OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ |

ČERVENEC 2010

Pozvánka do obecní knihovny
Knižní tipy:
Sběratel dětí od Sabine Thieslerové – napínavý kriminální případ.
Sádlonoška od Aleny Čálkové – román pro ženy, které berou svůj
život s velkým nadhledem.
Psí život od Peter Mayle – odlehčený životní příběh vyprávěný
psem jménem Kluk.
V knihovně jsou také k půjčení různé časopisy např.: Bravo,
Koktejl, 100 +1, Vlasta, Květy.

Provozní doba:
17. 6. - čtvrtek

19. 8. - čtvrtek

14. 10. - čtvrtek

2. 12. - čtvrtek

24. 6. - čtvrtek

24. 8. - úterý

19. 10. - úterý

9. 12. - čtvrtek

29. 6. - úterý

31. 8. - úterý

26. 10. - úterý

14. 12. - úterý

15. 7. - čtvrtek

9. 9. - čtvrtek

4. 11. - čtvrtek

21. 12. - úterý

22. 7. - čtvrtek

16. 9. - čtvrtek

11. 11. - čtvrtek

27. 7. - úterý

21. 9. - úterý

16. 11. - úterý

12. 8. - čtvrtek

7. 10. - čtvrtek

23. 11. - úterý

15.00 h – 18.30 h

Janička a Anička Berousků dostaly sladkost za namalování obrázku „Co budu dělat o prázdninách. “ Obrázek ještě
namaloval Radek Zikán, který je zrovna na táboře. Sladkost má schovanou.
L. Krupičková, knihovnice

Z historie Lesné – pokračování z minulého čísla
Osada Lesná spadá pod správu obce Nová Ves v Horách, respektive jen ta část, která se nachází na území bývalého okresu Most
(bývalá hájovna na začátku osady a bývalý hostinec „Zum grünen Wald“ majitele K. Kroha – dnes hotel „Lesná“ patří už do okresu
Chomutov). Obec patřila ke školní a farní správě v Malém Háji a do roku 1938 k poštovnímu úřadu v Hoře Sv. Kateřiny, v letech
1938-1945 k poště v Boleboři.
V místě se nacházely dva hostince, již zmíněný hostinec Karla Kroha a „Körnerova bouda“ majitele E. Körnera. V roce 1935 zde
byl postaven český Dům sportu, který byl o rok později rozšířen. Stavbu tohoto domu finančně podpořil obuvnický továrník J. A.
Baťa ze Zlína. Osada měla svůj hřbitov a kapli, oboje bylo v roce 1964 zrušeno a zbouráno.
(pokračování na str. 2)

NEZAPOMEŇTE sobota 31. 7. 2010 Novoveské letní slavnosti, více čtěte na str. 4
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(pokračování ze str. 1)
Před rokem 1945 byla Lesná, tehdy ještě Ladung, vyhlášeným a oblíbeným
zimním střediskem pro lyžaře. S rozvojem turistiky, pak také cílem
mnohých turistů. V téměř každém domě bylo k pronajmutí turistické
ubytování, kde mohli turisté trávit svou dovolenou. Někteří se do Lesné
vraceli a mnozí letní hosté zde pobývali u stejné rodiny i po mnoho let.
Lesná bývala v létě i v zimě skoro vždy vyprodaná.
Potřeby pro domácnost a živobytí, které nebylo možné získat ze
svého vlastního drobného hospodářství, se jednou týdně
nakupovaly v šest kilometrů vzdálené Nové Vsi v Horách (Gebirgsneudorfu),
kde se nacházely téměř všechny obchody se zbožím pro každodenní potřebu.
Čerstvé housky a chleba přivážely každé ráno děti se svým psím spřežením
od pekaře Christopha z Hory Sv. Kateřiny.
Na koci války zde v rozmístěné ruské jednotce zemřeli v květnu 1945 dva
vojáci. Stalo se jim osudné požití syrových kachních vajec. Byli zde pohřbeni a nad jejich hrobem byl postaven pomník, který se
nachází pár metrů vlevo od cesty vedoucí k hotelu Lesná.
Do konce roku 1945 žilo v Lesné přibližně 85 obyvatel ve 22 domech. Posledním starostou byl rolník Karel Richter, který se po
odsunu německého obyvatelstva usídlil ve Schwarzatal-Durýnsku. Z původních domů na Lesné dnes stojí pouze čtyři.
Nakonec ještě jedna zajímavost: za jasného počasí jsou z Lesné údajně vidět i pražské hradčanské věže.
Text a fotografie Josef Pešír, kronikář

Kulturní a společenské události
Pozor – s o u t ě ž !!!
Obecní úřad Nová Ves v Horách vyhlašuje

soutěž

o nejkrásnější květinovou zahradu,
záhon, skalku, výzdobu apod.
Hlasovat o výhercích budou sami občané na
základě anketních lístků v měsíci září.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:

Drahuše KRUPIČKOVÁ (78 let)

Jiří NĚMEC (72 let)

Odměny: poukázky na odběr zboží
v zahradnickém centru v hodnotě
1 500, 1 000 a 500 Kč.
Starosta obce Nová Ves v Horách vyhlásil soutěž pro děti s trvalým pobytem v obci, školou povinné:

„Zlepši své známky a odměnu máš v kapse.“
Natálie Hrubá, Daniela Nickelová, David Relich, Eliška
Štantejská, Ondřej Relich, Michaela Povolná, kteří splnili podmínky soutěže a získali tak peněžní
Slavnostního setkání se zúčastnili tito žáci

odměnu a dárek navíc. Všem úspěšným gratulujeme a přejeme stále výborné studijní výsledky i v dalších školních letech.
R. Malkusová

Upozornění: V červenci se zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách nekoná.
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SVÁŤOVO DIVIDLO A PRVNÍ NOVOVESKÁ NEZISKOVÁ O. S.
V sobotu 17. 7. připravila První novoveská nezisková o.s. ve
spolupráci s Mgr. Karlem Novotným - zastupitelem města Mostu
a Ústeckého kraje, dětský zábavný program na terase cukrárny a
kavárny Cafébar v Nové Vsi v Horách.“Sváťovo dividlo“přizvané loutkoherecké sdružení zahrálo dětem loutkovou
pohádku O koblížkovi, dále děti hádaly názvy pohádek, ze
kterých se zpívaly písničky, následovala malá dětská diskotéka a
na závěr akce se
děti společně s
rodiči bavily nad
vlastnoruční
výrobou
„vařečkových“ loutek. Kdo chtěl, mohl si nechat pokreslit
obličej dle svého přání, takže nám ve chvíli běhalo okolo pár
tygříků, kočiček, upírů a jiných „masek.“ Dětem, rodičům,
účinkujícím i hostům z mosteckého Azylového domu se
odpoledne moc líbilo a rádi se zapojili do dětského programu,
ze kterého nikdo nevyšel s prázdnou. Akce se konala již
podruhé za finančního přispění Ústeckého kraje a Mgr. Karla
Novotného, kterým tímto děkujeme.
text a foto: Zdeněk Budoš, člen První novoveské neziskové o. s. a člen zastupitelstva Nové Vsi v Horách

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané, rád bych vám touto cestou poděkoval za vaši účast ve volbách do PS. Jsem velice rád, že jste
nezanevřeli na naši dosavadní politickou scénu a rozhodli se ji svou hojnou účastí změnit od základů. Pevně věřím, že
toto ´´politické zemětřesení´´ přinese nám všem změnu k dobrému, i když to zpočátku jistě nebude procházka růžovým
sadem, ale spíše vysokohorská túra. Což mi připomíná, že nás čekají ještě jedny volby, troufám si říci, že pro nás a naši
obec důležitější, a to volby komunální. Věřím, že volební účast v těchto říjnových volbách bude přinejmenším stejně
vysoká, ne-li vyšší, než v těch parlamentních. Ještě jednou velké poděkování a přání krásného léta, David Kádner.

Památník na Výšině
V červnovém vydání zpravodaje nás starosta p. J. Bejček informoval o postupu prací na novém památníku z Výšiny. V současné době je už tento
památník postaven na původním místě a základu. Tento nový památník je kopií pomníku z roku 1898 postaveného při příležitosti 50. výročí vlády
císaře Františka Josefa I. a současně k uctění památky
padlých mikulovických mužů v prusko-rakouské bitvě u
Hradce Králové v roce 1866.
Památník vytvořil sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed u
Plzně, který se podílel přímo na místě na jeho instalaci a
konečné úpravě. Více jak tunu vážící pískovcový
památník, který se skládá ze tří částí, byl na místo
umístěn za pomoci jeřábu. Po provedení ochranného
nátěru byly dokončeny úpravy základu - pískový val
zpevněný kameny.
Pomník je osazen černými deskami se zlaceným písmem.
Nápisy jsou v němčině. Po dokončení parkové úpravy
okolí památníku, zde bude umístěna tabulka s českým
překladem německých nápisů.
text a foto: J. Pešír
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Obec Nová Ves v Horách Vás zve na

NOVOVESKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
sobota 31. 7. 2010

| sportovní areál TJ SOKOL

9.00 h turnaj ve stolním tenisu (9.00 – 12.00 h žáci, 13.00 – 16.00 h dospělí)
9.30 h turnaj v kopané: SK Mikulovice okr. Jeseník, SK Mikulovice okr. Pardubice, SOKOL H. Jiřetín „B“, SOKOL Nová Ves
13.00 h závody ve střelbě ze vzduchovky: kategorie: děti od 14-ti let, ženy, muži
13.00 h přebor v chůzi na chůdách
13.00 h přebor ve hře Tivoli
ve sportovním areálu budou prodejní stánky (dřevovýroba, keramika, malování na obličej, občerstvení ad.)

| kulturní dům U lípy
19.00 h slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen ve všech disciplínách a kategoriích
19.30 – 02.00 h taneční zábava, hrají manželé Hvozdovi
vstup dobrovolný, výtěžek bude věnován na opravu kostela sv. Michaela archanděla

Sportovně relaxační centrum „U rybníčka“
U rybníčka pozvolna vyrůstá relaxační centrum, na které obec získala dotaci
z Programu obnovy Ústeckého kraje a dále z Programu podpory rozvoje
hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů Ministerstva pro místní
rozvoj. Tento prostor byl udržován, ale nebyl smysluplně využíván, a tak jsme
využili možnosti vyhlášených dotačních titulů na podobné akce a pí. Malkusová
vypracovala žádosti a jak je zřejmé, tak jsme uspěli. Pro informaci uvádím, co by
měl tento areál splňovat. Předně to je místo k setkávání lidí pro společenské a
sportovní vyžití, což v detailu znamená posezení v pěkném místě a uvolnění,
sportovní rybaření, grilování, cvičení v přírodě a možnost poznání fauny a flóry
v našem regionu, což umožní informační tabule. Přeji vám čtenářům,
obyvatelům i návštěvníkům obce prožití hezkých chvil v tomto hezkém
prostředí. Předpoklad dokončení je stanoven na půli září t. r.
J. Bejček

Zpráva SDH Nová Ves v Horách za měsíc červenec 2010
12. 06. 2010 jsme pořádali dětský den ve spolupráci se Spolkem žen. Tímto jim mockrát
děkuji a všem, kdo se dětského dne zúčastnili. MDD proběhl bez problémů i přes nepřízeň
počasí. Účast rodičů a zvláště dětí byla překvapivě velká, za což jsem rád.
17. 07. 2010 SDH pořádal prázdninovou stezku odvahy. Sraz byl u hasičárny a i přes
ochlazení a pozdní hodinu (19.00 hod.) přišlo 15 dětí, kterým, jak doufám se akce líbila. Na
dalších akcích budeme pracovat a doufám, že i ve spolupráci s ostatními složkami této obce.
SDH pracoval i na hasičské technice. Automobil AVIA 30 je provozuschopný a po technické
kontrole. Čerpadlo PS-12 je zcela v pořádku a tím jsme připraveni na výjezd k požárům a
ostatním živelným pohromám. Doufám však, že to nebude zapotřebí.V měsíci červenci
provádíme i kontroly lesních úseků, přičemž zároveň zdokonalujeme naší požární i osobní
techniku.
Přeji všem krásnou dovolenou a ničím nerušené letní měsíce. Hesoun Jaroslav, starosta SDH

Příspěvek na záchranu kostela sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách můžete zaslat na transparentní účet

č. 5153384001/5500. Děkujeme.
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