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Z historie obchodů a živností v Nové Vsi a Mikulovicích
V meziválečném období existovaly v Nové Vsi a Mikulovicích následující obchody: E. Seifert (čp. 79) provozoval v Nové Vsi
koloniál a obchod se smíšeným zbožím, mlýn a pekařství A. Mooz (čp. 82), potraviny a železářské zboží paní A. Hoyerová (čp.
204), Franz Walter (čp. 149) rovněž pekařství, M. Walter sen. (čp. 89) a paní M. Grießlová (čp. 5) vlastnili obchody s koloniálním
zbožím, Ferd. Höger (čp. 164) provozoval hostinec „Martinsklause“a koloniál (v provozu byl do r. 1938), M. Schlegelová (čp. 127)
prodávala koloniální zboží a psací potřeby, A. Gutsmann (čp. 31) vedl do r. 1932 koloniál, E. Mooz (čp.21) byl pekař a prodejce
potravin, Ferd. Seifert (čp. 185) měl obchod s potravinami a pivem, v domě byl provozován též mandl na prádlo, J.Grumptmann
(čp. 163) vlastnil hostinec „Gebirgshöhe“ (Výšina), ve kterém do r. 1939 vlastnil také obchod s potravinami, v roce 1930 byl na
Výšině při okresní silnici do H. Sv. Kateřiny postaven dům (čp. 208) spotřebního družstva (Konsum), ve kterém se prodávaly
potraviny. V Mikulovicích měl obchod s potravinami Fr. Walter (čp. 25), potraviny prodávala ve svém domě také paní L.Päckertová
(čp. 60).
Pro množství zboží, které se v těchto obchodech prodávalo, bylo by v dnešní době na jeho uskladnění zapotřebí mnohem více místa.
A tak měl každý obchod své vlastní vnitřní uspořádání, od vystavení nabídky až po uložení, vše podle schopností a povahy toho
kterého obchodníka.
Jelikož lidé na horách museli žít skromně, nebyl sortiment zboží v tak širokém a specializovaném rozsahu jako dnes, přesto byly
některé tyto prodejny něco jako miniaturní obchodní domy. Bylo zde možno nakoupit vedle všech běžných potravin a mnohých
drobných věcí každodenní potřeby, také potřeby pro domácí zvířectvo a stáj, ale i pro skromnou domácí dílnu. Vůně v těchto
krámech byly rozmanité, ale ne nepříjemné. Člověk zde dýchal „vůně velkých širých světů“. Průmyslový způsob balení zboží byl
tehdy ještě v dětských střevíčcích. Mouka, krupice, rýže, čočka nebo cukr se nabíral z bedny nebo pytle do kornoutů a pak vážil.
Součástí prodejních pultů bylo též koření a ostatní kuchyňské přísady. Do přinesených malých nádob přelévali obchodníci z velkých
lahví ocet a Maggi. Lněný olej, jedna ze základních potravin horalů, naléval prodavač odměrnou naběračkou z konve do láhví
zákazníků. Slanečky, okurky a kyselé zelí si nakupující ženy odnášely v přinesených hrncích. Prázdné kornouty se opětovně
použily, pokud si zákazník nechal mouku, rýži, čočku atd. přesypat do vlastního plátěného sáčku.
Pro všechny domácí paní bylo samozřejmostí jít nakupovat s prázdnými kornouty, láhvemi nebo vědry. To byla tehdy velmi
praktická ochrana před odpady, o které si my, blahobytem rozmazlení občané současné doby, můžeme nechat jen zdát.
Pokračování příště.
Josef Pešír, kronikář
Vážení spoluobčané. Dovoluji si vás
v tomto
předposledním
čísle
Novoveského zpravodaje oslovit ještě
jako starosta naší obce. Každý z nás
přispívá svým způsobem a především
svými možnostmi k rozvoji naší obce.
Představu o žití v naší obci a rozvoji má
každý trochu jinou a je správné, že
chceme vytvoření
stále lepších
podmínek. Kolorit naší obce vytváří
každý občan a rekreant, ať už přístupem
ke svým nemovitostem, či k obecním
záležitostem. Jsou mezi námi lidé různého ražení, ale mé díky patří
především těm, kteří jsou činorodí a jsou ochotni obětovat trochou
svého času pro zvelebení svého okolí a jsou ochotni přispět nápadem
co udělat lépe či dát podnět s výhledem do budoucnosti. Chtěl bych
využít tohoto prostoru i k vyjádření mého poděkování za podporu

v mém rozhodování a řízení obce mimo svých kolegů a kolegyň také p.
Jaroslavu Dvořákovi, Jiřímu Brandnerovi, Radku Prušovicovi a
Zdeňkovi Budošovi. Tito lidé mají nemalou zásluhu na přípravě a
realizaci toho, co se za mého účinkování na postu starosty za
uplynulého 2,5 roku podařilo a dosáhlo. Mé díky patří též Spolku žen
a Sboru dobrovolných hasičů ,TJ Sokol, ředitelce Oblastního muzea
v Mostě, Partnerskému spolku, o.p.s. Litvínov a též vám všem
bezejmenným za podporu kulturních a společenských akcí. V současné
době již probíhá příprava na volby zastupitelů do vedení obce a volby
proběhnou v půli října. Přeji si, aby nedocházelo k osočování a
pomlouvání kandidátů, či dokonce sdělování nepravd či domněnek tak,
jako tomu bylo v minulém předvolebním období. Vyzývám kandidáty,
aby se chovali korektně a dali možnost výběru vhodných a schopných
lidí do vedení naší obce. Vám voličům přeji šťastnou ruku a
spokojenost s volbou a neustálou podporu svým favoritům po celé
příští volební období tak, aby se naše obec co nejvíce dále rozvíjela.
J. Bejček, starosta

Milí čtenáři, přinášíme Vám další nové vydání Novoveského zpravodaje a těší nás, že jsme Vám jej počínaje dnešním číslem schopni předložit
v lepší tiskové kvalitě. Věříme, že tuto skutečnost oceníte nejen při čtení článků, ale hlavně při prohlížení fotografií, protože naším cílem je
neustálé zlepšování kvality Zpravodaje. Zároveň si dovolujeme připomenout, že každé vydání je umístěno na www.novavesvhorach.cz, kde si
jej můžete prohlédnout i případně vytisknout v originální barevné podobě s předstihem před distribucí do schránek. Zároveň oceníme,
pokud nám zašlete jakýkoliv příspěvek z dění ve Vašem okolí, abychom mohli informovat i ostatní čtenáře. Věříme, že nám zachováte svou
přízeň i nadále (NZ už tiskneme po 200 kusech) a přejeme Vám příjemný zbytek léta strávený nejen při čtení Novoveského zpravodaje .
Za redakci NZ Radka Malkusová
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Otázky pro.....
1. Jaroslava Dvořáka, místostarostu obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů také v nadcházejících podzimních komunálních volbách?
Ano, chtěl bych kandidovat do nadcházejících komunálních voleb. Proč jste se tak rozhodl? Rozhodl jsem se tak proto, že mi není lhostejné dění

v naší obci. Chtěl bych se podílet na tom, aby se nám zde žilo lépe. Nebo alespoň svým hlasem podpořit dobrou věc. Vždyť není to hezký pocit,
když se nějaká akce dovede k cíli a výsledek slouží každému z nás? Jak hodnotíte výsledky týmu zastupitelů dosažené v tomto volebním období?
Výsledky uplynulého volebního období zhodnotí především sami občané, svým hlasovacím lístkem v podzimních volbách. Osobně si myslím, že
se daří naplňovat „Plán rozvoje obce na období 2007 - 2010“, to znamená akce, které si zastupitelé sami schválili. Je to vidět i v obci a stačí se jen
rozhlédnout kolem sebe. Samozřejmě, že z toho největší kus práce leží na starostovi. Ten musí zařizovat „to ostatní“ kolem každé akce, ale
výsledky jsou znát. Přestože není v zastupitelstvu, tak nemalou prací se podílí také ing. Radka Malkusová. Jedná se především o vyhledávání
vhodných dotačních titulů pro naši obec a přípravu žádostí k nim. Pomáhá tak uspořit obecní kase nemalé finance. Je jedna akce, projekt, či věc,
kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Dovolil bych si zde zvýraznit projekt „rekonstrukce KD Lípa“. Způsob, jakým přikročil nájemce
k rekonstrukci budovy, daleko předčil očekávání zastupitelů. Ať je majitelem objektu kdokoliv, stavba tu zůstane stát a pomáhá dělat naší obec
krásnější. Každý, s kým jsem na toto téma diskutoval, mi potvrdil, že budova je velice vkusně opravená a prostě sem patří. Existuje nějaká
záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas vzal zpět? Výše uvedený projekt rekonstrukce KD. V původním
záměru jsem hlasoval pro variantu, ve které by opravu prováděla obec sama na své náklady. S odstupem času však vidím, že v plánovaném
rozpočtu na stavbu, bychom nevytvořili dílo na takové profesionální úrovni, které tady vzniklo. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu,
že se zřídka zúčastňují jednání zastupitelů? Při jednání zastupitelů se diskutuje a hlasuje o různých problémech. Každý má na věc svůj názor, ostatní
občany nevyjímaje. A když zrovna nezvítězí ten, s kterým se ztotožňuji, tak proč bych tam chodil. Vždyť „oni si stejně odhlasují, co chtějí“. Není
to ale pravdou. Zastupitelstvo se snaží především respektovat zájmy občanů. Na druhou stranu ovšem, když se obec třeba rozdělí názorově na dva
tábory, je těžké vyhovět každému. Typickými příklady jsou např. výstavba větrných elektráren, nebo ČS PHM na Mníšku. Dalším aspektem může
být i to, že si výsledky jednání přečtu doma v klidu na webových stránkách obce, nebo v Novoveském zpravodaji.

2. Jiřího Brandnera, místostarostu obce
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů také v nadcházejících podzimních komunálních
volbách?Jsem současným členem zastupitelstva obce jako 2. místostarosta. V nadcházejících komunálních volbách se chci ucházet o hlasy
novoveských voličů. Proč jste se tak rozhodl? Rád bych se svými silami podílel na rozvoji a rozkvětu obce a jejích částí. Jelikož se všichni v obci
známe a mám za to, že si přejeme, aby se nám tu dobře žilo. Jak hodnotíte výsledky týmu zastupitelů dosažené v tomto volebním období?
Výsledky a hodnocení práce zastupitelů nechám na zvážení občanům této obce. Dle mého názoru je to tak 50 na 50. Něco jsme splnili, něco
zůstalo na příští zastupitele, jedná se hlavně o vodovod a kanalizaci v Mikulovicích a na Mníšku. Je jedna akce, projekt, či věc, kterou byste
obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Myslím, že nemohu vyzdvihnout jednu věc, akci, projekt nad ostatní. Vše bylo pro rozvoj této obce a jejích
částí. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas vzal zpět? Ano, je jedna věc, pro
kterou bych vzal svůj hlas zpět. Ale jednou už jsem pro to hlasoval a nemá se cenu k tomu vracet. Příště bych to neudělal, jestli ovšem nějaké
příště bude. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídka zúčastňují jednání zastupitelů? Všechno je na občanech této
obce. Máme přece demokracii a nemůžeme nikoho nutit, aby se zúčastnil zastupitelstva obce. Odpověděl jsem na otázky, které mi předložila
redakce NZ. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych Vám řekl, že jako navrhovatel kandidátky za KSČM do obecního zastupitelstva Vám
mohu zaručit, že se od nás nedočkáte žádných předvolebních letáků do svých schránek. Jako bývalý poštovní doručovatel vím, že někteří občané
propagační materiály neradi. Věřím, že všichni víme, co nás trápí a co tato obec a její části potřebují. Děkuji Vám.

3. Ing. Vladimíra Romportla, člena zastupitelstva obce a předsedu finančního výboru
Jste současným členem zastupitelstva obce. Budete se ucházet o hlasy novoveských voličů také v nadcházejících podzimních komunálních
volbách? Ano, jsem členem zastupitelstva obce a v nadcházejících komunálních volbách opět kandiduji do zastupitelstva.
Proč jste se tak rozhodl? Kandiduji za Sdružení nezávislých kandidátů-ED s cílem pomoci obci a jejím občanům. Voliče bych chtěl ubezpečit, že dají-li
mi svůj hlas, budu v zastupitelstvu pracovat pro rozvoj obce. Do voleb jdu s tím, že budu podporovat zvolené spolukandidáty i tehdy, když zvolen nebudu.
Jsem přesvědčen, že svými znalostmi a schopnostmi mohu přispět k rozvoji a prosperitě obce. Jak hodnotíte výsledky týmu zastupitelů dosažené
v tomto volebním období? Činnost zastupitelstva obce v tomto volebním období měla podle mého názoru dvě fáze – první konfrontační a druhou
pracovní. I když jsem nebyl v konfrontačním období členem zastupitelstva, troufnu si hodnotit i toto období, protože jsem jako člen kontrolního výboru i
jako občan účastnící se pravidelně jednání zastupitelstva sledoval, jak zastupitelé pracují a jak plní svá usnesení. Činnost zastupitelstva v prvním období
byla poznamenána nezkušeností nového starosty, pana Jiřího Vybírala. Zde bych záporně hodnotil ty členy zastupitelstva, kteří pana Vybírala zvolili
starostou, ale v jeho funkci mu nijak nepomáhali. Lépe se mi hodnotí období druhé, kdy se starostou stal pan Jan Bejček. To už jsem sám část tohoto
období v zastupitelstvu pracoval. Je třeba si uvědomit, že možnosti zastupitelstva jsou dány tím, kolik peněz na svou činnost má. Z činnosti zastupitelstva
bych za minulé období vyzvedl zajištění oslav 444. výročí založení obce, nalezení zodpovědného vlastníka společenského domu Hospoda u Lípy, který
dříve roky chátrající stavbu ve velice krátké době velmi dobře opravil. Pochvalu zaslouží zastupitelstvo za nové autobusové zastávky, které jsou
v jednotném stylu vhodném pro horskou obec. Člověka potěší, když od procházejících českých či německých turistů slyší slova chvály. Jsem také velmi
rád, že se zastupitelstvo snaží investovat část prostředků do obnovy historických památek v obci. O politice se říká, že je to uměním možného. V tom
případě
jsou
naši
zastupitelé
dobří
komunální
politici,
protože
v tomto
volebním
období
dosáhli
možného
maxima.
Je jedna akce, projekt, či věc, kterou byste obzvlášť vyzdvihl mezi ostatními? Jedna akce se vyzdvihuje obtížně. Vyzdvihl bych spíše jednu oblast
činnosti, a tou je počátek obnovy společenského života v obci. Chtěl bych vyzdvihnout rozvoj spolkové činnosti v obci a také nemalý přínos obecních plesů
k rozvoji společenského života. Existuje nějaká záležitost, pro kterou jste v zastupitelstvu hlasoval a poté byste raději svůj souhlas vzal zpět?
Bohužel v posledních týdnech se tímto tématem intenzivně zabývám. Myslím si, že takovým chybným či spíše nedomyšleným opatřením zastupitelstva
bylo schválení tzv. „protihlukové vyhlášky“. Myšlenka nebyla možná špatná, ale její realizace je z mého pohledu značně problematická. Vyhláška vůbec
neříká, kdo a jak její dodržování bude kontrolovat, a vyhláška dále postrádá sankce, za její porušení. Výsledek je pak nasnadě. Ti slušní vyhlášku
respektují a nadměrným hlukem své sousedy neobtěžují. Jsem přesvědčen, že jich je v obci většina a troufnu si tvrdit, že tak činili i před vydáním vyhlášky
a vyhláška je pro ně naprosto zbytečná. A pak je v obci pár místních i přespolních bezohledných hulvátů, kteří na vyhlášku kašlou, dělají si, co chtějí, a jsou
neochvějně přesvědčeni, že to je jejich svaté právo ve jménu JEJICH SVOBODY, do kterého jim nikdo nemá co zasahovat, a pokud by jim někdo chtěl
toto právo nějak omezit, je lump, darebák a nepřítel všeho lidu. Také pro ně je vydání vyhlášky zcela zbytečnou věcí – ti ji prostě dodržovat nebudou. A
protože za porušení vyhlášky sankce nejsou, nikdo je k jejímu dodržování také nedonutí. Korunu tomu však nasadilo samo zastupitelstvo, když uspořádalo,
asi v dobré víře v lidskou slušnost, akce, které, ve svých důsledcích, vlastní obecní vyhlášku o zákazu nadměrného hluku porušovaly. Jsem proto
přesvědčen, že takováto vyhláška je zbytečná, nic neřešící a jen omezuje slušnou většinu. Dnes jsem přesvědčen o tom, že jsem pro ni neměl hlasovat a že
jsem měl více argumentovat proti jejímu přijetí. Když se zamyslíte, co myslíte, že občany vede k tomu, že se zřídka zúčastňují jednání zastupitelů?
Zde si netroufnu zevšeobecňovat. Co člověk, to asi jiný důvod. Nejvíc asi převládá zažitý model „MY – ONI“ , který se promítá do odůvodnění typu „co
my s tím zmůžeme, když oni si stejně udělají, co chtějí“. Roky zažitý model chování ve stylu „nehas, co tě nepálí“, jen na sebe něčím neupozornit, jen
nerozhněvat „vrchnost“. Mám pro redakci Zpravodaje tip na jinou anketu. Jděte obcí dům od domu a zeptejte se každého, proč nechodí (případně chodí) na
jednání zastupitelstva. A protože jsem sám na jednání zastupitelstva chodil i před tím, než jsem se zastupitelem stal, jednu radu na konec – Choďte na
jednání zastupitelstva, protože i Vy svým názorem můžete rozhodnutí zastupitelstva ovlivnit. A někdy je tam sranda.
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Kulturní a společenské události
Pozor – s o u t ě ž !!!
Obecní úřad Nová Ves v Horách vyhlašuje

soutěž

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:
František VÍTEK (72 let)
Hermína FUZIKOVÁ (71 let)

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.

Reinhard MOOZ (70 let)

Bohužel nás navždy opustil
ve věku nedožitých 79-ti let
pan Kurt MOOZ.

ANKETNÍ LÍSTEK – soutěž o nejkrásnější květinovou zahradu, záhon, skalku, výzdobu
příjmení..........................................................čp............................1. pořadí
příjmení..........................................................čp............................2. pořadí
příjmení..........................................................čp............................3. pořadí

Uzávěrka ankety je 27. 9. 2010. Vyplněný anketní lístek doručte na OÚ.

ZÁJEZD PRO DĚTI
Na ukončení prázdnin pořádá obec pro děti z
Nové Vsi v H.

zájezd lodí z Litoměřic s
návštěvou skanzenu a
čertovského sklepení

dne 4. 9. 2010 odjezd v 6:00 h
od zastávky U hranic a staví se na zastávkách aut.
dopravy.
Závazné přihlášky na OÚ
proti vratné záloze v autobuse 50,-Kč.
Změna programu je možná především k
nepříznivým povětrnostním podmínkám.

DIVADLO
V sobotu 24. 9. 2010 k nám opět
po roce zavítá divadelní soubor
KANTOŘI
z družební obce Mikulovice
okr. Jeseník s novým
programem.
Rezervujte si čas na tento
sobotní podvečer a přijďte se
pobavit do hezkého prostředí
opraveného sálu KD Pod lipou.
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NOVOVESKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 2010

Letní slavnosti 2010 proběhly za velmi hezkého letního počasí a za hojné účasti obyvatel i hostů. Přivítali jsme mezi námi milé hosty z družebních
obcí Mikulovic okres Jeseník a Mikulovic okres Pardubice. Tradičně byl dopoledne odstartován turnaj v kopané a turnaj ve stolním tenise dětí. Po
obědě se rozběhla klání v ostatních disciplínách. Přebor obce ve střelbě, v chůzi na chůdách a ve hře Tivoli. K těmto disciplínám byl k dispozici
skákací hrad pro děti a prodejní stánky. Hezkým zpestřením bylo vystoupení cimbálové skupiny Jirkováček. Závěr hezkého dne byl vyplněn
vyhlášením vítězů s předáním cen, poté následovala taneční zábava, ve které hráli manželé Hvozdovi.
J. Bejček, foto: Josef Pešír

PROGRAM
40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 30. srpna 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 zrušení Fondu rozvoje
bydlení
Příspěvek na žáka ZŠ Hora Sv.
Kateřiny
Navýšení příspěvku Spolku žen
Zakoupení pozemku – park před
OÚ

10. Pronájem
objektu
bývalé
trafostanice
11. Prodej kulturního domu
12. Prodej pozemků pro zázemí
kulturního domu
13. Směna pozemků a pronájem Lesy
Jezeří
14. Přípojka vody k pp.č. 389 v kú.
Mikulovice v KH
15. Smlouvy
nástupnické
firmy
Altenerg VE Mníšek
16. Věcné břemeno pp.č. 964/3 v kú.
Nová Ves v Horách – ČEZ
17. Smlouva NIKO VE u vodárny
18. Vodovod Mníšek

19. Autobusová zastávka Mikulovice –
rozcestí
20. Změna majitele pozemku pp.č.
347/4 v kú. Mikulovice v KH
21. Vypracování PD kontejnerové stání
a park. úprava Mníšek
22. Vypracování studie proveditelnosti
rozšíření komunikace v dolní části
obce
23. Projektová dokumentace – přeložka
inženýrských sítí – výtah OÚ
24. Vyjádření k prodeji pp.č. 424/2 kú.
Mníšek v KH v majetku Města Most
25. Diskuse
26. Závěr
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Představujeme Občanské
sdružení pro rozvoj Mníšku
Dobrý den. Dovoluji si Vám představit Občanské sdružení
pro rozvoj Mníšku.
Bylo založeno z mnoha důvodů, z nichž hlavními je
zejména zlepšení kvality života obyvatel Mníšku, podpora
vzájemné komunikace a informovanosti obyvatel, a to i v
přeshraniční spolupráci, podpora rozvoje cestovního ruchu
a turismu a zviditelnění a zapojení Mníšku do
společenských aktivit.
Rozhodli jsme se, že již nebudeme nečinně přihlížet a jen
čekat co pro nás udělá obec, ale chceme se aktivně zapojit
do rozvoje a ve spolupráci s obecním úřadem a zastupiteli
se pokusit dosáhnou co nejefektivnějších řešení našich
problémů s vodou, kanalizací, dopravní obslužností aj.
Pokud se rozhodnete nás podpořit budeme rádi.
Eva Nirodová, předsedkyně Občanského sdružení pro
rozvoj Mníšku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvíz pro děti
Když sluníčka s písmeny správně poskládáte, dostanete jméno známé dětské knižní postavy.
P

CH

T

P

N

I

P

H
Á

P
Č

O

U

I

A

Vystřihněte a správné odpovědi přineste do knihovny dne 21. 9. 2010(úterý), kde vylosujeme
výherce, který dostane malého plyšáka. Ostatní dostanou cenu útěchy.
Jméno a příjmení:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tip na knížku
NAKAŽLIVÁ SMRT – Patricia Cornwellová – podaří se patoložce odvrátit katastrofu způsobenou smrtelným virem.
PHILADELPHIA PO ČESKU ANEB POD HROZBOU AIDS – Jitka Komendová – příběh mladé dívky, která jednoho dne zjistí, že
je HIV pozitivní a hledá smysl života.
CÍSAŘOVNA ORCHIDEJ – Anchee Minová - Čína roku 1852 – 1861 – příběh nelehkého života císaře a jeho konkubín
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Jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Nová Ves v Horách
pro Novoveský zpravodaj
vyfotografoval Josef Pešír.

JAK JDE ČAS.....

Kulturní dům v roce 2005

Kulturní dům v roce 2010

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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