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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK OBCÍ HORY SVATÉHO ŠEBESTIÁNA A NOVÉ VSI

Dne 1.6.2013 pořádá SDH a Klub čarodějnic Hory
Sv.Šebestiána za finanční podpory obecního úřadu dětský
den.Bude pokácena májka na táborák a připraveny soutěže, kde
každý získá nějakou odměnu.
Začátek od 13 hod.na hřišti v Hoře Sv.Šebestiána.Pro děti z
Nové Vsi bude ve 12:45 hod.připravena hasičská technika u
požární nádrže, která je přiveze i odveze.
Občerstvení pro děti zajištěno zdarma.
Na všechny se těší hasiči a čarodějnice.

Obecní vyhláška o volném pobíhání psu bez náhubku tady asi neplatí pro pana
Beera a jeho psa.To tu platí asi jen pro určité obyvatele.Tímto bych velice ráda
věděla, jak si lidé mají uchránit své psy a kočky, když tento pes běhá bez náhubku
po vesnici v doprovodu s Monikou Vajtovou. Ta, jak jsme už párkrát viděli, pouští
psa ve vesnici na volno, protože ho neudrží.Naposledy tento pes napadl a
pokousal jiného psa u dětského hřiště, kde si hrály děti.Na upozornění, aby si psa
odvolala, nám řekla, ať jdeme do xxx. Proč s tímto obecní úřad nic neudělá?Nebo
snad čeká, až se stane neštěstí a tenhle pes pokouše děti?
AUTOR :
HOTEL HUBERTUS, HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

(Redakce lehce pozměnila některé výrazy.)

*V letošním roce se uskuteční výstavba místa
pro přecházení v Hoře Sv. Šebestiána přes
komunikaci 1/7. Dlouholetý boj s úřady je u
konce a během měsíců 4-5 bude provedeno
výběrové řízení na tuto stavbu. Zájemci,kteří se
chtějí účastnit tohoto výběru, ať se nahlásí na
OÚ jako členové komise.
* Během jarních měsíců bude nainstalováno
zábradlí na mostky v Nové Vsi pro zajištění
bezpečnosti. Termín ukončení instalací
31.5.2013(samozřejmě dle počasí)
* Dále budou v tomto jarním období
nainstalovány dětské prvky u nádrže v Nové Vsi
a ve sportovním areálu HSŠ.
* Zpracovávají se materiály k výstavbě další
etapy odvodnění v Nové Vsi. Pokud bude vše
připraveno, pokusíme se o realizaci ještě
v letošním roce.

INFORMACE ZE
OBECNÍHO ÚŘADU

* Mikroregion, jehož jsem členi, pro letošní rok připravil pro
naše seniory 4 akce pro stmelení a setkání známých a
sousedů ve společném kulturním a sportovním duchu.
akce:č.1 Obec Místo, hrad Hasištejn , červen
- sportovní část programu nádvoří, představení techniky
„Nordic Walking“
- občerstvení a kulturní část programu ve vnitřních
prostorách
akce č.2 Obec Výsluní, kostel sv. Václava , srpen
- finanční gramotnost, přednáška zástupců Policie ČR
- občerstvení a kulturní část programu ve spolupráci s p.
Bočkem
akce č.3 Obec Blatno, kulturní dům Horalka, září
- přednáška s fotoprojekcí zvířat, cestování)
- občerstvení a kulturní program

Internetové stránky obce : www.sebestian.cz

akce č.4 Jirkov – Domov pro seniory U Dubu , listopad

Adresa:

- přednáška o zdravé výživě

Hora Sv.Šebestiána č.p.3, psč. 431 82
TELEFON/FAX
474 695 121

-občerstvení a kulturní program( seniorky Jirkov)

Starosta obce:
Koutský Jan, tel.mob.724 155 305
Místostarostka : Štelcichová Lenka
Účetní:

Upozornění občanů na novelu stavebního zákona
č.183/2006 novely č. 350/2012. Stručný výtah pro
potřeby drobných stavebních úprav chystáme do dalšího
čísla Střípků. Doporučujeme provádět veškeré úpravy po
konzultaci se stavebním úřadem nebo s OÚ.

Kovaříková Iveta, obecsebestian@volny.cz
Telefon: 474 695 131

inzerce

Úřední hodiny:
Pondělí:

7.00 - 11.00 / 13.00 - 17.00

Středa:
Čtvrtek:

14.00 - 17.00
8.00 - 11.00

PROSÍM DODRŽUJTE ÚŘEDNÍ HODINY.
DĚKUJEME OÚ

Odpadové hospodářství obce: Jak již bylo zmíněno několikrát z různých informačních zdrojů, naše obec umožňuje svoz
separovaných odpadů (papír, plast, sklo). Čím více uvedeného odpadu vytřídíme, tím obec dostane z tohoto odpadu
finanční odměnu. Ve výsledku zaplatíme méně za komunální odpad. V této souvislosti se chci vrátit k našim plastovým
odpadovým nádobám. Po letošní zimě si každý vyzkoušel , jak nakládat s horkým popelem. Některým se to povedlo bez
ztráty bodu a některým se to moc nepovedlo. Tím končí doba učení a bohužel musím konstatovat, že komu se od této
doby povede nádobu zlikvidovat, tak bohužel bude muset uhradit zůstatkovou cenu nádoby po odečtení amortizace.
Ceny pořízení jednotlivých nádob jsou: nádoba 120l……………..899,- + 21%DPH= 1 088,-Kč
240l……………1199,-Kč +21%DPH= 1 451,-Kč
1100l…………….6 990,-Kč + 21%DPH=8 458,-Kč

Tolik tedy zaplatíte za vaši nepozornost.
Na příspěvky od kronikářky obce a ředitelky mateřské
školky jsme opět čekaly marně.

Slovo redakce:

Vzhledem k tomu, že tento měsíčník
má ve svém názvu ,, Nezávislý “ jsme
rády za všechny příspěvky občanů,
protože pokud někoho něco trápí a
chce, aby se to dověděli všichni
občané, je potřeba napsat svůj názor
právě na tyto stránky, které jsou
určeny k nejširší informovanosti. Pokud
to bude řešit pouze na zastupitelstvu,
bude o tom vědět pouze hrstka lidí,
kteří se tam sejdou.

Na vaše příspěvky, dotazy čeká naše emailová adresa :
stripkyzhor@seznam.cz, nebo poštovní schránka na adrese :
Jana Plachá, Hora Sv. Šebestiána č.p.39, psč.431 82
Šárka Brejchová, Hora Sv. Šebestiána č.p.85,psč.431 82
Upozornění! NEPODEPSANOU KORESPONDENCÍ , TEDY ANONYMEM , SE NEZABÝVÁME.
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