NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ
2014
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INFORMACE STAROSTY

Dnes bych rád začal s informacemi o nových jízdních řádech, které by měly začít platit od 1. 1. 2015. Poprvé jsme se spolu s Horou Sv. Kateřiny a
Brandovem setkali s touto problematikou před rokem, kdy jsme byli krajem informováni o výběrovém řízení na nového dopravce. Ten by zde měl
fungovat až do roku 2025 a s tím samozřejmě souvisí změna jízdního řádu. Od té chvíle jsme dostali několik předložených variant, ani s jednou
z nich jsme nesouhlasili a s tvrdou kritikou jízdní řády vraceli k přepracování. V tuto chvíli je bohužel na světě poslední varianta, o které už s námi
kraj, i přes naši kritiku, odmítá jednat. Tato varianta je již radou kraje doporučena ke schválení a čeká na poslední schvalovací proces, který by měl
proběhnout na krajském zastupitelstvu, dne 15. 12. 2014. Já mám v plánu na tomto zastupitelstvu využít právo poslance vystoupit a přednést jasné argumenty
a důvody, proč je takto navržený jízdní řád špatně a jaké to bude mít dopady. Rád bych Vás v této věci požádal o spolupráci a o zaslání Vašich připomínek – např.
kdy Vám nejede žádný spoj do/z práce a podobně. Významně nám to může v naší argumentaci pomoci. Samozřejmě Vás zvu na toto jednání zastupitelstva,
pokud by měl někdo chuť snahu naší obce podpořit, upřesníme časové údaje a budeme za tuto podporu velmi rádi. Zima se nám kvapem blíží a obec se
připravuje na zimní údržbu. Aby vše probíhalo hladce, potřebujeme Vaši pomoc. Zveřejňujeme proto mapu odstavných parkovišť (na str.5), která budou
připravena na místech, kde se jinak potýkáme s vozidly v ulicích a je kvůli nim znemožněno údržbu provést. Pokud přesto někde zůstane překážka v podobě
auta, údržba nebude provedena a zdokumentuje se důvod tohoto narušení práce. Věřím, že chápete, že údržba obce není jednoduchá a bez vzájemné
spolupráce nemožná. A teď už k tomu příjemnějšímu. Rád bych Vás všechny pozval na rozsvícení vánočního stromečku spojené se svařákem a vánočními
dílnami. Akce proběhne první adventní neděli od 16:30 do 18:00, stromeček pak společně rozsvítíme v 17:30 za doprovodu dětského sboru. Celý stromeček je
vyzdoben výrobky našich dětí, pracovaly na nich celé dvě soboty a velmi rádi se jimi teď pochlubí. Akce se bude konat v parku naproti úřadu. Velmi se těším na
setkání v příjemné adventní atmosféře. O týden později, 6. 12. od 16:00 do 18:00, proběhne mikulášská diskotéka a čertovské hrátky. Kdo přijde v masce, bude
zvlášť ohodnocen. I letos navštívíme Drážďany, i když trošku jinak. Pojedeme v sobotu, 20. 12. ve 14:00 a z Drážďan budeme odjíždět až po skončení programu
ve 22:00 hodin. Odpoledne totiž začíná větší část programu a ve večerních hodinách bude možnost si adventní atmosféru správně vychutnat. Již teď si můžete
rezervovat svá místa v autobuse za poplatek 100,-. Věřím, že se Vám bude změna líbit a těším se na Vás.

Váš starosta David

Kádner
V těchto dnech probíhá
osazování lamp veřejného
osvětlení v obci vánočními
světelnými ozdobami. Původně
zakoupené ozdoby postupně
dosluhují, a tak dochází k jejich
postupné obměně. Některé
ozdoby jdou ještě opravit.
Předvánoční atmosféru doplní
osvětlený stromek v parku
naproti OÚ. Celá světelná
výzdoba bude spuštěna na
první Advent v 16.30 h. (rama)

Fotografie zachycuje krásnou podzimní výzdobu u domů v naší
obci. Pošlete nám obrázky i Vašich dekorací.

ZASTUPITELÉ ZVOLILI VEDENÍ OBCE
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách, které
se uskutečnilo 3. 11. 2014 za hojné účasti veřejnosti byl starostou
obce zvolen David Kádner, do funkce místostarostky usedla Jana
Dvořáková. Do čela finančního výboru byla zvolena Vladimíra
Tondrová, kontrolní výbor povede Jaroslav Dvořák. Předsedkyní
kulturního výboru je Eva Nirodová. Dále zastupitelé schválili způsob
výkonu funkcí, tj. starosta je dlouhodobě neuvolněn, místostarostka
dlouhodobě uvolněná. Oba nejvyšší zástupci obce byli pověřeni
k zastupování obce v případě spolků a sdružení, ve kterých je obec
členem, stejně jako v případě účasti v obchodních společnostech jako
SVS, či Česká spořitelna. Totéž bude platit v případě zastupování obce
ve věci územního plánu. V diskusi vystoupili občané s dotazem
ohledně nového návrhu jízdního řádu, který zodpověděl starosta
obce.
R. Malkusová

V listopadu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Köhlerová Jaroslava (82)
Smetanová Marie (76)
Pilátová Alžběta (74)

29. 11. od 14 h v muzeu:
VÁZÁNÍ VĚNCŮ A VÝROBA
VÁNOČNÍCH DEKORACÍ.
Přihlášky formou SMS na: 777347895, poplatek
50,- Kč na materiál.

30. 11. v parku naproti OÚ:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
od 17 h

Přemístitelný bezobslužný výdejní automat
PH AVK TOPMATIC – automat výdeje pohonných
hmot na Mníšku na pp.č. 442/1 a 442/2
Je možno nahlédnout na OÚ Nová Ves v Horách do dokumentace
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisůzahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. a zároveň
je možno do 20 dnů od vyvěšení (tj. 19. 11.) podat písemné vyjádření
příslušnému krajskému úřadu.

19. a 20. 12. sokolovna
VEPŘOVÉ HODY – STAROČESKÁ
ZABÍJAČKA
20. 12. sokolovna
DISKOTÉKA

30. 11. v parku naproti OÚ:
VÁNOČNÍ TRHY od 16 h
6. 12. od 16.30 h na sále KD

20. 12. autobusový zájezd
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
Přihlášky na OÚ, cena 100,- Kč

6. 12. od 16.30 h na sále KD Pod lipou
MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
Mikulášská diskotéka a čertovské
soutěže

24. 12. od 22 h u kostela sv. Michaela
PŮLNOČNÍ NEPŮLNOČNÍ
starosta zve na svařák

10. 12. od 18 h v parku naproti OÚ
KOLEDY ZPÍVÁ CELÉ ČESKO

V

26. 12. sokolovna
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
TENISU

ážení občané, ještě jednou Vám všem děkuji za Vaše hlasy, které mě moc
potěšily. Vracím se ke slibu, který jsem před volbami Vám všem dala a velice
stručně popisuji schválené větrné elektrárny.Větrné elektrárny (dále zkratka
VTE). Environmentální a ekologické služby ( dále zkratka EIA – jedná se o posuzování
vlivů na životní prostředí vznikající výstavbou VTE). VTE Mikulovice u vodárny – Fa Niko
do 16.11.2009 mělo požádat o stavební povolení –nepožádala. Fa WIND-TECH – má
schválenou EIA na výstavbu 1 VTE v kú Mikulovice směr cca vodárna. Číslo parcely, na
které má být VTE vybudována bude upřesněno Geo plánem. VTE nebude vybudována
na pozemcích obce. V kú Mikulovice je schválena 1 VTE.Větrný park Mníšek – První
jednání o výstavbě 9 ks VTE spadá do roku 2000 - 2005. Zájemci o výstavbu se na
delší dobu odmlčeli. V roce 2007 předložili zpracování EIA . Zpracovatelé EIA doporučili
výstavbu pouze 3 ks VTE na pozemkových parcelách č. 244/1 a 123/1 v kú Mníšek. VTE
nebudou vybudovány na pozemcích obce. Stavební úřad v Litvínově dne 16.7.2009
vydal Územní rozhodnutí na výstavbu 3 ks VTE. Proti tomuto rozhodnutí podali občané
Mníšku odvolání.
Fa Kamenec, Větrná, Bratrská s.r.o. Litvínov 4 ks – kú Mníšek - směr Křižatky a Klíny.
VTE nebudou vybudovány na pozemcích obce. 2ks VTE za bývalou odchovnou (fa
Stribog ) – kú Nová Ves v Horách – obecní pozemky. 2ks VTE fa HOCHTIEF s. r.o. v okolí
Medvědí skály – zde značné problémy ze strany životního prostředí. EIA dokončena
v roce2008. Zatím nás čeká seznámení se s usneseními minulého zastupitelstva,
abychom mohli pokračovat tam , kde termíny plnění spadají do volebního programu
2014-2018 a nebo termíny usnesení nebyly splněny. Čeká nás sestavení rozpočtu a
výhledového plánu na další 4 roky. Přivítáme z Vaší strany připomínky, které nám
pomohou stanovit priority obce při sestavování rozpočtu. (Oprava komunikací, parky,
hřiště apod.). Do konce roku musíme zajistit inventarizaci majetku obce. Jana
Dvořáková. Pokud budete potřebovat pomoc, budete mít dotaz, problém volejte mi
na telefon: 604158974 nebo 730511178, nebo přímo starostovi obce 604588494.

Předseda TJ Sokol bilancuje
Vážení spoluobčané, do konce roku zbývá poslední měsíc a v této
době většinou každý bilancuje, co se mu v tomto roce podařilo, co
nepodařilo a připravuje plány na další rok. Dovolte, abych i já za
tělovýchovnou jednotu Sokol napsal pár řádek. Připomenu
smutnou událost, kdy nás navždy opustil dlouholetý člen, kamarád
a člověk s nezměrnou vitalitou pan Václav Forejt, měli jsme ho
opravdu rádi. Naše činnost se soustředila podle jednotlivých oddílů.
Oddíl kopané hrál ligu neregistrovaných a dá se říci, že s částečnými
úspěchy. Stolní tenisti se pravidelně scházeli a scházejí každé úterý
a jako každý rok se zúčastnili velikonočního turnaje v Hoře Sv.
Kateřiny. Sami jsme uspořádali vánoční turnaj. Oddíl nohejbalu
společně s dobrovolnými hasiči uspořádal turnaj nazvaný na počest
našeho bývalého člena a starosty Jana Bejčka. Na oslavu výročí
založení naší obce jsme měli připraven turnaj starých gard ve
fotbale, turnaj ve stolním tenisu, turnaj ve stolním tenisu dětí.
Vzhledem k jiné koncepci oslav ze strany obce proběhly turnaje až
po oslavách. Zorganizovali jsme drakiádu pro děti. Naše snad
nejzdařilejší akce. Podílíme se společně s dobrovolnýmí hasiči na
diskotékách konaných jednou měsíčně v sokolovně. Jaké akce nás

ještě čekají: 19. a 20. prosince proběhne v sokolovně staročeská
zabijačka. Výrobky budou prodávány v pátek 19. odpoledne a
večer 20., kdy na sále bude diskotéka. Celou akci pořádáme
společně s dobrovolnými hasiči. Dne 26. 12. uspořádáme tak jako
každý rok vánoční turnaj ve stolním tenisu dvojic. Pravidelně
každý měsíc společně s dobrovolnými hasiči chceme na sále
sokolovny pořádat diskotéky pro mladé a tancechtivé. Jistě jste si
všimli, že jsme vyměnili s pomocí obce okna v přízemí sokolovny, již
v minulém roce jsme zrenovovali topení. Při vyúčtování energií
v tomto roce se oboje projevilo značnou úsporou finančních
prostředků. Pokud se nám podaří zajistit finanční prostředky, chtěli
bychom v příštím roce dokončit výměnu všech oken, opravit
střechu, kde nám zatéká až do sálu, opravit zeď v zadní části
budovy, která se bortí (tunel), opravit odpady a zprovoznit saunu.
Velký problém máme s traktůrkem na sekání hřiště, který je již
neopravitelný. Investice do nového traktoru je 80 000.- Kč. Protože
jsme neziskovou organizací, tak jsme o pomoc požádali obec.
Za TJ Sokol předseda: Dvořák V.

ZKLAMÁNÍ - organizátorky akce " BAZÁREK "- vše pro děti a "BLEŠÍ TRH" - pořádal Spolek žen, byly velmi zklamané.
Dne 15. 11. od 14 do 17 hodin uspořádaly výprodej dětského oblečení, obuvi, hraček a šatstva pro dospělé. Ceny, za které se nabízelo, byly směšné, a
sice od 5,- Kč do 4O,- Kč. Vše bylo čisté, vyžehlené a většina oblečení jak dětského, tak i pro dospělé jako nové. Děti nestačily obleč ení unosit,

protože
z
něj
vyrostly
a
dospěláci
zase
většinou
zvětšily
svůj
objem.
Za ty tři hodiny, které jsme této akci ve svém volném čase věnovaly, přišli pouze "4" SLOVY ČTYŘI obyvatelé obce a dva občané z Hory Svaté
Kateřiny. Pouze jedna paní z naší obce si zakoupila oblečení pro svoji nově narozenou vnučku za 2OO,- Kč a měla toho plnou tašku. Nevíme,
proč jsou občané naší obce tak neteční ke všemu, co se v obci pořádá. Ať jsou to výlety nebo divadlo, soutěže a další akce. Mladé maminky,
které přinesly krásné věci a na stoly vše načančaly, byly velmi zklamané a náš Spolek, který byl zklamán již v roce 2O13, si myslel, že když tuto
akci uspořádáme v Sokolovně, kam mají místní občané blíž, tak přijdou, ovšem opak je pravdou. A můj názor je, že nemá cenu pro občany
této obce něco podobného organizovat. Stálo nás to hodně času a práce, aby to bylo pěkné. Mohli jste se přijít alespoň podívat.
Zdena Šiklová
Bazárek pro děti. Dne 15.11. 2014 se konal v Sokolovně Bazárek
pro děti. Ženy zde nabízely levné a zachovalé oblečení pro děti.
Bohužel, zájem nebyl příliš veliký, což je velká škoda.Tímto bych
ráda poděkovala při organizování Lence Brandnerové a Michaele
Seifertové. Ráda bych také oficiálně požádala Spolek žen, pokud
se budou chtít v budoucnu přidat k nějaké akci, aby se zeptal
pořadatele, a to z především z prostorových důvodů. Děkuji.
Vladimíra Tondrová

Dům čp. 33 postavil v roce 1933 pro „Spořitelní a záložní spolek v Nové Vsi v Horách“, stavitel Alois Kaltofen. V přízemí
budovy se nacházely prostory banky a v patře byty. Založení spolku (Spar-und Vorschußkasse Gebirgsneudorf) v roce
1880 bylo důsledkem rozvoje výroby dřevěného zboží ve zdejší obci v poslední čtvrtině 19. století. V r. 1934 byla aktiva i
pasiva spořitelního spolku převedena do Německé úvěrové banky a v Nové Vsi byla zřízena její pobočka. Vedoucím této
pobočky byl Richard Bähr. V současné době je v budově Obecní úřad, knihovna, lékařská ordinace a byt.
J. Pešír

DD Cup 2014: Díl pátý - Prevencí proti nehodám

Novoveský spolek žen
Stalo se již hezkou tradicí, že ženy
našeho spolku, již poněkolikáté
navštívily litvínovský útulek pro
opuštěné psi. Nebylo tomu jinak ani
letos. Z peněz, které získaly
z prodeje na burze šatstva,
nakoupily sušené krmivo (granule,
piškoty). Za spolek Alena Pešírová.

Prevencí proti nehodám – cyklistický závod 13. ročník cyklistického závodu,
Prevencí proti nehodám, pořádaný pod záštitou primátora hlavního města
Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. a pod patronátem Městské policie
Praha, proběhl o víkendu 4. a 5. října v Praze Dolních Počernicích. Do Prahy
přijeli závodníci a závodnice ze třiceti dětských domovů, kteří závodili ve
třech věkových kategoriích, 1999 - 2000, 2001 - 2002, 2003 a mladší. Závod,
který měl tradičně dvě části, praktickou a teoretickou, letos odstartoval
zástupce z MŠMT, pan Martin Kafka. Cyklisté mohli získat body při
rychlostních závodech na kolech, při správném průjezdu křižovatkou, jízdách
zručnosti a při dopravních testech, které dětem připravila Městská Policie
Praha, protože kromě sportovních výsledků bylo smyslem závodu naučit děti
chovat se bezpečně v rámci silničního provozu, jako cyklista i chodec. Se
zajištěním kol a
servisem
opět
pomohl triatlonista
Tomáš
Slavata.
Příjemným
zpestřením byla pro
děti autogramiáda s
fotbalisty
Dukly
Praha.
Marek
Hlinka,Robert Koval,
Jan
Juroška
a
tisková mluvčí klubu
Kristýna
Kratochvílová,
odstartovali odpoledne rychlostní závod a trať si také sami vyzkoušeli. 13.
ročník Prevencí proti nehodám vyhrál tým z dětského domova z Čeladné,
druzí skončili závodníci z Dolního Lánova a třetí místo obsadil tým z Horního
Slavkova. Náš dětský domov vybojoval v celkovém pořadí až 24. místo, ale
úspěchem bylo rozhodně 2. místo Marie Š., která na "bednu" vystoupila v
kategorii nejstarších dívek. Slavnostní vyhlášení výsledků DDCUP 2014
proběhne 23. listopadu v Praze v Divadle Broadway. z tiskové zprávy napsal
japt / foto K. Šimková

mapa odstavných ploch

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – říjen/listopad 2014
Dne 22. 10. 2014 se žáci deváté a osmé
třídy zúčastnili praktické ochutnávky
střední školy v rámci projektu RO-KAPO. Tentokrát se byli žáci podívat v
Mostě na Střední škole diplomacie a
veřejné správy s.r.o. Žáci si zde poslechli
přednášky o oborech a chodu školy.
Zamýšleli se nad etiketou, správným
oblečením na různé příležitosti, snímali
si otisky prstů a stříleli na střelnici.
Exkurze byla velmi zajímavá a moc se
nám všem líbila. Dne 23. 10. 2014 se
žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžící odpovídali na 24
otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili:
Cakl František 109 bodů
Badi Radek 106 bodů
Váhalová Jana 104 body
Klajdáčová Natálie 89 bodů
Stawiarzová Tereza 82 bodů Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím.
Redakční rada našeho časopisu se rozhodla dne 3. 11. 2014 uspořádat Halloween a v neposlední řadě také soutěže pro žáky 1. až 3. ročníku. Tento anglosaský
lidový svátek se slaví den před svátkem Všech svatých a to po celém světě. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech
svatých“. Někdy se také můžeme setkat s názorem, že Halloween
vznikl z předkřesťanských keltských tradic. Proto tento den mohli
nejen žáci, ale i učitelé přijít do školy v libovolném kostýmu. Žáci i
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 1. prosince 2014 od 17.00 hodin
učitelé se vyznamenali na výbornou. Někteří byli doslova k
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
nepoznání. Všichni zúčastnění se nakonec shromáždili ve
vyzdobené tělocvičně na společné focení. Mladší žáci si potom
1.
Úvod
vyzkoušeli i "strašidelné soutěže", které pro ně tým školního
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
časopisu připravil. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili a oslavili
ověřovatele zápisu
tak svátek společně s námi. Slavnostní otevření školní družiny
3.
Informace starosty (Nový jízdní řád, kulturní akce
proběhlo dne 10. 11. 2014. Školní družina byla vybavena novým
4.
Kontrola usnesení
nábytkem a interaktivním panelem v hodnotě 190.000,- Kč. Tuto
5.
Rozpočtové opatření č. 3/2014
částku škola získala na základě výhry v soutěži „Chytré hlavy“,
6.
Rozpočtové provizorium na rok 2015 (do doby schválení rozpočtu
kterou pořádala Vršanská uhelná, a.s. Školní družina bude sloužit i
obce na rok 2015)
jako učebna projektového vyučování. Na slavnostní otevření
7.
Návrh na projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
dorazili zástupci Vršanské uhelné, a.s. pan ředitel Petr Mrvík a paní
přestupků mezi obcí Nová Ves v Horách a městem Litvínov na dobu určitou
Liběna Novotná, starostové všech horských obcí, paní Hana
– do 31.12.2018
Řebíková a paní ředitelka DD Hora Svaté Kateřiny Martina
8.
Vyjádření k umístění přemístitelného bezobslužného výdejního
Stawiarzová. Pásku slavnostně přestřihla děvčata, která školní
automatu zn. PH AVK TOPMATIC v kú Mníšek na p.p.č. 442/2 a 442/1
družinu navštěvují. Následovala prohlídka nové školní družiny, kde
(bývalá celnice). Jedná se o pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje.
paní ředitelka Věra Sehnalová poděkovala společnosti za to, že
Termín zahájení prací 01/2015, dokončení 03/2015.
9.
Schválení členů kontrolního výboru
pravidelně vyhlašují tuto soutěž, která významně pomáhá školám
10. Schválení členů finančního výboru
na Mostecku. Poděkovali i žáci - nejen společnosti, ale také paní
11. Schválení členů kulturního výboru.
učitelce Kláře Křivánkové za zpracování projektu. Všichni jsou z
12. Projektová dokumentace na řešení opravy odvodnění místní
krásné školní družiny nadšeni. Žáci nešetřili slovy chvály. „Je to tu
komunikace od odbočky ke hřbitovu po hlavní komunikaci až k rybníčku
krásné, barevné a máme tu i více místa na hraní,“ sdělila všem
včetně jímání podzemní vody ve formě kopané studny v místě odbočky
Natálka Horáková. Dne 11. 11. 2014 žáci osmé a deváté třídy
z hlavní komunikace k hasičárně.
navštívili zajímavé střední školy v okolí Litoměřic v rámci projektu
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce do 30.9.2014
RO-KA-PO. Nejdříve navštívili VOŠ Obalové techniky a Střední školu
14. Výkon sociálně právní ochrany dětí v souladu se Standardy kvality
ve Štětí, kde si prohlédli školu, dozvěděli se informace o studijních
sociálně právní ochrany (vyhl. 473/2012)
oborech a pak si vyrobili své originální placky. Na závěr se setkali s
15. Žádost o prodej části p.p.č. 1367/1, ostatní plocha (cca 30m2).
robotem Artíkem, který s nimi mluvil, ukazoval, jak dobře umí
Jedná se o pozemek mezi čp. 7 a 8 v kú Nová Ves v Horách.
16. Žádost o prodej p.p.č. 524/2, ostatní plocha o vým. 154m2 v kú
počítat a pohybovat se. Druhá škola, kterou navštívili, byla Střední
Mikulovice směr k jezírku. Jedná se o pozemek u če. 29
škola pedagogická, hotelnictví a služeb. Kde se podívali do
17. Žádost o prodej p.p.č. 1122/2 v kú Nová Ves v Horách o vým.
praktického výcvikového střediska, zde si vyzkoušeli obory jako
115m2, trvalý travní porost, za čp. 148 (starý kopec)
malíř, instalatér, zedník a krejčová. Zkusili si mnoho zajímavých věcí
18. Žádost o pokácení stromu před če 048 v kú Nová Ves v Horách
a moc se jim to líbilo. N. Šecová (redakčně kráceno)
19. Dohoda o připojení honebních pozemků mezi obcí Nová Ves
v Horách a Lesy Jezeří a Royal Pine s.r.o. Praha
20. Diskuse
21. Závěr

PROGRAM

ZVEME VÁS DO NOVÉ RESTAURACE NA MNÍŠKU

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1
2

o rozloze 68 m v rodinném domě v Einsiedelu
(SRN), 500 m od hraničního přechodu Mníšek.
Včetně zahrady, možnost využití garáže po
domluvě.
Nájemné 5500,- Kč/měsíc.

Tel.: 777 564 500,
e-mail: BBB.verunka@seznam.cz. Možnost
trvalého přihlášení v SRN.

Spoluprací majitele restaurace a nadšených designérek působících
pod názvem Návrhy zahrad Most vznikla stylová restaurace
s názvem V Půli cesty (Halfway) v obci Mníšek na českoněmeckých hranicích. Tato trendy restaurace/lounge/bar Vám svou
atmosférou připomene klidné posezení v zahradě. Kromě
kulinářského zážitku se Vám naskýtá možnost prohlédnout si
výstavu fotografií i možnost zakoupit si zajímavý dekorativní prvek.
Rádi s vámi oslavíme Vaše narozeniny, firemní jubileum, či
jakýkoliv důležitý moment ve Vašem životě. Celková kapacita
restaurace je 70 osob.

Provozní doba:
pondělí – čtvrtek: 10:00 – 20:00 hod.
pátek – sobota: 10:00 – 22:00 hod
neděle: 10:00 – 20:00 hod

Úterý, pátek – dorty
Úterý – chlebíčky, saláty, karbanátky
Středa a sobota – rozpékané sladké pečivo na přání dle objednávek

OBCHOD POTRAVIN

Nová Ves v Horách čp. 224
NABÍDKA MASÁŽÍ A ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ!
Od 1. 10. můžete nově, v ordinaci lékařů,
také využít možnosti masáží
a zdravotního cvičení.
Vše pod vedením kvalifikované
zdravotní sestry.
Nabízím klasické a relaxační masáže, cvičení na
základě kineziolog. rozboru,
baňkování, cvičení s pomůckami.
Objednávat se můžete na telef. čísle 737 868 649,
nebo na e-mail. adrese – kadnerova.k@gmail.com.
Budu se těšit,
krásný den, Kádnerová Kateřina.

Obecní úřad Nová Ves v H.: 476 113 156,
mobil: 605 734 572 (během úředních hodin)
starosta obce: 604 588 494 (kdykoliv)
místostarostka: 730 511 178
pošta: 476 116 119 14.15 – 16.45 h
MUDr. Lisický: 476 441 273 čtvrtek 15.45 – 16.45 h
MUDr. Myšáková: 602 827 762
úterý: 11.30 - 12.00 h čtvrtek: 12.00 - 13.00 h
Policie služebna Nová Ves v Horách: 607 990 380,
jinak 158
IZS 112 Hasiči 150 RZS 155
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