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SRPEN 2013

INFORMACE STAROSTY
Letní prázdniny jsou opět za námi, děti opět nastupují
do škol, tentokráte již o ročník výše. Prvňáčci udělali
důležitý krok do neznáma a zdolali tak jeden z
důležitých životních stupínků. Přeji Vám všem hodně
školních úspěchů a budu se velmi těšit na společná
setkání na různých školních akcích. Těším se také na
pokračování našeho kroužku, který bude každou
sobotu od 15:00 do 17:00. Zároveň se již teď těším na
lampionový průvod, kterým se 27. září rozloučíme s
prázdninami.
Během prázdnin jsme přivítali nové občánky a
uspořádali tradiční Novovesské slavnosti. Zároveň
proběhl již třetí ročník mého rodinného tábora, na
kterém bylo letos 41 dětí převážně z hor a dětských
domovů. Nesmím také opomenout to, že se nám
podařilo dokončit opravu kostela, který teď vypadá
úplně jinak, a stal se tak nepřehlédnutelnou ozdobou a
dominantou obce.
Mám pro Vás také jednu novinku. Tou je možnost
dovozu obědů našim občanům z Dětského domova v
Hoře Sv. Kateřiny. Zaváděcí cena za jeden oběd činí
42,- Kč. Pro bližší informace a možnost objednání obědů volejte do infocentra na tel. číslo 730 511
177. Služba začne oficiálně fungovat od 1. 10. 2013, zkušební provoz bude zahájen již od 9. 9.
2013.
Přeji krásné a pohodové září!
Váš starosta David Kádner.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu jubilantům

Hermína FÚZIKOVÁ (74)
Josef VĚT ŘÍČEK(71)
Karel VEIK (71)

ZTRÁTY A NÁLEZY
Našly se klíče na kroužku - 3ks + hnědý kožený přívěsek.
Na Mníšku po akci Indiánské léto se našla 1 šedá kšiltovka
s nápisem Sparta Praha,
tmavě zelená mikina s nápisem College team, vel. 122,
mikina na zip červenomodrá zn. Kenboo,
bílá plastová lahev, růžová dětská peněženka.
Tyto věci si můžete vyzvednout na OÚ v pracovní době OÚ Nová
Ves v Horách.

Myslivecké sdružení Nová Ves v Horách

GRATULUJEME!

pořádá

POZOR ZMĚNA :
MUDr. Aleš Tenk od měsíce září ordinuje v obci Nová Ves
v Horách
každou středu od 11.30 h do 12.30 h.

Cvičení BUĎ FIT pro ženy začne opět od října 2013.
Vlaďka Tondrová

7. září 2013 od 10 h
soutěž ve střelbě na asfaltové terče
na Lništi u myslivecké chaty.
Zároveň jsou připraveny i soutěže pro děti. Zveme
všechny soutěživé děti , aby si přišli změřit své síly a
dospělí, přijďte nám fandit .

PRO MALÉ I VELKÉ CESTOVATELE
Nejvyšší Bungee jumping & Kieneova houpačka Chomutov, Most Hačka 62 metrů. Červen – září so – ne ,
11.00 – 17.00 tel.: 607232070, www.bungee-jumping.cz
Navštivte penzion U Svaté Barbory v Dubičkách na Ústecku, v nejbližším okolí penzionu si prohlédněte
nádherný Moravanský vodopád nebo Doerellovu vyhlídku či silničky svádějící k projíždkám na kole.
Milovníky středověkých památek si dovoluje pozvat hrad Střekov, otevřeno út – ne: 9,30 – 17.00 hod.
www.hradstrekov.cz.
Navštivte Muzeum čertů v Úštěku – www.muzeum certu.cz a
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské – www.muzeum119.cz a
využijte služeb Labské paroplavby Přístaviště Litoměřice – www.labskaparoblavba.cz.
Informace o akcích v našem okrese www.imostecko.cz.
Jana Dvořáková

PROGRAM 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 9. září 2013 od 17.00 hodin,
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod

11.
12.
13.

Žádost ZŠ Hora Sv. Kateřiny o příspěvek na akce ve šk. roce 2013/2014

14.

Došlá pošta

Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace starosty ( kostel, letní slavnosti, …..)
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 5
Schválení neinvestiční dotace na projekt „Zařízení pro venkovní kulturní akce“ ve výši 20 000.- z Fondu Ústeckého kraje
Žádost o odkoupení případné směny parcel č. 165 a 940/2 v kú Nová Ves v Horách
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (znění vyhl. odsouhlaseno odborem kontroly MVČR) .
Rekonstrukce vodovodu Nová Ves v Horách čp. 130 -148 – vstup na pozemek
Žádost o stanovisko k umístění a povolení provozu přemístitelného výdejního automatu PH (čerpací stanice AVK) TOPMATIC v areálu bývalé
celnice Mníšek
Žádost o povolení výstavby skladu zahradního nářadí, sena a slámy
Smlouva s Ústeckým krajem o provedení stavby na pozemku 1367/19 - napojení obslužné komunikace , parkoviště u Víceúčelového sportovního
areálu

15.

Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny,
Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Výdej obědů od pondělí do soboty:
- do vlastních jídlonosičů
(pro strávníky z domova s
pečovatelskouslužbou v
HSK odvoz zajistíme PO-PÁ).
- nebo stravování přímo v jídelně
dětského domova.

NABÍZÍME

stravování pro širokou veřejnost.

Cena oběda …. 42,-Kč

(polévka a hlavní jídlo – z čerstvých surovin)
Objednávky volejte na tel.:
476 113 161nebo724 112 094 – pí. Vokřálová, vedoucí stravování. Volejte od 7:00 do 7:30 hod., nebo den předem mezi 8:00a
14:00 hod.
Jídelní lístek najdete na webových stránkách dětského domova: www.ddkaterina.cz,nebo na vyžádání u vedoucí stravování.
Obec Nová Ves v Horách pro své obyvatele zajistí také dovoz. Info na tel.: 730 511 177.
Služba začne oficiálně fungovat od 1. 10. 2013, zkušební provoz bude zahájen již od 9. 9. 2013.

Indiánské léto na Mníšku
Dne 17. 8. se konal na Mníšku další ročník Indiánského léta. Tentokrát se nám i pěkně vyvedlo počasí,
nepršelo, ba naopak slunko pěkně svítilo a hřálo.
Jako již předešlé ročníky jsme zde měli různé soutěže pro děti,
např. odvážná jízda na koni, střelba ze vzduchovky, poznávání
zvířat, záchrana psího přítele v tunelu aj. Na závěr po splnění
všech disciplín dostaly děti odměny. Mimo to si mohly
prohlédnout teepee s indiánským ležením, navléknout si
náhrdelník či náramek z korálků, vyrobit indiánskou čelenku
nebo se nechat svézt na živém koni, či pomalovat obličej. Po
celou dobu zde bylo také občerstvení, kde se mohly děti
občerstvit zdarma a dospělí za malý příspěvek. Chtěla bych
tímto také poděkovat všem, kteří nám pomáhali vše připravit
(nebudu jmenovat, však Vy víte :-)), také paní Láskové za účast s koníky, a v neposlední řadě všem, kteří
se postavili na stanoviště a celý den si s dětmi užili. Jelikož účast byla hojná, dovolím si říci, že se
zúčastněným líbilo a byla to pro všechny příjemně strávená
sobota.
Eva Nirodová

Kulturní a společenské akce

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Ves v Horách
pořádá
Lampiónový průvod
Dne:

27. 9. 2013

Začátek průvodu:
18:00 hřiště u restaurace Výšina

Konec průvodu:
cca 19:00 hřiště u restaurace Sokolovna

Lampióny budou poskytnuty od 18.9.2013 na
Obecním úřadě za symbolickou cenu 10,- Kč
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