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První plnobarevné vydání Novoveského zpravodaje
Vážení čtenáři Novoveského zpravodaje, po dobu uplynulých dvou let se Vám snažíme přinášet aktuální
informace o dění v naší obci. Rovněž se snažíme naši práci neustále zdokonalovat a jedním z našich cílů
bylo dosažení barevného tisku každého vydání Zpravodaje. Protože podle vysoké poptávky po každém
vydání víme, že o Zpravodaj projevujete Vy, čtenáři, velký zájem, věříme, že barevnou podobu přivítáte.
Našeho cíle jsme dosáhli díky podpoře členů Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách, kteří z rozpočtu
uvolnili finanční prostředky na pronájem multifunkčního tiskového zařízení. Doufáme, že tuto změnu budete
pozitivně kvitovat a zachováte nám svou přízeň i nadále. Také rádi uvítáme jakýkoliv Váš příspěvek, ať už
se jedná o činnost spolků, dobrovolnických organizací, nebo soukromý inzerát, podnět k činnosti obce,
upozornění na to, co se děje ve Vašem okolí apod.
Za redakci NZ R. Malkusová

Jak dopadly volby do zastupitelstva obce v Nové Vsi v Horách?
Přinášíme Vám výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva obce, které se konaly 15. a 16. října 2010. Z celkového počtu 387 voličů
přišlo volit 208 osob s hlasovacím právem. A nyní výsledky:
Vážení spoluobčané-voliči.Vám, kdo jste přišli a není
Strana
vám lhostejný vývoj a směřování naší obce, bych chtěl
Jméno a příjmení zvolených členů ZO počet hlasů
věk pořadí na hl. lístku
toto cestou poděkovat za vaši účast a hladký průběh
KSČM:
voleb bez incidentů, a to především komunálních , ve
Václav Dvořák
52
62
8.
kterých jste si zvolili „Své“ zástupce. Mé poděkování
Novovesští sousedé:
patří též celé volební komisi, neboť obětovali část dvou
Zdeněk Gänsler
43
48
3.
víkendů a svou práci, jak je zřejmé, s uplynutím lhůty,
Věci veřejné:
ve které je možné zpochybnit platnost voleb odvedli
David Kádner
47
34
1.
bezchybně. Dovolím si závěrem oslovit i potencionální
ČSSD:
voliče, kteří nepřišli volit prostě proto, že se jim
Michael Vydra
45
34
1.
nechtělo nebo proto, že je jim to jedno. Můj vzkaz těm,
kteří ignorovali možnost prosadit své názory přes
SNK – ED:
„Své“ volené zástupce pro příští 4 roky, je tento:
Jan Bejček
123
60
1.
dobrovolně a zcela demokraticky jste přenechali „Vaši“
Josef Pešír
89
60
4.
volbu těm kteří si našli půlhodinku a přišli volit, takže
Ing. Jan Valenta
89
27
5.
musíte doufat, že tito zodpovědní volili ty správné lidi.
Vlastimil Malkus
87
60
2.
Příště to nenechávejte na druhých a přijďte dát hlas těm
Ing. Vladimír Romportl
67
53
3.
„Svým“.

Děkuji J. Bejček

Podrobné výsledky včetně pořadí náhradníků s počtem hlasů najdete na: www.novavesvhorach.cz v položce aktuality. Gratulujeme všem,
kdo získali důvěru voličů a přejeme jim v jejich příští práci nechybějící úsilí směřující k rozvoji obce. Rovněž si dovolujeme poděkovat
členům okrskové volební komise za jejich obětavou práci, která přispěla ke zdárnému průběhu obou kol voleb do Senátu i do ZO.
Statistická data: Průměrný věk členů: 48,11
Procento mužů/žen: 100%/0 % Volební účast: 53,75 %
Počet nových členů: 6 z 9
Připravila R. Malkusová
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POZVÁNKA na ustavující zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách,
které se koná dne 8. listopadu 2010 od 17.00hodin na sále Kulturního domu
/restaurace pod Lipou/
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápis, předání osvědčení o zvolení zastupitelů,
složení slibu, 2) Schválení navrženého programu, 3) Volba starosta a místostarosty
a.určení počtu místostarostů, b. určení funkce, které budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolněni, c. určení způsobu volby starosty, místostarosty a
předsedů výborů, d. volba starosty, e. volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru, a. určení počtu členů výborů
b. volba předsedy finančního výboru, c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba předsedy kulturního výboru, e. volba členů finančního výboru
f. volba členů kontrolního výboru, g. volba členů kulturního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72
zákona o obcích)
6) Zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka k čp. 301 a 315
7) Diskuse
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Z historie obchodů a živností v Nové Vsi a Mikulovicích (pokračování)
Hostince
Před rokem 1945 bývalo v naší obci deset hostinců (k tomu lze
připočítat ještě dva hostince na Lesné a jeden v Mariánském údolí).
K nejstarším patří hostinec „Zum Hirschen“ (U jelena), dnes Dům
sportu – Sokolovna (čp. 1). Údajně na tomto místě, v historickém
jádru obce, stál již před rokem 1564 lovecký dům revíru lesa
„Království.“ Kromě toho zde probíhal průsečík dvou starých
soumarských cest. Je tudíž pochopitelné, že na této křižovatce vznikl
hostinec a místo k odpočinku a k přepřahání potahů. Je také velmi
pravděpodobné, že zde sídlil už v roce 1564 tehdejší starosta a lokátor
Ernst Braun von Wischnitz. Starosta míval zpravidla také výčepní
právo. Před rokem 1880 koupil pro svého syna Ferdinanda hostinec
„Zur roten Hirschen“ (U červeného jelena), bývalý hostinský od
„Lípy“ Johann Grumptmann.
V roce 1901 byla budova původního hostince zbourána, a v roce 1902
postavena budova nová, současná. Pod jeho střechou se nacházelo
kromě hostinské místnosti (výčep) také řeznictví, ale i stáj, v patře byl
velký sál a pokoj pro hosty. Ke kuchařským specialitám tohoto
hostince patřil „Fanzelessen“ (játra a jelitový prejt smažený na pánvi),
vepřový ovar, játra a jelita. Dnes slouží dům sportovcům Sokola, i
jako restaurace.
Velmi dlouhou historii má i druhý hostinec „Zur Linde (U lípy čp.
36). Bývala to jedna z největších zemědělských usedlostí ve vsi, její
historie sahá daleko do minulosti, až k prvním zdejším osadníkům.
Přibližně do roku 1850 patřil k této usedlosti také sousední dům čp.

34, který však právě v této době majitel, výrobce hraček a nakladatel
Kajetan Köhler prodal.
Od které doby zde byl provozován hostinec, však nelze z určitostí
zjistit. V roce 1722 je v soupisu pozemků uveden A. Krumpmann.
V roce 1773 sídlil zde, v domě čp. 36, V.Krumpmann, který byl tehdy
starostou. Přibližně v polovině 19. století byl hostinským u „Lípy“
Franz Anton Grumptmann, jeden ze zámožnějších lidí v obci. Narodil
se v tomto domě 13. srpna 1804. Jeho otec se rovněž jmenoval Franz
Anton, ten se narodil 27. 1. 1785 v Nové Vsi (tehdy Gebirgsneudorfu)
v čp. 55 jako syn chalupníka-malozemědělce. Jeho matka Anna
Seifertová se narodila 10. 10. 1780 a pocházela z Mikulovic čp. 37.
Zda usedlost čp. 36 v Nové Vsi koupili, nebo zde žili u příbuzných, se
nepodařilo zjistit. Museli to však být velice schopní hostinští, neboť
tehdy se „U lípy“ scházeli všichni, kdo měli v bližším či širším okolí
jméno a postavení. Hostinskému od „Lípy“ patřil v té době také
hostinec „Grundschänke“, mlýn „Grundmühle“ a dům „Grüne Häusl“
v Mariánském údolí. Tyto nemovitosti byly v roce 1854 prodány.
Mezi léty 1909 a 1910 byla původní budova hostince „Lípa“ zbourána
a na místě starého hostince postavena budova nová, současná. Vedle
stodoly a stáje zde bylo řeznictví a v přízemí hostinská místnost-lokál.
V patře se nacházel velký sál s jevištěm, vedlejší místnost a pokoj pro
hosty. V poválečných letech sloužil hostinec též jako kulturní dům.
V posledních dvou letech byla díky panu J. Mikačovi celá budova
kompletně zrekonstruována. Pokračování příště.
Josef Pešír, kronikář

Napsali jste nám do redakce...

RODIČE SI NEVYBÍRÁME!!!
Vážení a milí spoluobčané, drazí přátelé,
možná se divíte, co dělá článek s tímto názvem v našem obecním
zpravodaji, ale bohužel okolnosti mne vedly k tomu, že musím
některým našim spoluobčanům veřejně oponovat, je to taková malá
snaha o to, aby se zamysleli, či dokonce přehodnotili některé své
názory. Nemíním zde nikoho veřejně hanit, či dokonce pomlouvat, a
proto nebudu nikoho jmenovat. Nevím, proč se říká, že jablko nepadá
daleko od stromu - to ví přece každý, ale i to jablko může být a je,
každé jiné. Tak jako matka porodí dítě - to je samozřejmé, ale musí být
nutně to dítě stejné? Asi ne, to bychom to měli na tom světě moc
jednoduché. Rodíme se čistí, krásní, neposkvrnění, faktorů, které nás
během života ovlivňují, je mnoho, nejen rodiče nám utvářejí osobnost,
ale také přátelé, práce, škola, prarodiče, okolí, atd. Pravdou je, že
zpočátku jsou rodiče ti hlavní, ale co si budeme nalhávat, jakmile se

z dětiček stanou adolescenti, jdeme my rodiče stranou a převládají
přátelé a všichni ostatní, jen ne
rodiče. A to je ta chvíle, kdy si naše
dítě vytváří svou část osobnosti, své
zvyky, typické rysy osobnosti,
ambice a stává se sám sebou! Proto
neházejme děti do stejného pytle
s jejich rodiči, každý jsme sám
sebou, jedinec, osobnost, charakter a někdy i malá
připomínka, poznámka jen tak mezi řečí, může
ublížit.
Věřím, že tento článek nikoho neurazil a doufám,
že pomohl.
S přáním krásného podzimu Kateřina Kádnerová

Co Vás zajímá...
S přibývajícími ranními mlhami se začaly na obecním úřadě množit
oprávněné dotazy řidičů týkající se chybějící středové čáry, zejména na
úseku komunikace Mikulovice – Lniště. Nutno podotknout, že tato
předmětná komunikace, částečně s nově položeným asfaltovým
kobercem, není v majetku obce Nová Ves v Horách, nýbrž jejím
vlastníkem je Ústecký kraj, resp. o její správu se stará Správa a údržba
silnic ÚK. V minulých letech, po urgencích ze strany našeho OÚ, vyšla
SÚS vstříc našim požadavkům a pravidelně došlo k obnovení středové
čáry, což výrazně přispělo ke zlepšení bezpečnosti provozu za šera a
v období časté podzimní nízké oblačnosti. Letos jsme položili tento

Výsledky soutěže O nejkrásnější zahrádku
Doručeno bylo 49 hlasovacích lístků.
Pořadí:
1. Danuše Seifertová
2. Karlovcovi
3. Jana Kůželová st.
4. Rothovi
5. Berkovi
První tři výherci obdrželi poukaz na nákup zboží do OBI.
Všem vítězům srdečně gratulujeme a ostatním děkujeme
za hlasování. Zároveň se těšíme na příští ročník! (rama)

dotaz vedoucímu provozu Chomutov, SÚS ÚK, panu Bc. Liborovi
Tačnerovi, který starostovi napsal, že finanční prostředky na vodorovné
dopravní značení na letošní rok byly již vyčerpány. Pokud však ještě
obdrží nějaký příděl, toto značení bude obnoveno. Naopak p. Tačner
vyzdvihl skutečnost, že momentálně probíhá výměna bezpečnostních
svodidel na úseku Horní Jiřetín – Nová Ves v H. Současně informoval,
že je zpracována kompletní projektová dokumentace na havarijní stav
svahu pod Mikulovicemi a urguje přidělení finančních prostředků.
Věřme tedy, že se potřebný objem financí na zajištění vyšší
bezpečnosti provozu na zmíněných úsecích najde. R. Malkusová

Cvičení pro ženy „Buď Fit“
Ráda bych všem cvičenkám oznámila začátek
cvičení pro ženy a změnu dosavadního času.
Ženy se budou scházet opět každý čtvrtek, nyní
již od 17.00 hod. v Sokolovně.
Těšíme se na vás i všechny nové tváře.
Vlaďka Tondrová
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Soutěžte s obecní knihovnou
Kvíz pro děti
Když sluníčka s písmeny správně poskládáte, dostanete
název animované pohádky.
A

M

R

Knižní tipy:

S

P

D

A
K

A

A
G

PANNY A NETVOR – ANNA HESSOVÁ – BĚHEM
MATURITNÍHO PLESU ROMAN NEŠŤASTNOU
NÁHODOU UTRPÍ ZRANĚNÍ, KTERÉ MU ZDEFORMUJE
TVÁŘ – TRAGÉDIE HO DOŽIVOTNĚ POZNAMENÁ
SMRTELNÝ BĚH – P. J. TRACY – POMOCI SE DOVOLAT
NELZE, NEZBÝVÁ NEŽ UTÍKAT A VRAH SE TEPRVE
ZAHŘÍVÁ… . PODAŘÍ SE TŘEM ŽENÁM ZABRÁNIT
TERORISTŮM POUŽÍT NERVOVÝ PLYN?
NĚŽNÁ POMSTA – JOHANNA LINDSEYOVÁ – KRÁSNÁ
SHEENA SE MÁ PROVDAT ZA NENÁVIDĚNÉHO
ZEMANA ZNEPŘÁTELENÉHO KLANU, ABY UKONČILA
VÁLKU DVOU SKOTSKÝCH RODŮ. DOKÁŽE SI
DRSNÉHO HORALA ZAMILOVAT.

Vystřihněte a správné odpovědi přineste do knihovny do
Jakékoli dotazy ohledně knihovny (dostupnost,
rezervace knížek atd.) pište na e-mail:
16. 11. 2010, kde vylosujeme výherce, který dostane malý
novaves.knihovna@seznam.cz
dárek. Ostatní dostanou cenu útěchy.
Jméno a příjmení:
Připravila L. Krupičková, knihovnice
----------------------------------------------------------------------------------------DOMÁCÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ a DOMÁCÍ PERNÍČKY
- z kvalitních čerstvých
surovin
- bez konzervantů
a náhražek
- bez umělých barviv
cena:
perníčky 180,-Kč/kg
cukroví 200,-Kč/kg
DOMÁCÍ DORTY
- krémové, marcipánové, s jedlým
papírem
- z kvalitních čerstvých surovin
- použita pouze jedlá potravinářská
barviva
- různé tvary a druhy, dle dohody.
Kontakt: pí. Eva Nirodová, tel.: 777 347 895

Obec Brandov pořádá zájezd do vánoční Prahy
20 volných míst pro Novou Ves
sobota 11. 12. 2010 odjezd cca v 8.30 h
z Nové Vsi v H. z bus. zastávek.
Odjezd z Prahy v 17.00 h.
Cena 150,- Kč, nutno uhradit po přihlášení
(možno zaplatit na OÚ Nová Ves v Horách,
rezervace však provádějte přes OÚ Brandov, na
tel.: 476 113 027 – pí. Köhlerová)

Zpráva sboru dobrovolných hasičů
V měsíci září jsme oslavili jeden rok od znovuzaložení naší dobrovolné
jednotky. Za tento rok jsme udělali dost práce, ať už na hasičárně nebo na
hasičské technice. Nebudu jmenovat, kolik zde kdo udělal práce, ale jedno
jméno bych vyzvednul a jedná se o pana Václava Dvořáka, který svou
záslužnou prací a trpělivostí při opravách, jako jeden z mála pomohl
nejvíce. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat a doufám, že takových lidí
bude v budoucnu více.
V měsíci říjen jsme obdrželi dotaci na vybavení zásahové jednotky v hodnotě 37 478 Kč od
hejtmanky Ústeckého kraje, z fondu integrovaného záchranného systému.
Doufám, že i nadále zůstaneme v srdcích občanů a naše řady se budou dále rozrůstat a to také o
mládež, kterou rádi uvítáme. Blíží se zima a já doufám, že ji přežijeme všichni v klidu.
Za SDH starosta Jaroslav Hesoun. Na fotce Josefa Pešíra diskutují členové SDH s ministrem vnitra Radkem Johnem před hasičskou zbrojnicí.
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V ZÁŘÍ NAVŠTÍVIL NAŠI OBEC MINISTR VNITRA RADEK JOHN

S poslancem PS Davidem Kádnerem při prohlídce výstavy fotografií o obci.

Při diskusi se starostou obce Janem Bejčkem.

Při prohlídce hasičské zbrojnice a v rozhovoru s hasiči.

Společné „hasičské“ foto.

Fotografoval Josef Pešír.

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

Libuše Malá (84 let)
Margita Bauerová (76 let)
Miroslav Bendík (74 let)
Hedvika Benedová (74 let)
Jaroslav Smetana (72 let)
Ursula Bendíková (70 let)
Na fotografii vlevo osobně
blahopřeje starosta obce Jan
Bejček nejstarší občance paní
Heleně Sojkové (90 let),
klientce Ústavu sociální péče.
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Kulturní a společenské události
Slavnostní odhalení památníku na Výšině
Dne 27. září se konalo na Výšině slavnostní odhalení zrekonstruovaného válečného památníku a jeho okolí. Za velmi nepříznivého počasí
přednesla na úvod paní PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě, proslov o historii tohoto památníku. Zmíním některé
údaje o tomto pomníku. V německy psaných dokumentech je uváděn jako
„Mikulovický válečný pomník“, který nechal zbudovat Spolek válečných
veteránů na
památku tří mikulovických mužů, kteří padli v prusko-rakouské bitvě u
Hradce
Králové v roce 1866. Vlastní pomník byl postaven v roce 1898 a 11. září
téhož roku
byl i slavnostně vysvěcen.
Rok
1898
nebyl vybrán náhodně,
v tomto roce
totiž probíhaly oslavy 50.
výročí vlády
císaře Františka Josefa I.
Německý
nápis na pomníku nám tuto
událost
připomíná, v překladu zní:
„K
trvalé
vzpomínce
na
slavné
panování a
současně
k oslavě
50.
výročí vlády
Jeho majestátu, našeho
vznešeného a
milovaného
císaře
Františka Josefa I.. “V roce 1906 byl kolem pomníku
vybudován trojúhelníkový
parčík a pomník byl ohrazen plotem z železného řetězu. Po
druhé světové válce byly
desky s nápisy odstraněny, rovněž tak koule na vrcholu
pomníku. Zůstal zde pouze
jeden latinský nápis: „VIRIBUS UNITIS“ (Spojenými
silami) což bylo panovnické heslo Františka Josefa I. Ještě připomenu, že podobný pomník stával také v Mníšku. Tolik z historie.
Současný pomník je přesnou kopií původního, časem a nepříznivým počasím již velmi poškozeného pomníku. Autorem nového
pískovcového pomníku je sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed u Plzně, který se osobně podílel i na jeho vztyčení v naší obci. Náklady
byly uhrazeny z obecního rozpočtu a díky přispění Evropské unie, SZIF.
Po již zmíněném proslovu paní Pokorné přišla na řadu ukázka skupiny v historických uniformách, zlatým hřebem slavnosti měl být
výstřel z děla, bohužel tuto salvu znemožnil velký déšť a vítr. Po několika nezdařených pokusech nahradili vojáci výstřel z děla několika
výstřely z pušek. Celá slavnost byla zakončena čestnou stráží u nového pomníku. J.Pešír

V předvečer oslav vzniku čs. státu uctili starosta obce, někteří zastupitelé a několik
občanů památku padlých u památníku u kostela položením kytic.

JAK JDE ČAS...
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Kantoři z Mikulovic v Nové Vsi

V sobotu 25. 9. 2010 k nám opět po roce zavítal divadelní soubor KANTOŘI z družební obce Mikulovice okr. Jeseník s
novým programem. Diváci mohli v nově opraveném sále s vynikající akustikou shlédnout nový titul Agentura drahoušek, aneb
Sňatky všeho druhu.
(rama)

Spolek žen po stopách Babičky
Koncem září náš spolek žen opět podnikl turistický výlet do východních Čech, a sice na
náchodský zámek, do Babiččina údolí a na Ratibořický zámek, poslední jsme již úplně
časově nezvládly. Počasí nám přálo, bylo velmi teplo a slunno, i když v náchodském
zámku, což je viditelně přestavěný bývalý hrad, bylo dost chladno, ale prohlídka
s doprovodem mladé průvodkyně byla velmi svěže a zajímavě provedena i s některými
podrobnostmi z historie zámku a ta byla opravdu pohnutá. Pod zámkem na valech jsme
z hradební vížky mohly pozorovat živého medvěda, který docela panáčkoval při vhození
nějaké dobroty. Některým z nás se zase nejvíce líbila procházka Babiččiným údolím ke
Starému bělidlu. Zajímavá byla i prohlídka mlýna a velkého historického mechanického
mandlu, rovněž poháněného náhonem kolem protékajícího potoka. Plátenictví bylo zřejmě
v 18. století ve zdejším kraji ve velkém rozkvětu. Po velmi krátkém zdržení v Ratibořickém
zámku jsme již jen projížděly Českou Skalicí a v blízkém Motorestu u Lípy jsme měly
oběd. Pak již jen nazpět domů, kde nás zastihl deštivý večer. Text a foto Božena Pavlíková,
Irena Větříčková

Otevřený deník českého námořníka
Kniha našeho obyvatele Romana Vašiny s tímto názvem vyjde v polovině listopadu 2010. Zájemci o tuto knihu (vhodnou jako vánoční dárek)
mohou psát SMS se svým jménem a adresou na č. 604 193 567, nebo si ji objednat v obecní knihovně. Kniha vyjde v nakladatelství Victory pana
Švejdy z Litvínova. Kdo má rád napětí, exotiku, erotiku, dobrodružství a rád cestuje po světě, ten ať neváhá. Jedná se o autobiografickou
publikaci se skutečnými příběhy a zážitky z cest po mořích, oceánech a přístavech celého světa. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi
z autorova archivu a počet stran se bude blížit číslu 600. Ukázku z této knihy najdete v příštím vydání Zpravodaje.

(rama)

Informace pro občany
V poslední době je zvýšený provoz nákladních automobilů s různým nákladem směr od SRN do Brandova. Důvodem je budování nové větve
plynovodu GAZELA, který je položen v Baltickém moři, vyúsťuje v Greisfaldu a povede z Brandova do Rozvadova a dále s možností napojení
na druhý zdroj plynu tak, aby nevznikal problém s dodávkou z Ruska přes Ukrajinu. Náš stát této stavbě dal zelenou s tím, že se jedná o stavbu
Veřejného zájmu a zajištění této důležité suroviny. J. Bejček
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