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INFORMACE STAROSTY

Milí spoluobčané! Prázdniny jsou pryč a děti čeká přesun zpět do školních lavic. Pro naše prvňáčky dokonce náročný přesun ze
školek. Věřím, že jak děti, tak my dospělí jsme tento krok zvládli a přeji všem školákům hodně úspěchů po celý školní rok a
ERVEN 2013
rodičům pevné nervy. Nicméně konec prázdnin neznamená konec akcí, právě naopak. Hned tuto sobotu, 3. září, nás čeká
rozloučení s létem, které pro nás nachystali dobrovolní hasiči společně se Sokolem. Sejdeme se na hřišti za Sokolovnou a
2013
doufám, že si akci společně pořádně užijeme. Již 8. září nás pak návštěvou poctí celostátní komise soutěže Vesnice roku
v kategorii Oranžová stuha. Komise přijede v 16:30 a my poté máme dvě hodiny na prezentaci naší obce, krajiny, spolků a hlavně
práce našich zemědělců, kteří mohou EZEN
komisi2013
svou
činnost představit a dozvědět se nápady, poznatky či
tipy na zlepšení od lidí ze zemědělského oboru. Čeká
nás také znovu akce „Ukliďme si svět“, do které se
17. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
zapojí i základní škola Hory Sv. Kateřiny, konkrétně
dne 6. 9. 2016 (úterý) od 17 h v zasedací místnosti OÚ
19. září. Kdyby se chtěl kdokoliv připojit a pomoci
uklidit a zútulnit prostředí kolem nás může se přidat i
1.
Úvod
kterýkoliv jiný den. A postupně se přehoupneme
2.
Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele
spíše k podzimním akcím. Jednou z nich bude
a ověřovatele zápisu
lampionový průvod 24. září, který pro nás jako již
3.
Informace starosty
tradičně chystají dobrovolní hasiči. Sokol pro nás pak
4.
Pořádání závodů do vrchu – pořadatel HOBBY RACING klub
chystá každoroční drakiádu a na tu se můžeme těšit
v AČR, - Triola Cup
již 1. října. Akcí nás tedy čeká opravdu dost a tak
5.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 899/5 o vým.1049m2,
orná půda, v kú Nová Ves v Horách
věřím, že nám nebude tolik líto, že končí prázdninové
6.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 167/9 o vým. 514m2,
léto a užijeme si společně to babí. Dovolte mi vás na
ostatní neplodná půda, v kú Nová Ves v Horách
závěr informovat o vyhlášce nařízené zákonem
7.
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 32/3 o vým. 236m2,
platné od 1. října tohoto roku. Jedná se o akce, které
zahrada, v kú Mikulovice v Krušných horách
se budou konat po 22:00. Tyto akce musí být vždy
8.
Žádost o prodej pozemkové parcely č. 60/3 o vým. 46m2, trvalý
dopředu schváleny zastupitelstvem obce pro případ
travní porost v kú Mikulovice v Krušných horách (u chaty Marie )
kontroly narušování nočního klidu. Bohužel se
9.
Žádost o prodej pozemkové parcely 656/2 o vým. 461m2, trvalý
nejedná jen o velké obecní akce, ale i o ty menší,
travní porost, v kú Nová Ves v Horách ( naproti kostelu přes ulici)
soukromé. Například různé oslavy a party, které
10.
Žádost o prodej části p.č. 217/4 o vým. cca 250m2, trvalý travní
byste rádi pořádali třeba venku na zahradě. Doufám,
porost a části st.p.č. 218/2 cca o vým. 30m2, zastavěná plocha obě parcely
že i toto nařízení společně zvládneme a že vám bude
v kú Nová Ves v Horách (za čp. 199)
obecní zastupitelstvo nápomocné. Přeji vám krásný
11.
Žádost o prodej poz. parcely č. 538 o vým. 451m2, neplodná
zbytek léta.
půda, části p.p.č. 487 o vým. cca 340m2, ost. plocha, části p.p.č. 489 cca o
vým. 290m2, ost. plocha, všechny 3 parcely v kú Mikulovice v Krušných
Váš starosta

PROGRAM

horách ( okolo čp. 4)
12.
Žádost o prodej p.p.č. 422/1 o vým. 119m2, ost. plocha , p.p.č.
421 o vým. 155m2, orná a st.p.č. 80 o vým. 111m2, zastavěná plocha ,
všechny parcely v kú Mikulovice v Krušných horách (vedle če 29)
13.
Rozpočtová změna – návrh na rozpočtové opatření č.4
14.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/1016 obce Nová Ves v
Horách o nočním klidu
15.
Schválení žádosti o bezúplatný převod ze SPF p.p.č.1380/1 v kú
Nová Ves v Horách, neplodná půda o vým. 2 207m2 na obec
16.
Došlá pošta
17.
Diskuse
18.
Závěr

Po letní pauze opět
každou neděli od 14.00
hodin v Sokolovně!
Začínáme již 4. 9.

DOMOVNÍ KOMPOSTÉRY
V srpnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

jsou občanům i rekreantům
stále k dispozici na OÚ zdarma.

Hermína FÚZIKOVÁ (77)
Josef VĚTŘÍČEK (74)
Karel VEIK (74)

Dne 11. července 2016 uplynuly již 2 roky ode dne, kdy
zemřel ve věku 82 let pan Václav Forejt, dlouholetý
chatař z Nové vsi v Horách. I když trvale žil a pracoval
v Mostě, Nová Ves se stal jeho druhým domovem.
V rove 1963 zde postavil chatu Marii a „ na horách“
trávil s rodinou veškerý volný čas, víkendy, vánoce,
Silvestra, dovolenou. Oblíbil si novoveské obyvatele a
myslím, že oni si oblíbili jeho. Byl to člověk přímý,
čestný, pracovitý, který nezkazil žádnou legraci. Měl
rád přírodu, zvířata a miloval sport. V Nově Vsi
našel mnoho přátel právě díky jeho zálibám – mezi
myslivci, lesníky i sportovci. Nyní už je se svou ženou
Marií, bez které byl na světě dlouhých 12 let, a po
které se mu velice stýskalo.
Prosíme všechny, kteří ho měli rádi o tichou
vzpomínku.
Za rodinu Milena Vágnerová, dcera.

Foto: Josef Pešír

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, DOLNÍ 310, HORA SV.
KATEŘINY
Přijme do pracovního poměru na

V rámci Novoveských letních slavností vystoupil i známý zpěvák Martin
Maxa. Se zájemci o fotku se rád nechal zvěčnit.

pozici údržbář,
zručného řemeslníka s řidičským
průkazem skupiny B. Vhodný
přivýdělek pro zdatného a
šikovného důchodce.
Nástup: 2.1.2017
Pracovní doba: 35 hodin týdně,
ranní směny.
Nástupní plat : 11 600,- Kč
Bonus: 25 dnů dovolené,
příspěvek FKSP
Kontakt: 476 113 161 – paní
ředitelka
Mgr. Martina Stawiarzová
E mail: reditelka@ddkaterina.cz

Penzion Na Čáře rozšiřuje svůj personál

Starosta David Kádner se starostou Brandova Jiřím Moozem zachyceni po
předávání ocenění v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje 2016
s praktickými dárky (holínky a kloboučky).

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

Spolek žen dne 11. 8. 2016
na výletě v ZOO parku Chomutov
Byl to pohodový výlet do
přírody mezi zvířátka.
Líbila se nám úprava parku a velké
výběhy pro zvířata, kde
se chovala jako ve volné přírodě.
Po parku jsme nachodily 7 km.
V místní restauraci jsme
se občerstvily a poté MHD odjely
domů.
Výlet se vydařil a všem se líbil.
Za Spolek žen M. Plačková

MALÁ SOUTĚŽ PRO BYSTRÉ DĚTI – spoj čísla od 1. do 80. Najdi 6 rozdílů. Kolik vidíš čtverců?
Vystřihni, podepiš a vhoď do schránky na budově Obecního úřadu do 10. 9. 2016. Tři vylosovaní
luštitelé obdrží malý dárek.

Tak, kam si vyjedeme ….?
Třeba do Zaječic, kde najdeme tzv. MINI MUZEUM
hrnčířství.
Zahrada Čech v Litoměřicích se koná ve dnech 9. 9. - 17. 9.
2016. Navíc v Litoměřicích můžeme navštívit kavárnu
„Káva s párou“ v budově bývalé železniční zastávky.
Obsluhují zde dívky v prvorepublikových šatičkách. Místo
vizitky Vám s účtem přinesou procvaknutou retro
jízdenku. www.kavasparou.cz
Po cestě se podívejte do Čokolatérie v Třebenicích.
Uprostřed náměstí je domeček jako z přímořského
letoviska a vůně báječné čokolády vás vtáhne dovnitř. Zde
Vám nabídnou snad všechno, co můžete od čokolády
čekat. Největší pýchou jsou ovšem čokoládové lanýže
nepřeberných chutí a podob. Ty můžete nejen mlsat, ale
zajít se dokonce podívat přes sklo, jak je usměvavé
čokolatiérky vyrábějí. Kromě toho můžete tu ochutnat
skvělou griotku z ručně trhaných višní ze sadů v okolí, že
hruškovice přidávaná do některých lanýžů je ze stromů
v nedaleké obci Hrušovka, domácí jablečný čaj zase ze
slavných třebenických jablíček, pochopíte, že rada zastavit
se tu na porci sladkého hříchu je nad zlato. Člověk tu
zapomene na
svět.
www.cokolaterie-trebenice.cz
V Třebenicích na náměstí sídlí Muzeum českého granátu.
Kdybyste měli někdy cestu směrem na Podbořany,
zastavte se v obci Petrohrad. Je zde nádherný zámek
(nepřístupný) , ale když se vydáte po červené značce přes
Ovčí vrch do Háje Petra Bezruče, ocitnete se na
zalesněném kopci navazujícím na zámeckou zahradu. Až
uvidíte ty úžasné stromy, ztratíte řeč. Některé jsou staré i
šest set let! Duby, buky, lípy, habry, dokonce jilmy, na
žulových skalách pak borovice. Na vrchu Všech svatých
objevíme rotundu a zříceninu středověkého hradu, z jehož
věže je výhled k nezaplacení. Králem zdejších stromů je
ovšem Selský dub, památný strom, který potkáme cestou
dolů u cesty spojující Petrohrad se Stebnem. Je stár devět
set let a obvod jeho kmene činí devět metrů.
Jana Dvořáková

Indiáni se i letos sešli
na Mníšku
Letošní Indiánské léto pod taktovkou Evy
Nirodové se konalo opět na Mníšku, a to
13. srpna. Akce se zájemci mohli účastnit
buď dopoledne, či odpoledne; čekalo na
ně několik dovednostních úkolů jako
např. rýžování zlata, běh trojnožců,
střelby. Zároveň si děti mohly navlékat
korálky nebo tisknout na textilie.
Odměnu za splnění úkolů si každý mohl
vybrat dle svého vkusu. Na akci bylo
zajištěno občerstvení včetně opékání
buřtů. Ke spokojenosti všech
organizátorů i účastníků přispělo
slunečné počasí. R. Malkusová

Vodní hrátky na
brandovském rybníce
V sobotu 6. srpna se na rybníce v Brandově
konala tradiční soutěž plavidel vlastnoručně
vyrobených zúčastněnými závodníky. A bylo
se vskutku na co dívat – lochneska, žralok,
ostrov či prales zápolily ve vyrovnaném boji.
Těm, kdo se odvážili vstoupit do vody,
nebylo co závidět, neboť voda byla celkem
studená. Ti, kdo zůstali na břehu, se mohli
bohatě občerstvit, zahrát si fotbal
v bublinách Crazy Bubbles, děti si
zasoutěžily při plnění různých úkolů,
nechyběla charitativní akce a do noty zahrál
DJ Tom. Všem lodivodům, plavcům, plaváčkům a námořníkům tu velel a celou akci moderoval kapitán Jiří Mooz.
Toto zápolení mohou novoveští brát jako výzvu a zúčastnit se příštího ročníku této veselé plavby! Na závěr
výsledková listina: 1. místo Lochneska – Janštovi, 2. místo Žralok Pavlíčkovi, 3. místo Prales – Grögerovi, 4. místo
Ostrov s palmou - Wildovi.
R. Malkusová

Foto z Indiánského léta
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