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V TOMTO VYDÁNÍ DÁLE NAJDETE:

Kulturní a společenské události
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LISTOPAD, PROSINEC 2010

Z historie obchodů a živností
v Nové Vsi a Mikulovicích
(pokračování). Hostince.

V minulém čísle Zpravodaje jsem připomněl historii hostinců, které doposud existují. V tomto čísle
se zaměřím na hostince, které již zanikly.
Otevřený deník českého námořníka 3
Nejstarším byl hostinec „Grüner Baum“ (Zelený strom), který sice patřil do katastru Hory Sv.
Kateřiny, ale vzhledem k tomu, že stál jen několik metrů od dnešního ÚSP, tak byl vždy více
Program zasedání ZO
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spojován s naší obcí. Je zajímavé, že ačkoliv byl tento hostinec před více jak padesáti léty zbour
án, tak i na novějších mapách je stále uváděno místo, kde hostinec stával „U zeleného stromu.“ Z
historických pramenů se dovídáme, že zde býval hostinec spolu s přepřahací stanicí a výměnou
Informace knihovny
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koní již v dobách před třicetiletou válkou. To se nezměnilo už od dob rudného dolování a obchodu
se solí. Stará solná stezka z Míšeňska zde totiž překračovala brod přes řeku Svidnici. Hostinec
„Grüner Baum“ byl spolu s řeznictvím více jak dvě století v držení rodiny Wagnerů. Před I.
Poděkování starosty
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světovou válkou byla majitelkou Justina Wagnerová. Její bratr byl profesor Eduard Wagner z Ústí
nad Labem, který napsal mnoho vlastivědných pojednání. Tento hostinec, kromě jiných,
navštěvovala i honorace z Hory Sv. Kateřiny a německého Deutschneudorfu. Byl zde například u
Zimní údržba
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stolu stálých hostů v letech 1885-86 připraven plán a žádost pro příslušná místa na stavbu
železniční trati
z Olbernhau do
Deutschneudorfu (stavba této tratě byla pod názvem „Schweinitztalbahn“ –
Svidnická údolní dráha, v roce 1914 skutečně zahájena, ale kvůli válce
dokončena až v letech1926/27).
Již zmiňovaná Justina Wagnerová byla poslední majitelkou hostince z rodu
Wagnerů, provdala se za jistého pana Schöbitze a v roce 1921 odsud odešla.
Hostinec byl pronajat, ale špatným hospodařením chátral. Po tragické smrti
nájemce (sebevražda oběšením) došlo 13. 4. 1923 k dražbě. V aukci získal
pozemek a hostinec Adolf Grießl a měl jej ve svém držení až do své smrti v r.
1942. Majetek zdědil jeho syn Edwin Grießl.
Pro zajímavost uvedu některé pohostinské ceny platné kolem roku 1930.
Ostatní hostince v obci a okolí měly ceny obdobné, například nocleh bez
snídaně stál 7 Kč, oběd cca také 7 Kč, řízek s chlebem 5-6 Kč, 2 páry
vídeňských párků s křenem a houskou 3Kč, 1 šálek kávy a dva kusy kynutého
koláče 3 Kč, 1/2 l piva 1,60 Kč, 1/4 l vína (Bordeaux) 3 Kč.
V trafice stávalo 100 kusů cigaret „Zora“ (levná značka) 7 Kč a 100 kusů
cigaret „Sport“ 10 Kč, 1 balíček dýmkového tabáku (levnější druh) 25 haléřů.
Průměrný týdenní plat dělníka v této době se pohyboval od 150 do 200 korun.
Když byla v roce 1955 budována hraniční ostraha mezi ČSR a NDR byl
hostinec „Zelený strom“ jakož i všechny továrny podél hranice zbourány.
Josef Pešír, kronikář

Představujeme nové vedení obce pro příští volební období

Jan BEJČEK
starosta
60 let, SNK - ED

David
KÁDNER

místostarosta

Vlastimil MALKUS
1. místostarosta
60 let, SNK - ED

David
KÁDNER

místostarosta

David KÁDNER
2. místostarosta
34 let, Věci veřejné

David
KÁDNER

místostarosta

Zastupitelstvo obce Nová Ves
v Horách na ustavujícím zasedání
dne 8. 11. 2010 zvolilo ze svého
středu starostu obce, místostarosty,
předsedy výborů, dále byli
jmenováni
členové
výborů.
Kompletní seznam zvolených
funkcí najdete na další straně.
Jednotlivé
funkcionáře
Vám
budeme postupně představovat
v příštích vydáních Zpravodaje.
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Představujeme nové vedení obce pro příští volební období
(pokračování ze strany 1)

Na ustavujícím zasedání ZO Nová Ves v Horách byli jmenováni:

KONTROLNÍ VÝBOR
Václav Dvořák
(předseda)
Ing. Jan Valenta
Jaroslav Dvořák

FINANČNÍ VÝBOR
Ing. Vladimír Romportl
(předseda)
Alena Malkusová
Ing. Václav Krůta

KULTURNÍ VÝBOR
Josef Pešír
(předseda)
Jaroslav Hesoun
Radek Prušovic
Miroslav Šikl
Petr Thiel

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNíHO STROMU
4. 12. 2010

v 17.00 h

Program zahájí Mikuláš v 17.00 h před obecním úřadem, kde
rozsvítí vánoční strom. Poté se odebereme na sál KD, kde
proběhne vystoupení dětí z Dětského domova Hora Sv.
Kateřiny. Dále budou následovat dětské hry, nadílka a
nakonec diskotéka pro děti.
Obec Nová Ves v Horách | Spolek žen | Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v H.

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOČNÍ TRHY 2010
sobota 11. 12. 2010
10.00 - 14.00 hodin v kulturním domě Pod lipou

VYBRALI JSME PRO VÁS TIPY NA VÁNOČNÍ AKCE V OKOLÍ
20. Seiffenské Vánoce 2010
od 27. 11. 2010 do 19. 12. 2010
originální trhy na Rathausplatz
po - čt 11.00 - 16.00 h, , pá - ne 10.00 - 18.00 h

Bohatý doprovodný program i pro děti,
více na www.seiffen.de

VÁNOČNÍ KONCERT THE
BACKWARDS - Beatles revival
20. 12. 2010 Velká scéna
Městské divadlo Most
Je jedním z nejlepších Beatles revivalů
na světě.
Několikanásobný vítěz prestižního
festivalu Beatlefest v New Yorku.

Pořádá Agentura September.
Vstupné: 200 Kč

Vánoce jsou křesťanskými svátky
spojenými s oslavou narození Ježíše
Krista. Slovo „Vánoce“ pochází z
německého „Weihnachten“ - svaté noci.
Předzvěstí samotných Vánoc je doba
adventní (z latinského slova „adventus“
nebo-li příchod). Advent je čtyřtýdenní
předvánoční doba, během které si věřící
připomínají blížící se oslavu Kristova
narození, ale také začátek nového
církevního roku. Rozděluje se na čtyři
neděle před vánoci. První je železná, druhá
stříbrná, třetí bronzová a poslední před
Vánoci zlatá. V průběhu adventu mají
svátek někteří důležití svatí, patří mezi ne
například sv. Ondřej (30. listopad), sv.
Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6.
prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec). K
symbolům Adventu patří zejména
adventní věnec. Ten je již od nepaměti
symbolem
vítězství
a
královské
důstojnosti. Bible mluví o věnci jako o
projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní
věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a
kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako
král a osvoboditel: Ježíš Kristus.
Vrcholem oslav Vánoc je v Česku Štědrý
den, resp. Štědrý večer. Ten však ve
skutečnosti do křesťanských Vánoc
nepatří. Štědrým večerem je zakončeno
adventní a postní období. Štědrovečerní
večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je
ještě složena z postních jídel. Následující
půlnoční mše je pak v podstatě
pozůstatkem noční vigilie, která původně
předcházela
všem
významným
křesťanským svátkům. Zvyk předávat si
na Štědrý večer dárky je poměrně nový.
Jeho historie se datuje asi do 19. století.
Vánoční svátky začínají dnem narození
Páně, tedy 25. prosince na Boží hod
vánoční (v občanském kalendáři označený
jako „1. svátek vánoční“). O den později,
26. prosince, se slaví svátek sv. Štěpána
(„2. svátek vánoční“), který byl prvním z
mučedníků ukamenovaných pro víru v
Krista. Šestého ledna se slaví slavnost
Zjevení Páně, svátek Tří králů. Dle tradic
se toho dne přišli poklonit právě
narozenému Ježíšovi do Betléma tři
mudrci, kteří mu přinesli dary. Tradice
postupem času udělala z mudrců krále.
Neděli následující po slavnosti Zjevení
Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční
období v rámci církevního roku končí.
(zdroj: Wikipedia)

Krušnohorské Vánoce v Litvínově
zahajuje 12. 11. vernisáž výstavy s názvem
BALZÁM NA DUŠE BLÁZNŮ Jaroslava Šolce a
inspirace na výzdobu vánočních stromků
Vánoce na půdě.
Součástí programu je Jízda mikulášskou
tramvají 4. 12., Vánoční dobový jarmark
s programem 12.12. na náměstí Míru.
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Roman Vašina: Otevřený deník českého námořníka
V minulém vydání Zpravodaje jsme Vám slíbili ukázku z knihy našeho obyvatele Romana Vašiny. 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 vyšla
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.
cit.: Odněkud z přídě lodi se zjevuje Neptun a celou svojí družinou a pomalu se blíží k nám. Černoši, jako správní divoši, řvou, bubnují do velkých bubnů, které
mají zavěšené na hrudi a vydávají různé skřeky a bojovné pokřiky. Tím nás mají
zastrašit a ujistit nás, že máme co do činění s krvelačnými válečníky. Náš kapitán
vychází z nástavby a jde Neptunovi vstříc, aby ho uvítal na své lodi. Za masky a
převleky celé této skupiny by se nemuseli stydět ani hollywoodští maskéři. Jsou tak
dokonalé, že stěží rozeznávám, kdo se pod nimi skrývá. Fotografové a kameramani
mají plné ruce práce. Ti, jenž už mají křest za sebou a nejsou v družině, obsazují
nejvhodnější místa v blízkosti křtícího centra, aby co nejlépe a co nejblíže mohli
pozorovat utrpení, které nás čeká. Loď je nastavena na řízení autopilotem, tak že i
službukonající námořníci na můstku můžou pozorovat dění na palubě z okna
velitelského stanoviště. Sluníčko se nachází přímo nad našimi hlavami, ale teď si
většina z nás přeje několik mráčků, abychom nestáli na dopadajících paprscích, které
rozpalují ocelovou palubu do nesnesitelných teplot, které jsou cítit i přes lehkou letní
obuv, kterou co by křtěnci, na sobě máme.
Čím více se k nám družina blíží, tím začínám rozeznávat obličeje všech
členů. Neptuna představuje Jirka Moučka z palubního oddělení. Do Panny se převlékl třetí strojní důstojník Jaroslav Pýchal, „doktora“ dělá chiefelektrikář Evžen
Fajivič ze slovenské Nitry a samozřejmě číšníka František Pavlík. Větší problém mě dělá rozeznat černochy. Ti opravdu vypadají jako skuteční divoši z rovníkové
Afriky. Celí natření do mazutu a jiných barviv, se na Slunci lesknou jako chodící brikety, toť tuhé palivo do kamen. Kolem pasu, zápěstí a kotníků mají třásně
z blíže neurčitého materiálu. Všem to náramně sluší a všichni si to také náležitě užívají. Každý z nich má v ruce kopí, kterým nám vyhrožují ubodáním. Křičí a
bubnují stále hlasitěji, jako když členové nějakého afrického kmene honí divokou zvěř, kterou se snaží ulovit. Ale my se, podle vyjádření všech křtěnců, vyplašit
nedáme. Mořská Panna, která se veze na železném dvoukolovém vozíku, jenž tlačí Hvězdář Petr Šik. Radista a nyní holič František Novotný ze strojovny, spíše
připomíná obézní vysloužilou prostitutku s velkými ňadry, strhaným tělem i obličejem. Snad jen ten rybí ocas připomíná skutečnost, že je to Mořská Panna.
„Vítám tě na mojí lodi, Neptune a předávám ti ji na pět hodin, aby si mohl pokřtít suchozemské vetřelce, kteří se tady nacházejí.“ těmito slovy vítá
velitel mohutného vysokého Neptuna, jenž je zahalen do pláště, který tahá daleko za sebou. Jeho majestátnost zdůrazňuje zlatá královská koruna, která mu co
chvíli sjíždí z dlouhých hustých vlasů na stranu. Černoši mezi tím uklidnili své vášně a tak vládce moří a oceánů srozumitelně odpovídá: „Děkuji ti kapitáne! Jsi
dobrý lodivod a tak ti předávám svůj medajlon, jakož to důkaz mé důvěry v tvoji schopnosti.“ a zavěšuje na velitelův krk velkou kulatou medaili, kterou přináší na
polštáři, hvězdář.
„Ale musím dodat.“ pokračuje Neptun při podávání si rukou s kapitánem, „že máš pěkně špinavou palubu a to se musí napravit. Družina je tři sta let
stará, nemocná a už ji drží při životě jen ten chlast.“
„Ano, hned to napravíme.“ odpovídá kapitán a podává Neptunovi decovou skleničku plně nalitou alkoholem, kterou podsouvá steward z družiny. Oba si
připíjí na usmíření a tím je zahájen křtěcí proces. Po- té usedají do připravených křesel blízko centra dění a vedle nich s uvelebuje Mořská Panna. Černoši opět
začínají řádit, jako pominutí a nedočkavě čekají a povel od Neptuna k lapení nás, suchozemských červů.
„Černoši, konejte svou povinnost!“ dává povel k akci, vládce moří. Konec cit.

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

Jaroslava Köhlerová (78 let)
Alžběta Pilátová (70 let)
Ladislav Voves (70 let)

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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PROGRAM 1. ZASEDÁNÍ
ZO NOVÁ VES V HORÁCH
které se koná 29. 11. 2010
od 17.00 h v zasedací místnosti OÚ
Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
Jednací řád ZO
Návrh na schválení rozpočtového opatření č.
4
Inventarizace 2010
Návrh na zastupování obce v době
nepřítomnosti starosty
Návrh na určení pověřeného zástupce obce
do orgánů obchodních společností, v nichţ
má obec majetkovou účast
Návrh na delegování zástupce obce do
spolků, sdruţení a MAS, ve kterých je obec
Nová Ves členem
Návrh na pověřeného zastupitele pro jednání
za obec Nová Ves ve věci územního plánu
Osadní výbor Mníšek
Převod vlastnických práv Kulturního domu –
restaurace Pod Lipou
Ţádost o pronájem pozemku 1105/2 v kú
Mikulovice
Ţádost o změnu katastrálního území p.p.
č. 1103/2 z kú Nová Ves v Horách do kú
Mikulovice v Krušných horách z důvodu
dělení pozemku
Delegování zástupců do pracovní skupiny
ZŠ Hora Svaté Kateřiny
Diskuse
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

čas 15.00 - 18.30 h

Leden

R. 2011

KALENDÁŘ OTEVÍRACÍ DOBY V KNIHOVNĚ

16.
17.

Po 3
Út
4
St
5
Čt
6
Pá 7
So 1 8
Ne 2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Únor

Březen

Duben

24 31
7 14 21 28
7 14 21
25
1 8 15 22
1 8 15 22
26
2 9 16 23
2 9 16 23
27
3 10 17 24
3 10 17 24
28
4 11 18 25
4 11 18 25
29
5 12 19 26
5 12 19 26
30
6 13 20 27
6 13 20 27

červenec
Po
4 11 18
Út
5 12 19
St
6 13 20
Čt
7 14 21
Pá 1 8 15 22
So 2 9 16 23
Ne 3 10 17 24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

srpen
září
15 22 29
5 12 19
16 23 30
6 13 20
17 24 31
7 14 21
18 25
1 8 15 22
19 26
2 9 16 23
20 27
3 10 17 24
21 28
4 11 18 25

28
29
30
31

26
27
28
29
30

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

3
4
5
6
7
1 8
2 9

11
12
13
14
15
16
17

Květen

18
19
20
21
22
23
24

říjen
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23

25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Červen

23 30
6 13 20
24 31
7 14 21
25
1 8 15 22
26
2 9 16 23
27
3 10 17 24
28
4 11 18 25
29
5 12 19 26

listopad
prosinec
24 31
7 14 21 28
5 12 19
25
1 8 15 22 29
6 13 20
26
2 9 16 23 30
7 14 21
27
3 10 17 24
1 8 15 22
28
4 11 18 25
2 9 16 23
29
5 12 19 26
3 10 17 24
30
6 13 20 27
4 11 18 25

27
28
29
30

26
27
28
29
30
31



PŘIHLASTE SE DO SYSTÉMU SMIS (Systém pro hromadné rozesílání SMS)
Většina z vás je vybavena mobilním telefonem, na jehož displeji se vám může včas objevit důležitá informace, a to nejen v době případného
krizového stavu ( blížící se přívalové deště, ohrožení v době stoupající hladiny vody, jakékoliv ekologické a jiné havárie ). Dále
můžete být vlastním mobilním telefonem informováni o hlášených vypnutí elektrického proudu, odstávkách vodovodu,
plynovodu, očkování domácích zvířat. Tuto službu zajišťuje zdejší obecní úřad, příjem zpráv je zcela zdarma. Ti z Vás, kdo
ještě nejste zaregistrování a máte o službu zájem, nahlaste svoje mobilní telefonní číslo na OÚ - osobně, telefonicky
(476113156), případně e-mailem: novaves@iol.cz.
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SPORTOVNÍ FANDOVÉ POZOR!
Rádi tipujete sportovní výsledky?
Přijďte si posedět k nám do Sokolovny,
zatipujte si a za Váš správný tip od nás dostanete pivo nebo panáka
zdarma.
Těšíme se na Vás a Vaše tipy.
Hostinec Sokolovna, Nová Ves v Horách

Poděkování
Vážení spoluobčané, dovoluji si ještě jednou po ustavující schůzi poděkovat Vám, kteří mne podpořili v možnosti stát
se opět starostou naší obce. Slibuji, že budu pokračovat v nastoupené cestě a využiji všechny své schopnosti a um
k dalšímu rozvoji naší obce.Chtěl bych být dobrým starostou všem občanům, rekreantům i návštěvníkům naší obce. A
vzhledem k tomu, že se kvapem blíží čas Adventu,Vánoc a čas dárků, což pro mnohé z nás znamená více shonu a
nasazení – tak Vám přeji pevné nervy, štěstí při výběru dárků pro své bližní a mnoho pohody. Jan Bejček, starosta.

Informace o stavu techniky a lidských zdrojů na zimní údržbu místních
komunikací
Zimní údržba je zajištěna obecním traktorem ,který prošel na začátku měsíce kompletní technickou kontrolou a
údržbou.Traktor je vybaven dvěma radlicemi a je docela pravděpodobné , že bude k dispozici i fréza , což se rozhodne
do konce měsíce listopadu. Máme připraven posypový materiál a na úklid sněhu máme 3 pracovníky tzv.VPP díky
Úřadu práce. Pro možnost odstavení dopravních prostředků budou čištěny plochy: rozcestí Hora Sv.KateřinyMikulovice k jezírku,Výšina,Obecní úřad,Kulturní dům,Točna Sportovní dům,U hasičárny,U rybníčka,Dolní Mikulovice
u čekárny.Žádám tímto – a to především občany a rekreanty v části Mikulovice k jezírku a Mikulovice ke Lništi.Žádám
především rekreanty a občany z těchto lokalit o využívání těchto ploch a to především při sněžení a také při v případě
že sněžit nebude ,ale bude silný vítr , který bere sníh z luk a tvoří během krátké doby závěje.Tím ,že zaparkujete
v těchto úzkých ulicích v některých případech ztěžujete ,ba dokonce zabraňujete k provedení čištění.Apeluji na Vás a
děkuji za pochopení a respektování zájmů ostatních uživatelů těchto komunikací. Jan Bejček, starosta

Milí čtenáři Novoveského zpravodaje,
dovolujeme si Vám popřát příjemně a pohodově
strávené vánoční svátky, hodně radosti, životního
elánu, zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2011.Těšíme se na shledanou s Vámi nad
stránkami Zpravodaje.
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