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ČERVEN 2010

Nová provozní doba obecní knihovny do konce roku 2010
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

V polovině měsíce června ukončila práci v obecní knihovně dlouholetá
knihovnice paní Irena Větříčková. Obecnímu úřadu se podařilo zajistit
knihovnici novou, která převzala agendu a bude se na stávající i nové čtenáře
těšit ve dnech uvedených v tabulce. Jedná se trochu o změnu, neboť
ve vybraných týdnech bude knihovna přístupná v úterý oproti dosavadním
zvyklostem, kdy bylo otevřeno ve čtvrtek. Otevírací doba od 15.00 h do 18.30
hodin zůstává beze změn. O aktuálním dění, akcích a novinkách v knižních
titulech Vás na stránkách Novoveského zpravodaje bude pravidelně informovat
paní Lenka Krupičková.
Obecní úřad si dovoluje prostřednictvím Zpravodaje vyjádřit upřímné
poděkování paní Ireně Větříčkové, která vždy s láskou a péčí se ochotně
starala jak o knižní fond, tak o všechny čtenáře. Paní Větříčková nám k tomu
řekla:
„Dne 16. 6. 2O10 jsem po 46-ti letech předala knihovnu paní Krupičkové Lence. Je
nutné, aby se knihovny ujala mladší, kdo ovládá lépe počítač a bude věkově k
dětem blíž. Říkám to velice nerada, a bude se mi stýskat, do knihovny budu chodit
jako čtenář a budu vždy na blízku, bude-li potřeba.“ Děkujeme. R. Malkusová

Malá prázdninová soutěž pro školáky
Za pár dní tu máme letní prázdniny. Každý z vás se už určitě nemůže dočkat a má své plány. Stačí,
když mi nakreslíte nebo napíšete, co plánujete dělat celé prázdniny a přinesete dne 15. 7. 2010
(15 – 1830 h) do místní knihovny. Čeká na vás malá sladká odměna.
L. Krupičková, knihovnice.
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OTÁZKY PRO..... Ing. Václava Krůtu
1. Jak dlouho žijete v obci?
V obci žiji docela krátce. Původně jsme bydleli s rodinou v Litvínově a před pěti lety
jsme tu koupili chalupu u rybníčka. Trochu jsme jí dali do kupy a začali jsme sem jezdit
častěji a častěji. Vlastně jsme se odtud postupně přestali vracet zpět do Litvínova. Přišlo to tak
nějak samo a jsme tomu moc rádi. Trvale hlášen jsem v Nové Vsi v Horách zhruba rok.
2. Jak jste spokojeni v obci a co je třeba zlepšit?
Před třemi lety se nám narodila dcera Kristýnka a tak nějak spontánně jsme se s manželkou rozhodli, že
zde zůstaneme natrvalo. Je tu krásně, v každém ročním období si lze najít něco pozitivního a pěkného. V
létě jezdíme na kolech, jsou tu skvělé terény a cyklostezky jak pro samotné bikery, tak i pro vyjížďky s
celou rodinou. Fantastická je blízkost saské části Německa a naprostá volnost a propustnost hranice, oba
regiony jsou vlastně propojeny v jeden celek s mnoha rozšířenými možnostmi pro turisty, cyklisty i ostatní
návštěvníky. V tomto ohledu je projekt spojené Evropy a rozvoje příhraničí naprosto výjimečný a přináší
a přinese do budoucna mnohá pozitiva. Je to ta nejlepší cesta, jak se lidé z jiných zemí mohou navzájem
poznávat a pochopit a nikdy se už snad nebudou opakovat nešťastné události z první poloviny minulého
století. Žijeme ve šťastné a skvělé době, ač si mnozí z nás možná myslí něco jiného. V zimě jezdíme na
běžky a na lyže – již několik let zde ve východních Krušných horách skvěle funguje projekt Krušnohorské
bílé stopy a takhle upravované, dlouhé a vzájemně propojené stopy nemají snad v žádných jiných českých
horách. Těch aktivit a činností je samozřejmě mnohem víc, doma toho opravdu moc nenasedíme. Co se
týká obce samotné, každý musí vidět a uznat, že jde ohromně nahoru. Možná by to mohlo jít ještě všechno trochu rychleji (když to třeba
porovnáme s druhou stranou za „potokem“), je to ale všechno otázka prostředků, možností a priorit. Nové vedení obce v čele se starostou J.
Bejčkem to tu opravdu vzalo rázně do ruky, táhne za jeden provaz a v obci je to vidět. Je příjemné bydlet v obci, kde člověk vidí takový tah na
branku starosty i zastupitelstva, jako na Nové Vsi v Horách. A obec je navíc bez dluhů a to také dnes není úplně běžné. Když mě tedy starosta
nedávno oslovil, souhlasil jsem, že obci rád svým osobním přispěním pomůžu a následně jsem i kývnul na kandidaturu do OZ za sdružení
nezávislých kandidátů. Zlepšovat je taky samozřejmě pořád co. Mě osobně třeba hodně trápí, že spousta lidí používá neekologické vytápění a že se
trochu promarnila možnost, kdy byla celá obec v 90. letech plynofikována a každá chalupa mohla dostat v podstatě zadarmo přípojku a snad i
plynový kotel. Je to samozřejmě také a hlavně o penězích, ale myslím si, že v této oblasti máme ještě hodně co řešit a napravovat. Tahle krásná
obec, tenhle skvělý kus světa a naše děti si to přece zaslouží.
3. Jak hodnotíte vývoj v obci a čím byste mohl přispět k rozvoji obce?
Vývoj v obci už jsem částečně zhodnotil v předchozím odstavci.
Funguje a rozjela se tu spolková činnost (Svaz žen, Svaz dobrovolných hasičů, Sokol, kroužky pro děti). Kdo chce a má chuť se zapojit, možnosti
si vždycky najde. Starostovi se taky podařilo sehnat finanční prostředky na pořádání různých akcí a oslav, které přispívají k zviditelňování naší
obce v rámci regionu a hlavně přispívají ke zvyšování sounáležitosti obyvatel k obci a ztotožnění se s jejími obyvateli, sousedy, kamarády. Např.
oslavy 444. výročí založení obce před dvěma lety byly skvělé a doposud asi nepřekonané. V obci máme funkční vodovod, kanalizaci, plyn, je tu
internet, fungující pošta. I pár hospod tu funguje a opravený a oživený kulturní dům Pod lípou mluví za vše. Tohle všechno není úplně samozřejmé
a nemají to ve všech obcích (třeba i větších) a patří za to velký dík nejen současnému, ale i minulým vedením obce. Co se týká mého osobního
příspěvku k rozvoji obce, budu se snažit přispět svými silami a kontakty k tomu, aby vedení obce v čele se starostou J. Bejčkem (a o jeho
znovuzvolení si dovolím nepochybovat) mohlo pokračovat v nastoupeném trendu. Pokud k tomu ještě dostanu od občanů mandát a dostal bych se
do OZ, nabízím a pokusím se využít některé své kontakty a možnosti jak z profesní sféry (EUROMONT GROUP a.s.), tak i z té politické (TOP 09,
Sdružení starostové a nezávislí). Je mi však jasné, že jsem zde krátce, a proto i v případě nezvolení do OZ určitě nezatrpknu a budu rád s vedením
obce spolupracovat na jakékoliv oboustranně výhodné platformě. Nová Ves v Horách a její obyvatelé si to podle mě zaslouží.

OTÁZKY PRO..... Ing. Jana Valentu
1. Jak dlouho žijete v obci?
V Nové Vsi v Horách žiji již 27 let, od doby svého narození. Vyrostli zde mí rodiče, žili zde mí prarodiče a
i já si zde časem plánuji založit rodinu. I navzdory drobným úskalím, jenž skýtá život na horách, bych tento
životní styl neměnil.
2. Jak jste spokojeni v obci a co je třeba zlepšit?
Život v obci není vždy nejjednodušší. Obzvláště pak zimní měsíce přinášejí řadu úskalí v podobě množství
sněhu, který často komplikuje život. Nicméně i v tomto období si zde člověk může najít spoustu zajímavých
aktivit. Druhou komplikací je společenský život a kultura, která je zde značně omezená. Na druhou stranu
jsem rád, že současné vedení obce podporuje činnost řady spolků, což vede i k obnově již zaniklých spolků
a ke vzniku nových. Mám radost, že jsem mohl osobně stát u obnovy jednoho z nich. Konkrétně se jedná o
„Sbor dobrovolných hasičů“, kde již od vzniku v loňském roce, zastávám funkci člena výboru a velitele
zásahu. Právě činnost těchto spolků je pro kulturní život v obci velmi důležitá, neboť se podílí na vzniku
řady společenských akcí. Konkrétně SDH za svou krátkou existenci uspořádal již několik nohejbalových
turnajů, turnaj v šipkách, společenský ples, stavění a kácení máje a naposledy jsme zorganizovali dětský
den. Všechny tyto akce sklidily velký úspěch, a proto v nich hodláme i nadále pokračovat.
3. Jak hodnotíte vývoj v obci a čím byste mohl přispět k rozvoji obce?
Pokud se v současné době kdokoliv z nás projde obcí, uvidí pozitivní změny snad na každém druhém kroku.
Určitě se dá ještě řada věcí zlepšit, ale rozumím, že ne všechny věci lze udělat naráz. Hlavním omezujícím
faktorem zde určitě není neochota, ale finance. To jakým směrem se bude vývoj obce ubírat, nezáleží jen na zastupitelích, ale také ze značné míry
na nás. Neboť každý z nás alespoň částečně ovlivňuje, jak bude Nová Ves vypadat. Pokud bych pak měl zhodnotit činnost zastupitelstva, myslím
si, že za poslední volební období prošla obec řadou významných změn a úprav. Ať už se to týká oprav budov, úprav volných prostranství obce,
záchran kulturních památek nebo rozvojem společenského života v obci. Já osobně si myslím, že tímto směrem by se měla obec i nadále ubírat, a
že současný starosta a zastupitelé mají ty správné představy, jak by měla obec vypadat. To byl asi i hlavní důvod proč jsem přijal od pana starosty
možnost kandidovat v příštích komunálních volbách za „Sdružení nezávislých kandidátů-ED“ a v případě úspěchu se tak moci spolupodílet na
rozhodování o dalším vývoji obce.
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OTÁZKY PRO..... Jaroslava Hesouna
1. Jak dlouho žijete v obci?
V naší obci žiji bezmála 7 let. Zakoupil jsem rodinný domek v dolní části obce a přistěhoval se s celou rodinou v srpnu 2003. Vždy jsem chtěl
bydlet na horách, a tak jsem si za podpory mé ženy splnil svůj sen.
2. Jak jste spokojeni v obci a co je třeba zlepšit?
V naší obci jsem vcelku spokojen. Vzhledem k tomu, že naše obec je roztažena tak postrádám lepší komunikaci mezi lidmi a obecním úřadem.
3. Jak hodnotíte vývoj v obci a čím byste mohl přispět k rozvoji obce?
Dosavadní rozvoj obce hodnotím kladně a určitě jde správným směrem. Další zlepšování mohu podle svých sil ovlivnit na úrovni spolkové
činnosti, a to především u Sboru dobrovolných hasičů, kde jsem nyní starostou a jsem zakládajícím členem obnoveného sboru. Budu se aktivně
podílet na společenských akcí obce a především Sboru dobrovolných hasičů a usilovat o rozšíření základny vybavení a akceschopnosti SDH tak,
aby byl schopen pomoci při požárech povodních a případných kalamitách.

OTÁZKY PRO..... Miroslava Šikla
1. Jak dlouho žijete v obci?
Od roku 1982 zde žijeme s manželkou jako chalupáři – stálí, já od roku 2OO8 trvale, manželka od května letošního roku.
2. Jak jste spokojeni v obci a co je třeba zlepšit?
V obci jsme celkem spokojeni, ale chybí nám vodovod, v letních měsících musíme dost šetřit, aby nám nedošla voda ve studánce. Dále je špatná
cesta, lesem se v létě po ní nedá jezdit a směrem na hlavní silnici je samá díra, tak rozbití auta.
3. Jak hodnotíte vývoj v obci a čím byste mohl přispět k rozvoji obce?
V obci se asi něco zlepšilo, ale u nás v Mikulovicích se neudělalo zatím nic. Myslím viditelného.

Z historie Lesné
Osada Lesná (dříve – Ladung) patřila svou polohou
k významnému místu na staré solné stezce vedoucí z německého města
Halle, přes Saydu, do českého Žatce a dále do Slaného a Prahy.
Zakládací listina pro tehdejší Ladung (majitel panství určil napříště
nazývat tuto osadu „Langendorf“, ale tento název se neujal) pochází
z roku 1590, osada je však starší, její název je uveden již v mníšeckém
„handfestu“ z roku 1562.
Vznik i název této osady je spojován s překládkou zboží, tak
zvané „Umladestation“ (překladiště) byly zřizovány na obtížných
úsecích starých obchodních cest, kde bylo nejen překládáno zboží, ale i
přepřaháni koně a soumaři před dalším transportem.
V zakládací listině z r. 1590 je uvedeno pět jmen prvních
osadníků, v roce 1654 uvádí daňový soupis dalších šest jmen a
poznámku že se živí chovem dobytka. V pozdějších zápisech se
můžeme dočíst, že solná cesta jako taková, ztratila význam a že zde žijí
toliko nádeníci, dřevorubci a lovci.
2. ledna 1647 se stal majitelem panství Jezeří – Nové Sedlo,
František Vilém Popel, svobodný pán z Lobkovic. Ten v roce 1651
rozšířil svůj majetek přikoupením dalších vsí, mezi nimiž byla také
Langendorf – Lesná.

V roce 1727 uvádí farář W. Wedin z H. Sv. Kateřiny
v soupisu příjmů stanovených pro Lesnou, padesát obyvatel. Ke dni 31.
12. 1800 se uvádí v Lesné 30 domů a 134 obyvatel, všichni katolíci. Při
sčítání lidu 31. 12. 1900 je v Lesné ještě 22 domů a 103 obyvatel.
Katastr Lesné měl rozlohu 557 ha, z toho bylo 526 ha lesa, 17
ha polí, 14 ha luk a pastvin. Zemědělské hospodaření přinášelo jen
skromné výnosy. První sníh napadl často již koncem září a v některých
letech zůstal ležet až do května. Například na podzim roku 1941 nebyl
kvůli sněhu posekán a sklizen oves ani vybrány brambory. Jediným
větším, samostatně hospodařícím rolníkem v Lesné byl E. Neubauer,
vlastnil přibližně 10 kusů velkého dobytka. Kromě dvou hostinců zde
nebyla žádná jiná živnost provozována. Většina obyvatel pracovala
jako lesní dělníci, počátkem dvacátých let 20. století začali někteří
zdejší muži pracovat jako horníci v uhelném dole Grohmann
v Dřínově. Vypráví se, že se zdejší obyvatelé, dříve často zabývali i
pašováním, ale našetřili tím jen malý majetek.
Lesná patří s 911 metry nadmořské výšky k nejvýše položené
osadě v okresu Most. Cesta procházející osadou tvoří hranici mezi
bývalými okresy Most a Chomutov.
Pokračování příště. Josef Pešír, kronikář

Zeptali jsme se starosty
Všimli jsme si, že započaly práce kolem památníku na Výšině. Můžete sdělit našim čtenářům, jak a kdy budou práce pokračovat,
kdy budou dokončeny a jaké budou finanční náklady?
Obnova památníku na Výšině probíhá dle harmonogramu realizace. 15. 6.
2010 jsem provedl kontrolu průběhu a stavu prací na památníku přímo u
zhotovitele pana Štěrby a mohu vám sdělit, že z části je již kámen
opracován a dílo připraveno k vytesání detailů. Při této příležitosti jsem
provedl fotodokumentaci již provedených prací. Vlastní osazení a
dokončení památníku by mělo být v termínu 20. - 28. 7. 2010 . Poté bude
provedena parková úprava celého prostoru a vysázeny dřeviny. Někteří
občané s nelibostí nesou odstranění původních stromů.Tyto stromy, pokud
by bylo shledáno, že jsou zdravé, tak by tam zůstaly, ale vězte, že odborný
posudek ing.Grünerové, dendroložky, doporučil odstranění z důvodu
napadení houbou a hnilobou a v dohledné době hrozilo zřícení stromů a
možnost úrazu chodců či projíždějících.V případě eventuelního úrazu nebo
dokonce smrti by nynější odpůrci a kritici mluvili zcela jistě jinak.
Finanční náklady představují částku 445 tis. Kč, kdy převážná část bude
pokryta z dotace Evropské unie, ze Státního zemědělského a intervenčního
fondu. Závěrem bych vás rád pozval po dokončení parkových úprav na slavnostní otevření a případné vysvěcení tohoto památníku.

4

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ

Novoveské ženy navštívily Hřensko
29. 5. 2010. Náš výlet do Národního parku České Švýcarsko.Vyjeli jsme ráno v
7.hod.Spolek novoveských žen,bylo nás 11. Počasí nebylo nejlepší, ale věřili
jsme, že se vylepší. Pronajímáme si auto p. Karšňáka z Hory Sv. Kateřiny, který
je k nám ohleduplný a trpělivý. Jeli jsme do Děčína a z Děčína lodí do Hřenska.
Plavba lodí byla krásná, dali jsme si i kafíčko a sledovali přírodu. Přijeli jsme do
Hřenska a hned frčeli na červenou, která nás naváděla k Pravčické bráně. Kdo tam
byl, tak ví, co následovalo, jaká cesta nás čeká, cesta bahnitá, kamenitá a do
kopce, ale byli jsme plni elánu,
tak jsme šlapali, když už to
trvalo hodinu a pořád jsme
bránu neviděli, tak nás pomálu
úsměv přecházel. Nejvíce jsme
obdivovali p. Haufovou, která
ve svém věku nás napomínala, abychom se neloudali. Konečně jsme došli, ale to
nebylo všechno, zbýval ještě kus do kopce k Pravčické bráně, ale to už jsme
vzdali, vylezli jsme na výběžek odkud jsme bránu viděli, zamávali jsme Jí, trochu
si odpočinuli a frčeli jsme zpět, už cestou kratší, ale o to více strmější.
V hotelu Pastis jsme měli rezervované obědy, tak jsme se po zásluze najedli a dali
si i zasloužené pivíčko a ještě jsme se byli podívat na krásný hotel Belveder, který
je poblíž s vyhlídkami na skály Českého Švýcarska a jeli jsme spokojení domů,
cesta domů je vždy ta nejkrásnější. Počasí se také vydařilo, nezmokli jsme, nálada a pocit, že jsme si společně užili legrace byl
krásný.
5. 6. 2010 jsme byli Spolek novoveských žen v Hudebním divadle Karlín v Praze na muzikále ,,Carmen" s Luckou Bílou.
Představení bylo opravdu krásné, všem se nám moc líbilo.
Napsala a foto Větříčková Irena.

SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
„BUĎ FIT“

Cvičení pro ženy oznamuje, že se v období letních
prázdnin naše hodiny nekonají. O přesném termínu
zahájení budeme prostřednictvím Zpravodaje včas
informovat. Přejeme všem našim cvičenkám
sportovní prožití letních dnů a těšíme se na vás opět
v září.
V. Tondrová, V. Stehlíková

KROUŽEK PRO DĚTI
Kroužek šikovných rukou se koná každé pondělí od 17.00 h.
Sraz je před muzeem!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
jubilantovi:
Pavlovi VEIKOVI (71 let)

Je nám líto, že v posledních dnech nás navždy
opustili naši spoluobčané:

Pavel Horák (17 let) Vladimír Koula (68 let)

Vylosovanou
výherkyní
fotosoutěže
Novoveského
zpravodaje se stala slečna Nikola Opatrná, které
upřímně gratulujeme! Na fotografii J. Pešíra losuje
šťastného výherce z doručených anketních lístků
zastupitelka paní Václava Rothová.

MUDr. Myšáková oznamuje
dovolenou v termínu
7. – 16. července 2010
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Kulturní a společenské události
Pozor – s o u t ě ž !!!
Obecní úřad Nová Ves v Horách vyhlašuje

soutěž

Starosta obce Nová Ves v Horách vyhlašuje
soutěž pro děti s trvalým
pobytem v obci, školou povinné:

a odměnu máš v kapse

o nejkrásnější květinovou zahradu,
záhon, skalku, výzdobu apod.
Hlasovat o výhercích budou sami občané na
základě anketních lístků v měsíci září.
Odměny: poukázky na odběr zboží
v zahradnickém centru v hodnotě
1 500, 1 000 a 500 Kč.

Podmínky:
Žáci s trvalým pobytem v obci Nová Ves
v Horách, kteří si zlepší svůj celkový průměr
známek o 50% oproti pololetí, anebo budou mít
vyznamenání, a kteří se se svými pěknými
známkami přijdou pochlubit na zdejší Obecní
úřad dne 30. června 2010 v 15.30 hodin, čeká
odměna 300,- Kč a překvapení.

Pohádková Lesná 2010
Mikroregion Lesenská pláň (obec Boleboř, Nová Ves v Horách,
Vysoká Pec, město Hora Svaté Kateřiny) pořádal 2. ročník Den dětí na

Lesné. Slunečné počasí a téměř 1500 návštěvníků pomohli naplnit
pořadatelům cíle projektu Pohádková Lesná 2010 konáním dětského
dne podpořeného z fondu malých projektů Ziel 3 / Cíl 3, Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Spolupráce Mikroregionu Lesenská a
občanské sdružení Horský klub Lesná v Krušných horách spolu
s Turistickým sdružením Seiffen začala vánočními akcemi v Seiffenu a
navázala na 1. ročník Pohádky na Lesné 2009. Těchto aktivit využili
organizátoři akce k upevňování vazeb mezi těmito subjekty a
především mezi obyvateli zájmového regionu. Nedělní odpoledne bylo
zahájeno slavnostním uvítáním místních organizátorů – Antonína
Herzána (předsedy HKL, VRC, KBS a Nadačního fondu Obnova
krušnohoří) a pozvaných hostů- Milana Čapka (předsedy Mikroregionu
Lesenská pláň), Milana Šťovíčka (předsedy Věci veřejné a ředitele
školy Humanitas), Davida Kádnera (nově zvoleného poslance Věci
veřejné), pana profesora Vladimíra Bejčka (z Fakulty životního
prostředí v Praze), p. Börner a Catrin Bilz z Turistického sdružení
Seiffen. Pestrý program zahájily malé mažoretky z partnerské školky
Kaštánek. Svým roztomilým tanečním představením zaujaly pozornost
všech návštěvníků. Dále následovala ukázka programu mladých hasičů
z Hory Svaté Kateřiny a Jirkova. Na své si přišli i milovníci divadla,

ochotnický spolek DivOch z Vysoké Pece představil svou novou
scénku „Chování člověka v lese“. Pozadu nezůstali ani němečtí
partneři, kteří si připravili vystoupení krojovaného souboru ze Seiffenu
„Oživlé hračky“. Jejich vystoupení překládala p. učitelka Mgr. Eva
Vokurková ze 4. ZŠ Jirkov. Příznivci zvířátek mohli shlédnout ukázku
výcviku kynologů z Vysoké Pece a sokolníků z Prahy. Celý program
byl obohacen scénkami místních dobrovolníků, přeletem letadel nad
hlavami návštěvníků a příjezdem obrněných vojenských transportérů.
Malí zájemci si tak mohli na vlastní oči prohlédnout interiér vojenské
techniky a společně se vydat jízdou na vojenskou výpravu, coby
účastníci výcviku. V letošním roce se Lesná již podruhé proměnila v ráj
pohádek. Organizační tým převlečený do kostýmů pohádkových bytostí
pro děti připravil spoustu stanovišť s úkoly. Děti nejdříve musely
poznat o jakou pohádkovou postavičku se jedná a poté se vrhnou na
plnění úkolů. Zatloukání hřebíků do špalíku u hajného Robátka byla
pro šikovné ručičky snadnou disciplínou. Včelka Mája s Vilíkem zase
poletovali nad házením kroužků, vodník Česílko pomáhal dětem
s chytáním rybiček, Pipi Dlouhá Punčocha radila při určování
vycpaných zvířátek, čarodějnice, černokněžník, klaun a mnoho dalších,
ti všichni se podíleli na přípravě Pohádek na Lesné 2010. V průběhu
odpoledne byly připraveny pro děti kreativní dílny z německého
Seiffenu. Zruční zájemci tak měli možnost vybarvit si dřevěná zvířátka,
skládat hlavolamy, vymalovat perníková srdce a vyzkoušet spoustu
dalších tvořivých činností. V areálu návštěvníci využili obrovskou
nafukovací skluzavku, skákací hrad a nové prolézačky. Ti, co se chtěli
vydat na výlet po Krušných horách nastoupili do vláčku
BIMMELBAHN, který děti i dospělé povozil a ukázal jim tak blízké
okolí Lesné. V závěru odpoledne byla vyhlášena velká obrázková
soutěž na téma „Krásy Krušných hor očima dětí“. Cílem soutěže bylo
nakreslit obrázek podle daných předloh. Jednalo se především o
objekty a kulturní památky Krušných hor, které měly děti co
nejvýstižněji nakreslit. Tak jako v loni i letos budou vybrána ta
nejzdařilejší díla, která se využijí na zhotovení dětských
omalovánek.Pohádky na Lesné skončily. Poděkování za finanční
podporu patří zvláště Euroregionu Krušnohoří, silnicím GROUP,
Vodohospodářské stavební Chomutov a firmě Marius Pedersen.
Děkujeme všem obcím, jejich zástupců a obyvatelům, kteří s námi
strávili hezké odpoledne a těšíme se opět příští rok NA SHLEDANOU.
Text: Lesenská pláň, foto: J. Pešír
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Den dětí
Dne 12. 6. 2010 Spolek žen pomohl místním hasičům zajistit soutěže u příležitosti Dne dětí na hřišti u Sokolovny. Ženy si
vzaly na starost skákání v pytli, magnetické šipky, házení kroužků a nafukování balónků. Děti dostaly kartičky se jménem
a po absolvování všech disciplín, kterých bylo 12, dostaly sladkosti. Počasí nám přálo, škoda jen, že při vyhlašování
hlavních tří cen začalo pršet. Za Spolek žen napsala Zdena Šiklová
Obecní úřad děkuje organizačnímu týmu (mj. členům Sboru dobrovolných hasičů NVH, Spolku žen, Janě Dvořákové,
foto: Josef Pešír
Libuši Novotné Pokorné, Radkovi Prušovicovi ad.), dále manželům Láskovým, Jiřímu Němcovi.

Křest cyklotrasy
Nová Ves v Horách – Jeřabina –
Mníšek – Klíny – Český Jiřetín
12. 6. 2010 proběhl před penzionem Výšina křest nové
cyklotrasy, kterou podpořil Svazek obcí v regionu Krušných
hor. Délka trasy je 25 km a celkové převýšení činí 300 m.
Jedná se o středně náročnou trasu. (rama) foto: Antonín Blažek

PŘIPRAVUJÍ SE
NOVOVESKÉ
LETNÍ SLAVNOSTI
Sdělujeme občanům, že v sobotu 31. 7. 2010
proběhnou letní slavnosti. Tato akce bude včas
plakátována a popsána v následujícím čísle
„Novoveského zpravodaje.“
Nyní přinášíme stručný program:
V 9.00 h zahájení turnaje ve stolním tenise žáků a
zároveň
zahájení turnaje v kopané za účasti družebních
obcí Mikulovic od Jeseníku a od Pardubic
Od 13.00 h bude otevřen turnaj ve stolním tenise
dospělých - čtyřhra. Současně začne 1. ročník
soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní, dále 1.
ročník v chůzi na chůdách a 1. ročník přeboru ve
hře TIVOLI.
Kategorie žáci a dospělí, to vše o ceny dle pořadí.
Od 16.30 h proběhne zápas v kopané oldies –
bývalých hráčů Nové Vsi v H.
Vyhodnocení a předání cen proběhne na sále
kulturního domu v 19.00 h a po vyhlášení
následuje volná zábava při hudbě.

(jb)
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Jak jsme volili v Nové Vsi v Horách?
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ne jinak tomu bylo také v Nové Vsi. Je
dlouholetou tradicí, že volební místnost je umístěna v zasedací
místnosti obecního úřadu. Jakmile byla v pátek ve 14.00 h zpřístupněna
volební urna, jako první do ní svůj hlas vhodil pan Július Holderik (obr.
vlevo). Vyjádřit svou podporu politikům přišla také nejstarší občanka
obce paní Ludmila Haufová (obr. uprostřed). Kdo si pečlivě
prostudoval hlasovací lístky, jistě mu neunikla historická událost, a to
že do Parlamentu kandidovali dva občané z Nové Vsi, konkrétně David
Kádner a Ondřej Martinka. Davidovi Kádnerovi dokonce můžeme

gratulovat k úspěchu, neboť i díky novoveským voličům byl zvolen
poslancem PS, získal zde rovněž řadu preferenčních hlasů.
Obecní úřad děkuje všem členkám a členovi okrskové volební komise
za důkladnou a hbitou práci a hladký průběh voleb včetně sčítání hlasů,
protože ten, kdo sledoval volební výsledky on-line si jistě všiml, že
naše výsledky byly předány Českému statistickému úřadu jako první ze
spádové oblasti Litvínovska.

Zde jsou výsledky:

Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1
1
100,00 388
194
50,00
194
194
100,00
Strana

Platné hlasy

Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

číslo název

celkem v %

4

Věci veřejné

51

26,28

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4

2,06

5

Konzervativní strana

0

0,00

20

Strana zelených

4

2,06

6

Komunistická str.Čech a Moravy

29

14,94

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové 6

3,09

9

Česká str.sociálně demokrat.

42

21,64

23

Česká pirátská strana

0

0,00

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11

5,67

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

6

3,09

14

STOP

0

0,00

25

Strana svobodných občanů

1

0,51

15

TOP 09

17

8,76

26

Občanská demokratická strana 23

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

0

0,00

11,85

R. Malkusová
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3. ročník paličkářského sympozia se opět vydařil
Opět po roce se v zasedací místnosti obecního úřadu a v novoveském
muzeu konal 3. ročník paličkářského sympozia. Plánovaný termín 19. a
20. června musel být z finančních důvodů zkrácen pouze na
jednodenní, přesto za jeden den se toho stihlo hodně. Sympozia se
zúčastnilo 28 návštěvníků především paličkářek, krajkářek a dalších
z Krušnohoří a to jak českého , tak německého. Program byl rozdělen
na dopolední a odpolední. Dopoledne bylo jako vždy věnováno
přednáškám. První z nich byla věnována šité krajce. Členka Klubu šité
krajky v Chomutově Slávka Brůnová, která je zároveň odbornou
pracovnicí Oblastního muzea v Chomutově, představila práci klubu
v přednášce Šaty třikrát jinak, aneb jak tvoří členky Klubu šité krajky
v Chomutově. Kromě šité krajky se představila krajka z žíní a slámy a
její náročné zpracování. Dále následoval vstup německých krajkářek,
které přijely s představením oživlé Barbary Uthmann, která je
zakladatelkou paličkované krajky v Krušnohoří. Poslední přednáškou
bylo představení krušnohorského lidového kroje a aplikace krajky na

jeho dílech. Po posilnění obědem v restauraci Pod lípou následoval
odpolední program a to výletem na Lesnou v Krušných horách. Zde
účastníkům sympozia byl představen nově postavený Krušnohorský
lidový dům, který by v budoucnu měl sloužit k představení a ukázkám
tradičních řemesel spojených s Krušnými horami. Po prohlídce se
všichni vrátili do Novoveského muzea, kde je čekala prohlídka
výstavky krajek, výměna zkušeností a podvinků. Můžeme říci, že další
ročník se opět vydařil a již dnes se těšíme na další ročník, který se
uskuteční 11. - 12. června 2011 a doufáme, že opět na Nové vsi
v Horách. Na závěr bychom rádi poděkovali za spolupráci obci Nová
Ves v Horách a zvláště jejímu starostovi panu Bejčkovi za propůjčení
zasedací místnosti a muzea a Oblastnímu muzeu v Chomutově a
v Mostě za přednesené příspěvky a ukázky a panu Antonínu Herzánovi
za zprostředkování prohlídky krušnohorského lidového domu na Lesné.
Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sympozia.
(linopo)

V sobotu dne 19. 6. 2010 se sešli v ZŠ Hoře Sv. Kateřiny na
pravidelném setkání, které se koná po pěti letech absolventi ZŠ Hora
Sv. Kateřiny, Brandova a Nové Vsi v Horách bývalí žáci ročník 49 a
50 za účasti třídní učitelky p. Berkové, p. učitelky Matějíčkové a p.
učitele Maxmiliána. Po prohlídce školy program pokračoval v
restauraci U vleku. Při této příležitosti byla uspořádána sbírka na
kostel v Nové Vsi v Horách. Vybralo se celkem 5.800,-Kč. Tato
částka byla předána na konto Spolku pro obnovu památek pani
Novotné Pokorné, předsedkyni. (jb)

Příspěvek na záchranu kostela sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách můžete zaslat na transparentní účet
č. 5153384001/5500.
Jedná se o transparentní účet, který si může každý prohlédnout na internetu pod následujícím odkazem http://www.rb.cz/firemnifinance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5153384001
Tento typ účtu byl zvolen z důvodu, že umožňuje kontrolu každému, kdo chce vědět, jak je s penězi nakládáno. Zároveň si Vás dovolujeme
oslovit s žádostí o finanční dar na opravu kulturních památek v katastru obce Nová Ves v Horách.
Děkujeme.

PROGRAM 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
28. června 2010 od 17.00 hodin, místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
Informace starosty
Návrh na schválení rozpočtového opatření
Návrh na schválení závěrečného účtu obce
Nová Ves v Horách za rok 2009
Prodej části 206/2 kú. Mikulovice
Pronájem pp.č. 713/4 kú. Nová Ves v Horách
Prodej části pp.č. 1105/1 kú. Nová Ves v
Horách

10.
11.
12.
13.

Prodej pp.č. 1222 kú. Nová Ves v Horách
Letní slavnosti
Ukončení digitálního vysílání
Žádost o finanční příspěvek na služby rané
péče pro dítě
14. Žádost o vydání souhlasu s výstavbou mycího
boxu pro auta
15. Diskuse
16. Závěr

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 43545, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Libuše Novotná Pokorná(linopo), šéfredaktorka; Jan Bejček (jb), Jana Dvořáková, Ing. Radka Malkusová (rama), Josef Pešír, redaktoři.
Registrační číslo MK ČR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 170 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
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