OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ

ČERVENEC
ČERVENEC 2009

NENECHTE SI UJÍT:
Obec Nová Ves v Horách si Vás dovoluje pozvat na Letní slavnosti,
které se konají v sobotu 1. srpna 2009! Následuje společenská zábava.
Podrobnosti čtěte na str. 3!

Starosta odměnil školáky
Hned po skončení školního roku se uskutečnilo setkání starosty se
školáky z naší obce. Ti, kteří se chtěli zúčastnit vyhlášené motivační
soutěže „Zlepši své známky a
odměnu máš v kapse“, se setkali
se starostou obce 1. července
v zasedací místnosti obecního
úřadu. Po předložení vysvědčení,
které sloužilo jako důkaz toho,
že si soutěžící zlepšili známky o
50% nebo měli vyznamenání,
obdrželi finanční odměnu ve výši
300,- Kč, sladkosti a drobné
Znovuotevřená Jeřabina
dárky. Mezi odměněnými žáky
byli: Marie Hájková, Natálie
Starosta odměnil školáky
Hrubá, Eliška Štantejská,
Michaela Povolná, Natálie
Letní slavnosti
Novotná, Daniel Novotný,
Zájezd pro děti do Liberce
Daniela Nickelová, Kristýna
Hanzová, Dominik Hanza,
Soutěž o nejhezčí zahrádku
David Relich a Radek Zikán.
Na závěr setkání si starosta
Jak třídit odpad
vyslechl prázdninové plány
všech dětí a pozval je na výlet do
Paličkářské sympozium
Liberce, který obec připravuje na
Servis OÚ
začátek září. Všem odměněným
dětem gratulujeme k dosaženým
Společenská kronika
studijním výsledkům a do
dalšího školního roku jim přejeme, aby jim vydržela dosavadní píle.

Uvnitř listu
najdete:

(R. Malkusová)
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TIP na víkend: znovuotevřená JEŘABINA
Dne 28. 6. 2009
proběhlo za účastí
Bedřicha
Ludvíka,
který je spoluautorem
cyklu
seriálu
o
rozhlednách:
„Rozhlédni
se,
člověče“, investory a
realizátory
celé
rekonstrukce: Sport
areál
Klíny
a
náměstkyně
města
Mostu JUDr. Hany
Janíčkové,
ke
slavnostnímu
přestřižení pásky a tím
znovu zpřístupnění zrekonstruované rozhledny Jeřabina. Po
slavnostním přestřižení pásky, spolu s krátkými projevy
hostů, následovalo několik písniček p. Bedřicha Ludvíka.
Jako první zazněla v podání autora píseň: „Rozhlédni se,
člověče“, jenž je nám všem dobře známá z úvodu seriálu
stejného jména. Po odeznění poslední skladby už nic
nebránilo k tomu, aby mohli na rozhlednu vystoupit první
návštěvníci.

Všem nám jistě dobře
známá rozhledna, nebo
spíš její torzo, dostalo
znovu díky skupině
turistických nadšenců a
za nemalého přispění
Sport areálu Klíny spolu
s magistrátem
města
Mostu, nový dřevěný
kabát. Rekonstruktéři se
snažili vrátit Jeřabině
vzhled tak, jak vypadal
projekt z roku 1929.
Původní dřevěná stavba
z roku 1884, tyčící se do
výšky několika metrů,
bohužel jen těžko odolávala místním povětrnostním
podmínkám a bořila se. Později byla roku 1929 postavena
německými turisty věž nová, která sice dokázala odolat
povětrnostním podmínkám, bohužel však už ne nájezdům
rádoby trempům a vandalům, kteří rozhlednu v průběhu let
doslova rozebrali a dřevo často používali jako topivo.
Nezbývá než doufat v naději, že „Novou“ Jeřabinu podobný
osud nepotká.
(text + foto: -p2x9-)

SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
KNIHOVNA DOČASNĚ UZAVŘENA
Oznamujeme všem čtenářům, že do konce
prázdnin bude uzavřena místní knihovna. Prostory
knihovny se rekonstruují za účelem zkvalitnění
služeb čtenářům.

V červenci se nekoná zasedání Zastupitelstva obce
Nová Ves v Horách. Nejbližší zasedání se uskuteční
v pondělí 31. srpna 2009 od 17.00 h.

Zaregistrujte se k odběru SMS na Váš mobilní telefon
ZDARMA. Jedná se
o hlášení z obecního úřadu
(uzavírky silnic, krizové řízení, přerušení dodávek energií
apod.). Stačí jakýmkoliv způsobem sdělit Vaše mobilní
telefonní číslo na OÚ. Službu hradí obecní úřad, Vás
zasílání nic nestojí.

V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
paní Drahuši Krupičkové, která slaví pěkných 77 let a
dále panu Jiřímu Němcovi, který se dožívá 71 let!

V průběhu prázdnin se schůzky dětí z Kroužku
dovedných rukou NEKONAJÍ. V září se na shledanou
s dětmi těší Michaela Kubíková, vedoucí kroužku.

Společenská kronika

V červenci se narodil další občánek – gratulujeme
manželům Relichovým k narození dalšího syna
Martina!
(rama)

TJ SOKOL Nová Ves v Horách hledá nového nájemce pro restauraci v Domě
Sportu - Nová Ves v Horách.
Pronájem možný od září 2009, při dohodě i dříve. S vážnými zájemci se rádi sejdeme a odpovíme na případné
dotazy. Tel. 739 060 053
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Kulturní a společenské události
Letní slavnosti....pokračování ze str. 1
Dne 1. 8. 2009 proběhnou v naší obci Letní slavnosti v areálu TJ Sokol Nová Ves v Horách a na sále KD.
Pořadatelem je oddíl stolního tenisu a oddíl kopané pod záštitou obce Nová Ves v Horách.
Oddíl stolního tenisu pořádá otevřený turnaj ve stolním tenise o ceny věnované obcí: děti od 14.00 h a dospělí
od 10.00 h. Přihlášky a podrobné informace u p. Jany Dvořákové.
Oddíl kopané pořádá od 13.00 hodin turnaj v kopané o pohár starosty obce, za účasti A dorostu Baníka Most,
Baníka Brandov, Sokola Horní Jiřetín a Sokola Nová Ves.
Vyhlášení vítězů a předání odměn od 19.00 hodin a do 24.00 hodin následuje společenská zábava, při které
hrají manželé Hvozdovi.
(jb)

Zájezd pro děti do Liberce
Dne 5. 9. 2009 se uskuteční autobusový zájezd pro děti do Liberce. Program zájezdu: návštěva ZOO, návštěva
Botanické zahrady a Společenského centra BABYLON. V rámci časových možností možný výlet na Ještěd.
Závazné přihlášky proti vratné záloze 50,- Kč na obecním úřadě od 3. 8. 2009. Záloha se vrací v autobuse;
v případě neúčasti se záloha nevrací. Od 31.8. do 2.9. se mohou do vyprodání míst přihlásit i dospělí. (jb)

Soutěž o nejhezčí zahrádku
Koncem jara byla vyhlášena soutěž o nejhezčí zahrádku a předzahrádku v naší obci. První tři místa budou odměněna finanční
odměnou. Rozhlížejte se a vyhodnocujte, kdo a jak se stará o hezčí vzhled naší obce. Od 1. října do 15. října t. r. proběhne všeobecná
anketa a pomocí lístků, které obdrží všichni obyvatelé naší obce dojde k vyhodnocení a 28. října k vyhlášení vítězů a předání
odměn.(jb)

Krušnohorské paličkářské sympozium tentokrát v Nové Vsi v Horách
Stará řemesla se opět vrátila alespoň krátkými ukázkami do Krušných hor. Jejich návrat se uskutečnil prostřednictvím 2. ročníku krušnohorského
paličkářského sympozia, které se konalo 18. a 19. července 2009 v Nové Vsi v Horách. Dvoudenní sympozium letos opět uspořádal Partnerský
spolek Litvínov, o.p.s. ve spolupráci s obcí Nová Ves v Horách a hlavním mottem bylo
„Paličkovaná ozdoba hlavy a vlasů“. První den byl zaměřen především na přednášky, které
zahájila PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě a jejíž téma bylo o
zaniklých krušnohorských řemeslech včetně paličkování. Pro zpestření byla připravena ve
spolupráci se Střední odbornou školou v Hamru módní přehlídka právě zmíněných
paličkovaných ozdob hlavy a vlasů. Veškeré ozdoby upaličkovaly účastnice paličkářského
kurzu, který otevřel Partnerský spolek v roce 2006, a těmito výrobky se ukázalo, že kurz je
dovedl až do řad zručných odborných paličkářek, které by mohly paličkování provozovat i
jako profesionálky. Po obědě následovala přednáška německé paličkářky Steffi Schmat,
která zastává pro roky 2008/2009 místo čtvrté Annaberské paličkářské královny. Tématem
její přednášky byly nové techniky paličkování. Poslední výpravnou přednáškou byla
uskutečněná návštěva polského města Bobowa, které je celosvětově vyhlášené jako centrum
polského paličkování. Během obou dnů bylo možné prohlédnout si výstavu paličkovaných
výrobků přivezených účastnicemi jak z české, tak i německé části Krušnohoří. Výstava byla
doplněna i výrobky z dalších kurzů, které Partnerský spolek Litvínov nabízí a to Kurz
dřevořezby a intarzie, či Kurz košíkářství. Po přednáškovém dnu, který se konal v zasedací místnosti obecního úřadu, následoval druhý den
v Novoveském muzeu zaměřený na praktické ukázky paličkování. Právě na něm se účastnice sympozia mohly naučit nové moderní techniky a
návštěvníci vyzkoušet pod vedením zkušených odbornic, že to také zvládnou. Na závěr sympozia bylo pro účastnice připraveno překvapení ve formě
soustružené dřevěné paličkářky – kuřáčka, které vyrobila firma NBW, s.r.o. Nová Ves v Horách. PSL organizovalo a financovalo sympózium v rámci
dvouletého projektu GRUNDTVIG z programu celoživotního vzdělávání EU.
Již nyní se můžete těšit na 3. ročník, jehož termín byl stanoven na 19. - 20. června 2010 a opět se uskuteční v Nové Vsi v Horách. (lnp)

Přebor okresního přeboru v kopané „muži“ Sokol Nová Ves v Horách
1 kolo
2 kolo
3 kolo
4 kolo
5 kolo

Meziboří Nová Ves
Nová Ves Braňany
Obrnice
Nová Ves
Nová Ves Bečov
Polerady Nová Ves

SO
SO
SO
SO
SO

5.9.2009
12.9.20009
19.9.2009
26.9.2009
3.10.2009

17:00
17:00
17:30
17:30
16:00

6 kolo
7 kolo
8 kolo
9 kolo

Nová Ves
volno
Nová Ves Radčice
Brandov
Nová Ves
Nová Ves Kopisty B

SO 17.10.2009
SO 24.10.2009
SO 31.10.2009

Hraje se na fotbalovém stadionu u Sportovního domu. Přijďte fandit!

15:30
15:30
14:30
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Jak třídit odpad
Děkuji vám všem, kteří třídíte odpad. V naší obci došlo v průběhu jara ke zdokonalení třídění i o elektroodpad .
Tento odpad je rozdělen do 3 kategorií.
A - Drobný mimo baterií do něj spadají el.hračky, telefony, wallkman apod. Na tento odpad je
umístěn malý kontejner na chodbě v přízemí Obecního úřadu přístupný v úřední hodiny.
B - Středně velký mimo baterií se ukládají klávesnice, váhy, reprobedýnky, el.baterie, schasis,
sluchátka, el. holící strojky, dig.hodinky apod. Vak na tento odpad je umístěn ve stodole za
restaurací U lípy. Možnost odběru vždy každou poslední sobotu v měsíci. Předání je též možné
po dohodě.
C.-Velký mimo akumulátorů, se ukládají monitory, počítače, televize, rádia, gramofony, ledničky,boilery,
automatické pračky. Možnost odběru každou poslední sobotu v měsíci u stodoly za restaurací U lípy. Předání je
též možné po dohodě.
Žádám vás před vhozením plastové lahve do kontejneru o sešlápnutí, aby zabrala co nejmenší prostor.
Děkuji. J. Bejček.

Rozmary počasí
Přinášíme Vám zajímavý výtah z dochovaných historických zpráv o počasí v oblasti Nové Vsi v Horách a
okolí. Z těchto zpráv vidíme, že také v dřívějších dobách docházelo k velkým povětrnostním extrémům, že
to není jen fenomén naší doby.
Dne 17. července 1885 bylo opět
krupobití: "Padaly kroupy velké jak
holubí vejce v takovém množství, že pole
v dolní části vsi i tak zvané "Strute", jakož
i kateřinské údolí bylo celé bílé. Horní
část vsi a Mikulovice zůstaly zcela
ušetřeny". 25. července 1893 udeřil v
Mníšku do domu čp.18 blesk a zabil
Rosinu Müllerovou, zatím co její muž
Franz byl jen omráčen a po dvou
hodinách bezvědomí přišel opět k sobě.
Zima 1894/95 byla opět velmi krutá,
bohatá na sníh a studená. Až do 18.
března byla teplota stále pod bodem
mrazu. Pak začala pomalu obleva. 18.
dubna 1895 byla první bouřka. 14.června
napadl sníh a zůstal ležet dva dny.
"Koncem července a počátkem srpna
1898 postihla severní Čechy těžká živelná
pohroma. Následkem neustávajících
přívalů deště, jsou všechny vodní toky
vylity ze svých břehů, právě když
probíhají sklizňové práce v úrodném pásu
země. Voda pustoší obytné domy i
pracoviště, strhává mosty i cesty a ničí
četné lidské životy. Také zde na hranicích
byla povodeň. Potok Svidnice již nemohl
více vody pobrat, stav vody byl tak
vysoký, že voda přetékala přes hraniční
můstek. Do hostince "U zeleného stromu"
vnikla voda a zatopila jej do výšky půl

metru. Stav vody se zvýšil tak rychle, že
někde nemohl být ani zachráněn všechen
dobytek. Tři vepře, střední velikosti,
odnesla voda pryč". Později kronikář
zaznamenal: "Zima v roce 1898 byla
velmi mírná s trochou sněhu, ani nejstarší
lidé
takovou
nepamatovali.
Nejchladnějším dnem byl 19. leden s -7°R
(Réaumur). Ve dnech 5.-8. ledna přišla
obleva a sníh brzy roztál, právě tak i 23.
ledna. Dne 31. ledna řádila vichřice,
která způsobila velké škody v lesích. Do
16. února byl sníh zcela pryč a bylo
příjemně jako v květnu".
Nádherné léto, kdy po celé dny svítilo
slunce bylo roku 1921, a tak se tohoto
roku dařilo všemu. Když pak v srpnu
zapršelo, prospělo to otavám i
bramborům. V červenci 1924 se přehnala
přes celé okolí N. Vsi silná bouřka s
průtrží mračen. Vodní masy odplavily
seno z polí, Svidnice se vylila z břehů a
zaplavila K. Kreißlovi chlév. Vše
proběhlo opět velice rychle, tak že mohl
být zachráněn sotva dobytek. Do, na
opačné straně stojící Seifertovi továrny na
dřevěné zboží, pronikla voda do
přízemních prostor a vyplavila část, zde
uskladněných prken. V roce 1927
nacházíme následující záznam: "8.
července 1927 se spustila nad naším

pohořím průtrž mračen, která způsobila
na ulicích, cestách a polích velké škody.
Dvakráte zde udeřil ohnivý blesk. Jeden
zapálil dům J. Thiela v Mikulovicích
čp.108, který vyhořel do základů, druhý
uhodil a zapálil dům A. Thiela v N. Vsi
čp.194. Mnohem hůře bylo v okolí Flájí,
Č Jiřetína a sasské oblasti GottleubPirna, kde při záplavách přišlo o život
200 lidí". Také rok 1928 se vyznačoval
extrémním počasím. Farář zaznamenal:
"Noviny varovaly před vlnou veder
přicházející ze Severní Ameriky do
Evropy. Znalci na počasí měli tentokráte
pravdu - vedra až 50° Celsia. Následkem
toho bylo málo krmiva, spálené louky,
žádné brambory a žádná voda". 14.
července 1931 se kolem poledne
rozpoutala nad N. Vsí těžká bouřka,
kterou doprovázela průtrž mračen s
krupobitím. Do šesti míst udeřil blesk,
jedním z míst byla věž kostela. Od konce
Velikonoc 1934, až do konce června
panovalo neobyčejně teplé počasí. V
tento čas téměř nezapršelo, jen občasná
přeháňka
nepatrně
zvlhčila
zem.
Následkem velkých veder (26 až 30°C) a
větru vyschla půda, tráva přestala růst a
obilí předčasně dozrálo. Celá republika
byla
postižena
neúrodou.

Více o historii Nové Vsi v Horách najdete na: http://www.volny.cz/historienovevsi
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