NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ 

ČERVEN 2012

Dne 6. června 2012
zemřel dlouholetý člen
 19. 5. 1950
zastupitelstva
obce
 6. 6. 2012
Nová Ves v Horách a
starosta obce Jan
Bejček. V jeho osobě
obec navždy ztratila
velkého
patriota,
člověka
velmi
oblíbeného,
společenského
i
nadšeného sportovce.
Vyvrcholením jeho úsilí
na postu starosty a
výsledkem
jeho
působení
přesahující
dalece katastr obce
nejen na úrovni kraje,
ale i celorepublikové, či
přeshraniční, bylo loňské ocenění prestižním titulem Vesnice roku. Jeho neúnavné působení
na aktivní kulturní i společenský život mezi občany dalo impuls ke vzniku několika místních
spolků, mezi nimi hlavně dobrovolní hasiči přinesli do obce nové aktivity. Součástí naplnění
jeho snah a vizí je atraktivnější, moderní, udržovaný vzhled obce.
Čest jeho památce jménem OÚ Nová Ves v Horách i redakce NZ!
Vážení občané Nové Vsi v Horách,
dovolte nám, abychom všem občanům obce Nová Ves v Horách ze srdce poděkovali za upřímné projevy
soustrasti. Vaše spontánní účast nás přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské
postoje i politická rozhodnutí Jana Bejčka zůstávají hodnotou pevně spojenou s naší obcí.
Hodnotou, kterou – jak věříme – nelze zapomenout.
Ondřej a Eva Bejčkovi

Na následující dvoustranu jsme z bohatého archivu vybrali několik fotografií zachycující Jana Bejčka při
nesčetném množství akcí, jichž se během starostování účastnil. Jsou mezi nimi setkání s občany, dětmi, spolky i
se zástupci politického života.

Otevření opravené hasičárny

Velikonoce na Mníšku

Vesnice roku 2011

Vítání občánků

Putovní trofej Vesnice roku

Odměňování žáků za vysvědčení

Gratulace jubilantům (pí. Landová)

Letní sportovní slavnosti

Lesná

Předvolební setkání s občany

Nohejbalový turnaj
S ministrem vnitra ČR
Procesí (Deutschneudorf)

Sázení Pohádkovníku

Oslava šedesátin

MUDr. Myšáková – dovolená
2. 7. – 13. 7. a 6. 8. – 17. 8.
Zastupuje MUDr. Bunešová – Janov
tel. 476 742 528
Pohotovost Most: Po- Pá 17:00 21:00
So-Ne,Sv 9 - 21:00

Od pondělí 25. 6. 2012 si
můžete objednat kominíka
na červenec 2012 na tel.
čísle 417 564 195 nebo
728 227 200 - Kominictví
Pokorný Fictum Teplice

Místostarosta obce
vyhlašuje další ročník soutěže

Zlepši své známky
a odměnu máš v kapse

ŽIVOT NA RANČI
19. 5. 2012 se v areálu „Dvůr Židovice“ konaly první letošní Westernové závody
pod hlavičkou Westernriding klubu WRC. Protože počasí letos celkem přálo a od
dubna jsme pilně trénovali, rozhodla jsem se zúčastnit s koněm Gurmeet alias Míšou.
Vybrala jsme si disciplíny Showmanship at Halter, Western horsemanship a nakonec i
na doporučení trenérky Western pleasure. V poslední disciplíně jsme se neumístili, ale
protože se tato disciplína jede většinou i jako rozjížďka v rámci disciplíny Western
horsemanship, byl to skvělý tah. Zúčastnili jsme se celkem 3 rozjížděk a postupně se
zlepšovali. V konkurenci koní westernových plemen a zkušených závodníků jsme se tak
úplně neztratili a v porovnání s loňským rokem je vidět díky dobré přípravě pokrok:
3. místo Showmansip at halter
6. místo Western horsemanship „C“ pro jezdce s licencí
2. místo Westernhorsemanship „D“ pro jezdce bez licence

žáci s trvalým pobytem v obci, kteří
si zlepší svůj celkový průměr na
vysvědčení oproti pololetí o 50% ,
nebo budou mít vyznamenání a
kteří se se svými pěknými
známkami přijdou pochlubit na
zdejší obecní úřad

dne 29. června 2012
v 15.30 hodin,
čeká odměna 300,- Kč a další
překvapení!!!!

Nikdo učený z nebe nespadl a
každý potvrdí, že ve sportu to bez trenéra nejde. 4 Amazonky z Nové Vsi se proto
rozhodly scházet se pravidelně na tréninku s trenérkou Romanou Hofmanovou na
snímku uprostřed. Můžete nás vídat u hřiště za Výšinou 

vypisuje
od roku 2012
novou
soutěž pro děti od 6ti do 10-ti let. Jde o disciplínu trail, které se děti účastní na dráze s překážkami
s vodičem. Děti tak mohou předvést, co se již na koních naučili a hlavně si užít
atmosféru závodů. Vítězem jsou pak všichni. Doufám, že se nám podaří s některými
dětmi z našeho klubu natrénovat a soutěže se na některých z příštích závodů zúčastnit.
6. 6. 2012 Iveta Lásková, Stáj Popelka, jezdíme s Láskou

PROGRAM 16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 25. 6. 2012 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
1.
Úvod
2.
Návrh na schválení programu jednání
3.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
4.
Informace místostarosty – ( příkopy, Indiánské léto na
Mníšku, výstava hub v muzeu)
5.
Kontrola usnesení
6.
Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
7.
Volba starosty
8.
Volba místostarosty
9.
Návrh na zastupování obce v době nepřítomnosti
starosty obce
10.
Návrh na delegování zástupce obce do spolků,
sdružení a MAS, ve kterých je obec členem
11.
Rozpočtové opatření č. 2
12.
Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Brandov
13.
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s obcí Český Jiřetín
14.
Schválení Kupní smlouva st. Parcela č. 196/3 v kú
Nová Ves v Horách
15.
Letní mikulovické hry - příprava
16.
Prodloužení vodovodu v Nové Vsi v Horách
17.
Došlá pošta
18.
Diskuse
19.
Závěr

Ráda bych touto cestou poděkovala našim hasičům v Nové Vsi
v Horách za krásný dětský den, který se konal v sobotu 2. 6.
2012. Vše bylo naprosto úžasné, jak po organizační, tak i co se
týká počasí, což byl velmi příjemný bonus. I. Povolná

Ani letos nechyběla v rámci obecních akcí oslava Dne dětí. Pro
děti a tentokrát i pro rodiče byl připraven bohatý program,
jenž organizačně zabezpečovali zdejší dobrovolní hasiči ve
spolupráci s OÚ. Nemalou zásluhu na zdárném průběhu akce
měly také členky Spolku žen, mezi nimi stále aktivní nejstarší
členka pí. Haufová. Všem patří díky.
(rama)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí, radosti a
životního elánu panu Pavlovi

Veikovi (73).
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