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Krásné prázdninové dny, milí přátelé!
ERVEN 2013

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s tím, co pro
vás
v průběhu prázdnin chystáme. Jedná se o dvě, dnes
2013
již tradiční, akce. V první řadě jsou to slavnosti obce,
EZEN 2013
které nás čekají již tuto sobotu, tedy 30. července, od
14:00 h v parku naproti obecnímu úřadu. Letos budou
slavnosti tematicky rozděleny do dvou částí. Do 18:00 h
nás bude provázet historie obce pojatá jako divadelní
představení. Budeme zde mít také ukázky všemožných
řemesel, samozřejmě s možností si vše vyzkoušet, a to
jak pro děti, tak pro dospělé. Dále zde budeme mít
mobilní hvězdárnu, pouťové atrakce, zorbing koule,
k vidění bude i medvěd ze známého večerníčku a další
zajímavosti. Čekají nás také prohlídky muzea, fabriky na výrobu hraček a větrné elektrárny.
Další část slavností od 18:00 h až do půlnoci se ponese v duchu oslav našeho vítězství v soutěži Vesnice
roku Ústeckého kraje, v kategorii oranžová stuha. Dozvíte se podrobnosti o tom, co tato kategorie vlastně
obnáší a mimo jiné budeme pokračovat v zábavě, zejména pak v té hudebně laděné. Okolo 22:30 h nás
čeká ohnivá show zakončená ohňostrojem.
Snažili jsme se připravit program tak, aby si v něm každý našel kousek něčeho svého a všichni společně,
abychom se dobře pobavili a odreagovali.
Druhou a neméně tradiční akcí, kterou bych rád zmínil, je Indiánské léto pod vedením Evy Nirodové.
Každoročně účast stoupá a já mám z toho, že jste si tuto akci oblíbili, velkou radost. Letos Indiánské léto
proběhne 13. srpna od 10:00 h na louce nad celnicí a já doufám, že se tam opět potkáme. Věřím, že to pro
nás budou krásná letní setkání plná pohody.
Váš starosta

Připravujeme jedinečný přímý přenos panoramatickou kamerou, tedy kamerou, ve které se diváci mohou
rozhlížet 360° prostřednictvím webu www.e-mostecko.cz!

DOVOLENÁ - MUDr. LISICKÝ
V červenci srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jiří NĚMEC (78)
Andrej PROCO (76)
Drahuše KRUPIČKOVÁ (84)
Lýdie LEHKÁ (73)

Penzion Na Čáře rozšiřuje
svůj personál
Přijmeme do našeho mladého týmu
pomocného kuchaře / kuchařku na brigádu, po
dobré spolupráci domluva na stálo.
Požadujeme vyučení nebo praxe. Lokalita
Brandov. Zavedená restaurace s českou
kuchyní a penzionem, který leží na německých
hranicích. Platové podmínky od 720 Kč – 1 000
Kč na den. Nástup je možný ihned. Více info na
email: penzionnacare@seznam.cz, nebo na
tel:777 77 21 21.
Michal Novák

4. -19. 7. 2016 vč. mám dovolenou, zastupovat mě bude
MUDr. Karásková v ordinačních hodinách max. do 15
hodin. V pátek 8. a 15.7.2016 bude výjimečně ordinovat
v Litvínově, Sokolovna od 10-12 hodin, pro lidi z
horských oblastí. 21-22.7.2016 budu v zahraničí ,
zastupovat mě bude v mých ordinacích a v daných ord.
hodinách MUDr. Salačová do 15 hodin., výjimečně
22.7.2016 bude ordinovat v Sokolovně -Litvínově 10- 12
hod.( pro lidi z hor).
poslední volno bude: 11-16.8.2016 vč., kde mě bude
zastupovat MUDr. Salačová do 15 hodin, a 12.8.2016
pátek bude výjimečně ordinovat v Litvínově Sokolovna
10-12 hod.,pro lidi z hor.
Jinak v měsících červenec, srpen budou ordinace v
Mostě a Litvínově maximálně do 16 hodin. Odpolední
objednání nebudou. Od září se vrátí vše do normálu.
Telefonní číslo je 608 72 00 75 - v provozu jen v
ordinačních dobách.
e-mail: ordinaceLisicky@seznam.cz - přístupný pro
všechny klienty, spravují jej sestry.
aktuální zprávy budou jen na webu: http://mudr-pavellisicky-zdravotniregistr.cz
na jiných webových stránkách nebudou aktuální
informace.

DOMOVNÍ KOMPOSTÉRY
jsou občanům i rekreantům
stále k dispozici na OÚ zdarma.

Bude v 2. pol. 2016 přístupný v těchto dnech v době 8.00 -12.00 hodin
30. 7. 2016
27. 8. 2016
24. 9. 2016
29. 10. 2016
26. 11. 2016
31. 12. 2016
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům rekreačních objektů za účelem uložení směsného
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např. stavební suť, střešní krytiny
nebo nebezpečný odpad!!

MYSLIVECKÝ SPOLEK JEZEŘÍ
srdečně zve širokou veřejnost na střelby

Memoriál Emila Brandnera,
který

který se koná 27. 8. 2016 od 9.00 h do 14.00 h

u myslivecké chaty na Lništi.

Kam za vodou nebo krásami v Česku ?
Lednice – Mlýnský rybník, říká se mu též Apollo. Je poslední z kaskády rybníků na potoce Včelínek, patří do národní
přírodní rezervace a vede okolo něj naučná stezka. www.krasnecesko.cz
Rohanov – koupaliště. V šumavském Podlesí u Vacova objevíte krásné přírodní koupaliště, napájené horskou
bystřinou. Ubytovat se můžete nejen v kempu, ale také v nedalekých chatách. www.turistika.cz
Lipno – přehradní jezero patří k nejoblíbenějším místům pro letní rekreaci a míří sem nejen milovníci koupání Jsou
zde trasy pro cyklisty, bobová dráha, Stezka korunami stromů, lanový park a na léto se chystá řada novinek.
www.lipno.cz
Ploučnice – průrva. Pekelný jícen či Čertova díra, tak se říkalo této přírodní raritě u Stráže pod Ralskem na říčce
Ploučnici, která si razí cestu mezi pískovcovými skalami. Průrva je dlouhá asi200 metrů a vytváří pozoruhodný tunel,
který znají i vodáci. www.novinypodralskem.cz
Poděbrady - Labe. Chcete si udělat výlet? Přímo pod poděbradským zámkem najdete přístaviště parníků a lodí,
které nabízejí okružní plavby po Labi. www.polabinalodi.cz
Jedovnice – Rybník Olšovec. Je to největší rybník na Drahanské vrchovině, po obou březích vedou travnaté
promenády a v létě zde můžete i lovit ryby. www.jedovice.com
Třeboň – rybník svět . Sedmý největší rybník Třeboňska slouží nejen pro chov ryb, ale též k rekreaci a sportu. Na
severní straně najdete velkou pláž, na jižní straně je koupaliště. www.trebonsko.cz.
Jana Dvořáková

Letošní letní Mikulovické sportovní hry byly skutečně zdařilé. Všichni účastníci dorazili
s dobrou náladou a nikdo si ji nenechal vzít ani občasnými odpoledními prudkými
přeháňkami, které sice promáčely sportovce, ale neodradily a tak všechny turnaje
proběhly podle plánu. Odměnou pro všechny sportovce byla radost z pohybu a získání trofeje v podobě trička se
znakem TJ Sokol a obce Nová Ves v Horách. Trička si odvezli sportovci z Mikulovic u Pardubic, Mikulovic u Znojma
a Mikulovice Jeseníky a samozřejmě domácí sportovci včetně mladých a hlavně zlatých „vybíjenkářek,“ které
vybojovaly pro naši obec prvenství. Na své si přišli i nesportovci a děti. Během dne byla pro ně připravena spousta
atrakcí a soutěží. Na zakoupení triček a zajištění občerstvení nám přispěl Ústecký kraj z Fondu Ústeckého kraje ve
výši 28 tisíc korun.
Za TJ Sokol Nová Ves v Horách Václav Dvořák, předseda

Vítání nových občánků
V zasedací
místnosti
obecního
úřadu
se
tentokrát sešli děti, rodiče i
příbuzní, aby společně se
starostou obce slavnostně
přivítali nové občánky obce
Nová Ves v Horách. Těmi
jsou:
PAVEL
ERLITZ,
NATÁLIE EBROVÁ, VALÉRIE
LIŠKOVÁ a ADAM ZUCKER.
Dětem, ale i rodičům
popřál D. Kádner hodně
štěstí i zdraví a předal
květiny a dárky od obce.
R. Malkusová, foto: J. Pešír

Starosta obce vyhlásil již tradiční soutěž
Zlepši své známky a odměnu máš v kapse.
Na obecní úřad se přišli se svým
vysvědčením pochlubit: Natálie Hrubá,
Natálie Rosenbaumová, Daniela Nirodová,
Radek Tondr, Andrea Povolná, Ondřej
Relich a Klára Puffová.
Nikoho z dobrých studentů neminula
odměna v hodnotě 300 Kč. Všem žákům i
studentům přejeme i nadále co nejlepší
studijní výsledky a radost z učení.
R. Malkusová

Starosta David Kádner
diskutuje
s Petrem
Kloučkem (CeVyk Klíny) a Bc.
Tomášem
Sazečkem
z Ministerstva zemědělství
ČR nad přípravami obce na
návštěvu
komise
celostátního kola soutěže
Vesnice roku.
(rama)

Místní knihovna je otevřena i o prázdninách, a
to vždy v pátek od 16.00h do 19.00 h.
K zapůjčení jsou nejenom knihy, ale i časopisy.
Seniorů zajistíme donášku až domů. (rama)

Staňte se fanoušky na profilu Obce Nová Ves v Horách,
kterých je nyní více než 300 a získávejte aktuální informace o dění v obci.
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