíbil maximální možnou podporu a zajištění důstojných
podmínek pro další činnost.
J. Bejček

Turistický oddíl
S malým příspěvkem k minulému dění v obci na úrovni dobrovolných spolků a organizací přicházím tentokrát o činnosti Turistického oddílu při TJ
SOKOL Nová Ves v Horách. Oddíl turistiky založil p. V. Holeček a s velkou podporou jeho manželky v roce 1958. V tomto oddíle byla zapojena
pouze mládež od 7let do 16let a občas na dlouhodobější stanové tábory
vypomohli mladí z tehdejší organizace ČSM jako dozor. Činnost a
zvýšená aktivita nastávala vždy, jakmile slezl sníh - někdy v půlce
května.V zimních měsících činnost ustala a p.Holeček se věnoval
vedení lyžařského oddílu.V jarních , letních a podzimních měsících se
většinou pořádaly jednodenní výlety po vlastech českých vlakem, ale
většinou pěšky. Jezeří, Červený hrádek, Milešovka, Komáří vížka,
Moldavan a podobně. O prázdninách byl pořádán vícedenní stanový
tábor. Pro úplnost uvádím Křižatky –Mostecká přehrada, na tomto
táboře bylo nejvíce účastníků za všech pořádaných - celkem 43 dětí.
Dále následoval Jánský vrch, na tomto vrchu nás čekalo nemilé
překvapení. Po předchozí vichřici vznikla díky polámaným a
vyvráceným smrkům kalamita a bylo možné se dostat s velkými
obtížemi na místo určené na tábor. Po postavení tábora vznikl problém
s pitnou vodou; nebylo možno nalézt studánku ani pramen a až po
příchodu hajného jsme se dostali k pitné vodě. Další
tábor jsme
postavili u Dřínova na břehu bývalého jezera-nyní je tam povrchový
důl. Nejhezčí letní tábor byl u Pernštejna, kam jsme cestovali vlakem a
tábor jsme postavili u Ohře. Bylo velmi teplé léto a koupání v řece
bylo pro nás obrovským zážitkem. Za to vše patří manželům Holečkovým díky a v tento dušičkový čas věnujme trochu vzpomínek na své blízké a i
na takové lidi, kteří pro nás – pro obec ve svém volném čase organizovali a pořádali zájmovou činnost . (-JB- ) Foto z výletu a tábora u Ohře Perštejn

Stručně ze sportu
Výsledky derby ve fotbale:

Brandov – Nová Ves v Horách 3 : 1

V Sokolovně probíhá pravidelné cvičení pro ženy (čtvrtek) a stolní tenis (úterý).
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