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Z historie obchodů a živností v Nové Vsi a Mikulovicích
Obchody se smíšeným zbožím nabízely kromě potravin, též zboží každodenní potřeby, ale také například
košile, šátky, spodní prádlo, punčochy a ponožky, zástěry, pracovní oděvy, ale také klobouky, šle, opasky,
tkaničky do bot a mnohé další. Rolníci si zde mohli nakoupit nářadí, například kladiva, kleště, dále hřebíky a
šrouby, řetězy pro krávy a provazy pro telata, dojáčky, žejdlíky, brusy, nůše, košíky, pytle, lopaty, sekery a
podobně. Pro domácí práce pak klih, barvy, malé hřebíky, šrouby, panty, provazy, petrolej, fermež atd. Pokud
se těchto věcí nedostávalo, tak byly pašovány ze Saska. Je samozřejmé, že každý obchod tak široký sortiment
zboží neměl, prodejní plocha těchto obchodů byla cca 20 až 30 m2.
Již v roce 1910 zřídil Fr. Thiel na Starém kopci (Mikulovice čp. 28) obchod pro Konzumní spolek z H.
Jiřetína. Zboží bylo do něj dováženo povozem jednou týdně. Počet objednávek se stále zvyšoval, a tak v r.
1919 byl obchod přemístěn do hostince „Zur Heimat“ J. Thiela (Mikulovice čp.20). Počet členů spolku brzy
přesáhl 200.
Prvním filiálním vedoucím družstva byl zvolen L. Ullrich (Mikulovice čp.19). Tuto funkci zastával po mnoho
let, později jej vystřídal J. Eckert z Nové Vsi (čp.136). Za jeho vedení byla v roce 1930 postavena při okresní
silnici do H. Sv. Kateřiny nová budova spotřebního družstva (čp. 208). Pozemek na stavbu byl odkoupen od
Fr. Thiela (Mikulovice čp.18) za 10 000 korun. Plánem stavby byl pověřen architekt Kästner z Teplic,
provedením stavby stavitel Alois Kaltofen z Nové Vsi (čp.144). Stavební náklady činily 190 000 korun,
zařízení 30 000 korun a vyhloubení 14 metrů hluboké studny 6 000 korun. Dohromady bylo vynaloženo
300 000 korun. Jako prodavačky zde byly zaměstnány Erna Moozerová a Elfriede Thielová. Po „anšlusu“
(obsazení Sudet německou armádou) v roce 1938 byly všechny konsumní spolky nacisty rozpuštěny. Dům
později koupil hostinský z „Gebirgshöhe“ (Výšina), J. Grumptmann. V něm pak znovu provozoval obchod.
Kromě obchodů bylo v naší obci před rokem 1945, provozováno deset hostinců, byli zde 3 řezníci, 9
obuvníků, 6 krejčí, 4 kováři–zámečníci, 3 holiči ( dámský a pánský), 4 truhláři 3 opravny (i prodej)
motocyklů, 4 zástupci pojišťoven, A. Kaltofen provozoval prodej stavebnin a stavebního materiálu, svoji
živnost zde provozoval kolář, bednář, ale například i radiotechnik, či dvě porodní asistentky. Byly zde dva
mandly na prádlo a tři trafiky.
Pokračování příště. Josef Pešír, kronikář
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Napsali jste nám
Se zájmem si pročítám Váš Novoveský zpravodaj. Je vidět,
že obec žije bohatým sportovním i kulturním životem. Tyto
společenské akce tak mohou stmelovat lidi a utužovat
sousedské vztahy. Třebaže jsme pouze takzvaní "lufťáci,"
život obce a její rozvoj se dotýká i nás. Jsme 4 chaty na
kopci v katastru Mikulovice a i my se snažíme své okolí
kultivovat a aktivně prožívat pobyt zde. Na společném
pronajatém pozemku jsme si vybudovali hřiště na nohejbal,
koš na basketbal, stůl na stolní tenis, plácek pro minifotbal,
různé houpačky a jiné dětské atrakce. Každoročně zde
pořádáme turnaj v nohejbale, šipkách a mnoho jiných
společenských zábav. Možná bychom se i my mohli zapojit
do soutěže o nejhezčí upravené okolí, neboť vše je vždy
vzorně udržované. Občas nám sice mráček na čele přinese
neustále utíkající kůň z ohrady místního starousedlíka
sousedící s naším pozemkem. To pak rychle schováváme svá
vnoučata do bezpečí, neboť kůň běhá mezi námi. Nehledě na
opětovnou brigádu zasypávání děr po kopytech koně, když se
nám tak proběhne po udržovaném trávníku s měkkým
podložím. Naposledy jsem tento útěk koně odnesla zlomenou
nohou, to když se kůň rozběhl přímo na mne a já se v
poslední chvíli snažila před tou horou masa uskočit. Možná
by nápravu zjednala kvalitnější ohrada, než jsou metrové
ztrouchnivělé plaňky plotu a kus špagátu natažený mezi

Držitel diplomu Nejlepší knihovna
v soutěži Vesnice roku 2010 !

obecní knihovna
nová ves v horách

nimi. Přesto sem všichni rádi jezdíme, odreagovat se z ruchu
měst a být tak blíže krásné přírodě.
Alena Kafková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:
Anna BEROUSKOVÁ (79 let)
Karel DEVERA (72 let)
Jana VEIKOVÁ (71 let)

provozní doba:
15.00 – 18.30 h
ÚTERÝ: 21. 9., 19. 10., 26. 10., 16. 11.,
23. 11., 14. 12., 21. 12. 2010

ČTVRTEK: 9. 9., 16. 9., 7. 10., 14. 10.,
4. 11., 11. 11., 2. 12., 9. 12. 2010

knižní tipy
Falešná stopa – Jilliane Hoffman – pátrání po několikanásobném vrahovi přezdívaném „AMOR“
Nepatrná šance – Allen Wyler – knížka z lékařského prostředí. Doktor začíná zápas o život svého dítěte a nevinných lidí,
kteří se mají stát oběťmi atentátu.
Kdo seje květák, sklízí karfiól – Michal Pohanka – příběh vyprávěný pětadvacetiletým mužem bez práce, který se snaží
najít smysl života.
Dále máme v nabídce spoustu dalších knih pro dospělé i děti (naučné, beletrie, životopisy, pohádky) zapůjčené
z knihovny v Mostě, které jsou neustále obměňovány.

PROGRAM 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
27. 9. 2010 od 16.00 hodin, místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Shrnutí volebního období 2006 - 2010
Vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčí zahrádku a předání cen
Diskuse
Závěr a přesunutí k památníku Výšina
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Kulturní a společenské události

POZVÁNKA NA OSLAVU DNE SENIORŮ
Obec Nová Ves v Horách
zve všechny seniory na přátelské posezení a na setkání se starostou obce, které se koná

ve středu 29. září 2010 od 17.00 h na sále kulturního domu.
Bude připraveno lehké občerstvení. Zdravotně handicapovaní senioři si mohou zajistit
odvoz po telefonické dohodě na obecním úřadě nejpozději do 29. 9. 2010 do 12.00 h:
476 113 156.

Zájezd s obcí do Úštěku
Již druhý rok zajistil starosta naší obce pan Jan Bejček výlet pro
děti a občany na začátek září, jako ukončení prázdnin. Program
byl – navštívit skanzen v Ústí nad Labem, Pekelné muzeum,
peklo a šatlavu ve městě Úštěk. Dne 4. září jsme tedy vyrazili
autobusem
do
Litoměřic a odtud
lodí do Ústí nad
Labem – Vaňova, kde
na nás již čekal
autobus.
Parník
vyplul místo v 9°°
hodin až v 9:30 a do
Vaňova jsme dopluli
v 11:30 hodin. Byli
jsme tedy nuceni
vypustit
návštěvu
Skanzenu a vydat se
autobusem přímo do
Úštěku, kde na nás
čekal oběd v podobě vynikajicí svíčkové v hotelu Racek, který se
nachází na okraji města. Po obědě a občerstvení nás autobus

dovezl na náměstí. Odtud jsme šli do Pekelného muzea, tam
pekelník dětem vysvětlil, proč vlastně vzniklo peklo a ukázal jim
funkční „Peklobetlém,“ který se dětem moc líbil. Potom jsme se
přesunuli do „PEKLA,“ které je
vybudováno v hradním sklepení
( vytesáno z pískovcové skály )
a dříve sloužilo hradním pánům
jako sklady potravin. Celým
peklem nás provázel pekelník
pan Jaroslav Stejný, bývalý
kastelán zámku Jezeří. Další
prohlídka směřovala do Úštěcké
šatlavy. Zde byly dětem
ukázány
některé
mučící
nástroje, které si na vlastní kůži
mohly vyzkoušet. Na konec
našeho výletu starosta pozval
děti do cukrárny. Tímto bychom
chtěli touto cestou poděkovat
(pokračování na str. 6)
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Servis obecního úřadu
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A
1/3 SENÁTU
Volby se konají ve dnech 15. 10. 2010 (pátek: 14.00 – 22.00
h) a 16. 10. 2010 (sobota: 8.00 – 14.00 h). Bude-li volba do
Senátu dvoukolová, 2. kolo se koná za další týden. Ve
správním obvodu obce Nová Ves v Horách je jeden volební
okrsek. Volební místnost je tradičně umístěna v zasedací
místnosti Obecního úřadu Nová Ves v Horách (přízemí).
Hlasovací lístky jak pro volby do Senátu, tak do zastupitelstva
obce budou doručeny všem oprávněným voličům do
schránky dohromady v jedné doručovací obálce (modrá),
nejpozději do 12. 10. 2010. Jestliže nastane situace, že jste
lístky neobdrželi, můžete si je vyzvednout na zdejším
obecním úřadě, anebo je dostanete přímo ve volební
místnosti v den voleb. Každý volič si může v úředních
hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém
seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav. O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu

lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče, a to buď písemnou žádostí s uvedením
všech zákonem požadovaných náležitostí (nutný
úředně ověřený podpis), nebo osobně a v tomto
případě není písemná žádost vyžadována. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, v
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou.
V obci Nová Ves v Horách se o hlasy voličů bude
ucházet celkem 45 kandidátů do zastupitelstva obce
z řad občanů, a to na 5-ti kandidátních listinách těchto
subjektů:
1. Komunistická strana Čech a Moravy,
2. Novovesští sousedé,
3. Věci veřejné,
4. Česká strana sociálně demokratická,
5. SNK Evropští demokraté.
R. Malkusová

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ
Upozornění pro řidiče – rozšíření úředních dnů
na registru řidičů MÚ Litvínov
V letošním roce probíhá na registru řidičů celostátní
výměna řidičských průkazů, které budou od příštího
roku neplatné. Jedná se o řidičské průkazy, které byly
vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. V současné době je možno na litvínovském
registru řidičů vyměnit řidičský průkaz v úřední dny
(pondělí, středa) bez zdržení, čekací doba je v průměru
5 minut. Aby úřad předešel neúměrným čekacím
dobám na registru řidičů v závěru roku, rozšíří od 1. 9.
2010 úřední hodiny. Dalším úředním dnem, avšak jen
pro výměny řidičských průkazů, bude úterý od 08:00
h do 11:30 h. Úřad vyjde vstříc i řidičům, kteří se
nemohou dostavit ve stanovené úřední hodiny. Na
telefonu 476 767 924 je možné dohodnout návštěvu
v
mimo
úřední
dny.
Podrobnosti
na
www.vymentesiridicak.cz.
R. Malkusová

VĚCI VEŘEJNÉ
Informace o regionální poslanecké kanceláři v Litvínově

Poslanecká kancelář, Schola Humanitas
Ukrajinská 379, Litvínov 436 01
Úřední den: pondělí: 9-16 hodin, ostatní dny po tel.
domluvě.
Kontaktní telefon: 602 605 456
Tereza Povolná, asistentka p. Kádnera

Den otevřených dveří v ÚSP
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách pořádal dne 16. září 2010 Den otevřených
dveří. Zároveň zde probíhaly malé sportovní hry, kterých se zúčastnili i uživatelé
některých spřátelených zařízení a sdružení. Účast byla hojná, pestrý program, počasí
přálo, spousta jídla a pití. Děkujeme za návštěvu starostovi Nové Vsi v Horách, p.
Bejčkovi, dále vedení ostatních zařízení sociálních služeb, návštěvníkům a
vystupujícím. Také bychom chtěli poděkovat těm, kteří nám pomohli se zajištěním
pohoštění: firma SEMILEAS, a.s., firma UNTRACO, v.o.s., Cukrárna „U Horáků“
Litvínov, Cukrárna „U Hodin“ Litvínov, Zelenina Berousek Litvínov, Zelenina
Petrovský Most, D-K Zemědělská, a.s. Kožlany a Mrazírny CITUS Litoměřice.
Zaměstnanci ÚSP svým pozitivním přístupem a náladou přispěli k tomu, aby Den
otevřených dveří patřil k dalším nezapomenutelným dnům. Účastníky malých
sportovních her neodradilo ani horské chladnější počasí a podali zasloužený výkon, který byl oceněn sladkou odměnou.
Doufáme, že tento den nepatřil mezi poslední a těšíme se na další shledání. Bc. Barbora Hanousková, sociální pracovnice, ÚSP Nová Ves v H.
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JAK JDE ČAS.....

Památník na Výšině r. 2009

Památník na Výšině r. 2010

Autobusová zastávka r. 2008

Zasedací místnost na OÚ r. 2008

Památník na Výšině r. 2010

Autobusová zastávka, stání pro kontejnery r. 2010

Zasedací místnost na OÚ r. 2010
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(pokračování ze str. 3)
starostovi panu Janu Bejčkovi za nádherný výlet. Jen škoda, že se
zúčastnilo pouze 14 dětí, 11 dospělých. Z toho bylo 7 žen ze
„spolku žen“, ty se staraly o bezpečnost dětí, které jely bez
doprovodu rodičů. Na celé osazenstvo dávali bedlivý pozor také
dva muži. Počasí nám také přálo. Nesmíme zapomenout na

důležitou osobu, která nás všechny odvezla na místo určení a
dovezla v pořádku domů, na řidiče autobusu pana „Jiřího
Hoffmana,“ kterému tímto také děkujeme.
Foto: Vl. Lenkendörfer
Za účastníky zájezdu V. Lenkendörfer, Z. Šiklová

Není krásnějšího pohledu na krajinu v okolí
meandrující řeky Labe, než z ORIGINÁLNÍ VÝLETNÍ
LODI „PORTA BOHEMICA“
Originální výletní loď PORTA BOHEMICA 1 pluje pravidelně na trasách z
Litoměřic do Ústí nad Labem a z Litoměřic do Roudnice nad Labem a Štětí.
Loď patří k největším osobním lodím v České republice. Horní, sluneční
paluba má kapacitu 180 osob a dolní, zakrytá, vytápěná paluba 200 osob. Na
lodi funguje během celé plavby lodní restaurace, kde Vám připraví originální
lodní dobrůtky. Loď je provozována celoročně.

Sport

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne
30. 8. 2010 rozhodlo použít vysoutěžené peníze z Vesnice roku na podporu obcí postižených povodněmi, a to pro obce, které jsou
nositeli stejného názvu jako naše části - Nová Ves a Mníšek - pro obě obce ve stejné výši 15.000,-Kč s tím, že se zástupci naší obce
seznámí osobně, co tento živel napáchal a osobně tento finanční dar předají starostům těchto obcí. Předání se zúčastnil starosta J. Bejček
a místostarosta J. Dvořák. Zaznamenali jsme v obou postižených vesnicích obrovské škody, a to co bylo k vidění, předčilo naše černé
představy a očekávání. Došli jsme k závěru, že naše pomoc, byť jen v relativně malé výši, je ve správných rukou, a že tyto obce
potřebují každou a především finanční podporu, aby co nejrychleji daly věci do pořádku. Na závěr je třeba popřát těmto obcím, aby se co
nejdříve dostaly z problémů a mohly normálně fungovat a lidé spokojení žít. Mou povinností je předat vám občanům co nejsrdečnější
díky za projevenou solidaritu od výše uvedených obcí za tuto finanční pomoc s přáním, aby se nám nic podobného nepřihodilo.
J. Bejček
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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