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Vážení spoluobčané, věřím, že zima už se pomalu loučí a na velikonoční prodloužený víkend už se ozve jarní počasí.
Jelikož předpokládám, že se už všichni těší na své zahrádky, tak vám příští týden rozestavíme kontejnery na trávu na
obvyklá místa. Prosím do kontejneru jen trávu, žádné větve nebo keře. Pokud máte větve v menším množství, tak je
položte vedle kontejneru a pokud je množství větší, tak je převezte nad restauraci Pod Lípou nad stodolu, kde dojde
ke štěpkování těchto větví.
Určitě oceníte informaci o velkoobjemovém odvozu odpadu, který je naplánován na 28. 5. 2022 na Výšině a
podrobnosti k tomuto dni se dozvíte na další straně zpravodaje. Chtěl bych vás poprosit, abyste směřovali váš úklid
na tento den a využívali obecní velkoobjemový kontejner, pokud je to akutní, jelikož se nám naplní vždy během 4
hodin a musíme objednávat jiný. Je to opravdu nákladné, a proto vám každoročně na jaře zajištujeme odvoz
veškerých věcí, kterých se potřebujete zbavit. Obecní kontejner prosím využívejte jen v menším množství. Není
možné, aby někteří přivezli několik přívěsů a skoro sami naplnili kontejner. Kontejner bude do 28. 5. 2022 a možnost
jeho využití bude jen ve všední den po telefonické domluvě na obecní úřad. Děkuji za vaši vstřícnost.
Chtěl bych vás za Obecní úřad a za sbor dobrovolných hasičů pozvat na taneční zábavu, která se uskuteční 7. 5. 2022
od 20 hod. na sále v restauraci pod Lípou. Vstupenky a místa si můžete zajistit od 19. 4. 2022 na obecním úřadu.
Věřím, že se tam potkáme a oslavíme jarní dny.
1. 4. 2022 se uskutečnila po dvouleté pauze Noc s Andersenem letos na obecním úřadě. Děti si předčítaly
v knihovně, hrály hry a byly navštívit noční muzeum. Děti byly super a všichni jsme si Noc s Andersenem užili. Budu se
těšit na další shledání při další akci.
Od 11. 4. 2022 budou v našem
muzeu vystaveny různé techniky
zdobení velikonočních vajec. Tuto
výstavu si můžete přijít prohlédnout
spolu se stálou muzejní expozicí
každý všední den v čase 13.00 –
16.00 h, o víkendu mezi 10.00 a
14.00 h.
Přeji vám krásné dny, Váš starosta
David Kádner
Na tomto místě si dovolujeme
poděkovat všem občanům, kteří
podpořili místní materiální sbírku
pro uprchlíky z Ukrajiny. Dále těm,
kteří poskytli ubytování, i těm, kteří
přímo pomohli zde v obci darováním
dětské obuvi, darováním kočárku
apod.
(rama)

Místní knihovna Nová Ves v Horách má
k dispozici pro své čtenáře knižní titul

Karel GOTT
Má cesta za štěstím
Knihu si lze vypůjčit během úředních hodin
obecního úřadu. Rezervaci knihy můžete
provést na tel.: 476 113 156.

24. jednání zastupitelstva
Hned na začátku jsme přidali našim hasičům a Tvořilkám roční
příspěvek na jejich činnost. Sokol nedostal nic, protože vzhledem
k loňské pandemické situaci prakticky ustala veškerá sportovní
činnost. A ušetřené peníze se převedly do následujícího roku.
V dalším se projednávaly nabídky na obnovu dětského hřiště na
Výšině a výměnu prvku dětského hřiště u sokolovny. Tedy řeknu
vám, nevěřili byste, kam až se šplhají ceny jednotlivých
komponentů na vybavení dětských koutků. Naštěstí si něco
provedeme svépomocí a také dostaneme příspěvek od
Unipetrolu, SORKH a je podána žádost o dotaci na MMR. Bude se
opravovat hřbitovní zeď, její čelní strana. Kdo zavítáte na
hřbitov, tak jistě víte, že už to opravdu potřebuje. Ještě jsme
stačili zamítnout letošní závody do vrchu, pro nedostatky
v minulém ročníku. V dalším bodě jsme schválili realizaci
dohledového systému a měření rychlosti v naší obci. Konečně se
pohnuly ledy a budeme moci něco dělat s takovými rádoby
„závodníky“, kteří prosviští naší obcí. Jedná se vlastně o radar a1.
kamery.
2.
Jaroslav Dvořák, zastupitel

PROGRAM 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,

11. 4. 2022 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves v Horách
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Zpráva finančního výboru a doplnění zápisu kontrolního výboru
5. Veřejnoprávní smlouva, Myslivecký spolek
6. Smlouva o zajištění odchytu psů a sběru kadáverů na území obce
NVvH
7. Poskytnutí nouzového ubytování v obci NVvH pro uprchlíky
8. Pravidla pro prodej, pronájem, výpůjčku, pacht pozemků a
nemovitostí v majetku obce NVvH
9. Žádost o pronájem p.p.č. 422/1 v k.ú. Mikulovice o výměře 119 m2
10. Žádost o pronájem části p.p.č. 271/3 v k.ú. Mikulovice o výměře 600
m2
11. Školka – studie, projekt
12. Navýšení počtu kmenových zaměstnanců
13. Rozpočtová změna č.3/2022
14. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce NVvH na volební období
2022-2026
15. Diskuse
16. Závěr

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává
slepičky snáškových plemen – Tetra hnědá,
Dominant-černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý, Green Shell –
typu Araukana,
Dark Shell – typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 199,- až 245,- Kč/ks
Změnu ceny si prodejce vyhrazuje.
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké
podestýlce.
Prodej se uskuteční:

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PRŮHONIC
Obec Nová Ves v Horách a Spolek žen
pořádají zájezd pro veřejnost

do Průhonic
(zahrada a zámek)
25. 6. 2022

v úterý 19. dubna 2022
Mníšek – u čerpací stanice G 7 – v 10,45 hod.
Nová Ves v Horách – u penzionu Výšina – v 12,05 hod.
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech.
Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod.
Tel: 601576270, 728605840

www.drubezcervenyhradek.cz

UPOZORNĚNÍ – ODPADY!
Upozorňujeme občany, aby si
do 30. 4. 2022 zajistili nálepky
na popelnice, neboť od 1. 5.
2022 nepolepené popelnice
(černé) nebudou vyváženy!

Přihlásit se můžete na obecním úřadě oproti
vratné záloze 100 Kč
(v případě, že se účastník nezúčastní, záloha
se nevrací) nejpozději do
16. 5. 2022.

VELKÝ SVOZ ODPADU
Tradiční velký svoz odpadů
se uskuteční
28. 5. 2022
od 10 h do 12.30 h na
Výšině.

Dětský domov informuje
MASOPUST V HORNÍM JIŘETÍNĚ
Dvě naše rodiny vyjely na masopustní průvod, který prošel celým městem Horní Jiřetín. Masopust,
lidově fašank, je slavnostním období čas mezi postními obdobími Vánoc a Velikonoc. Symbolicky
jsme pomohli i pochovat basu - to symbolizovalo, že si hudebníci v době postu nezahrají.
My hlavně chceme věřit v lepší zítřky a přejeme si mír v celém světě.
Text a foto DD HSK

Z činnosti Tvořilek
Jak jsem již psala v minulém Zpravodaji, Tvořilky pracují na velikonočních truhlíkách, udělaly jsme menší výzdobu po
obci a také pracujeme na výzdobě muzea, kde se jako avizované překvapení chystá výstava různých technik zdobení
vajec. Určitě dorazte se pokochat, nejen výstavou, ale i novou expozicí muzea.
Eva Nirodová, předsedkyně Tvořilky, z. s.

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
PONDĚLÍ 11. 4. od 18.00 hod. začínáme s jógou, vstup zadním vchodem v Sokolovně. Tréninky budou každých
14 dnů, vždy v pondělí. Cvičení bude probíhat formou kurzu o 5 lekcích za cenu 450,- Kč. S sebou jen pohodlný
oděv, ev. ručník. Nové podložky na jógu jsou k dispozici v Sokolovně. Cvičení probíhá na boso, při použití ponožek
je dobré, aby byla spodní plocha protiskluzová. Všichni, kteří by si chtěli jógu vyzkoušet, jsou vítáni!

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO VŠECHNY
STŘEDA 20. 4. od 18.00 hod. Vstupné za osobu 100,- Kč. Prosíme, aby všichni, kdo se přihlásili, dorazili tento den, kvůli
domluvě s trenérem.
Může dorazit samozřejmě každý, kdo se nepřihlásil a chtěl by začít cvičit s námi. Přezuvky, sportovní oděv, pití, popř.
ručník a dobrou náladu s sebou! Vstup zadním vchodem v Sokolovně.
Těšíme se na všechny cvičence!
místostarostka Vladimíra Tondrová tel. 730 511 178

STOLNÍ TENIS
ÚTERÝ od 17.00 hod. v tělocvičně TJ Sokol.
Kontakt: pan M. Dubenecký 725 793 323

VYBÍJENÁ PRO DĚTI
SOBOTA od 15.00 hod. v tělocvičně v Sokolovně. V případě zájmu kontaktujete prosím pana
starostu Davida Kádnera na tel. 604 588 494

DSS Háj a Nová Ves, p. o., Nová Ves v Horách 206,
435 45 Nová Ves v Horách
Vás srdečně zve

dne 26. 5. 2022
od 10:00 do 16:00 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„NOVOVESKÉ JARO 2022“
Pro účastníky je připraven zábavný program a občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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