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

V TOMTO VYDÁNÍ DÁLE NAJDETE:

Kulturní a společenské události
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PROSINEC 2010

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

V dnešním pokračování z historie hostinců v naší obci připomenu tři hostince.
Informace knihovny
3
Prvním z nich je hotel a kino „Grenzheim“ (Hraniční domov).
Levnější ceny potravin přitahovaly do zdejších hostinců mnoho hostů ze
Společenská kronika
4
Saska.
V
očekávání
stoupajícího počtu těchto
hostů a rekreantů dozrálo
Z činnosti SDH
4
u místních podnikatelů
rozhodnutí ke stavbě
Rozhovor s J. Pešírem
4
hotelu a kina. Stavbu
budovy budoucího hotelu
započal místní stavitel A. Kaltofen v roce 1928 s cílem dokončit stavbu do roku
1930. Vlastníky budovy byli Bruno Gutsmann a dr. W. Neubauer. V prvním
poschodí nového hotelu se nacházely hostinské prostory, ve druhém pak čtrnáct až
šestnáct pokojů pro hosty. Kapacita kina v přízemí byla cca 400 diváků. Zpočátku
byly uváděny pouze filmy němé a černobílé. Promítačem byl Josef Walter. Pro
pobavení diváků v dobách němého filmu hrála vždy před začátkem představení a
v přestávkách, kdy
bylo
potřeba
vyměnit cívku s filmem, tříčlenná kapela muzikantů. V roce 1928 byl v Americe
vynalezen zvukový film, do Německa přišel v r. 1929. Zdejší kino bylo vybaveno
pro promítání zvukového filmu již v roce 1932. Po skončení války sídlila v budově
již bývalého hotelu (čp.206) hraniční policie. Později zde byl umístěn Dětský
domov a v současnosti budova slouží jako ÚSP. Dalším hostincem je Körnerův
hostinec „Schafferbauer“- „Zur Weintraube.“ Přibližně do roku 1914 stával na
místě později postaveného hostince, kterému se od roku 1928 říkalo „Zur
Weintraube (U vinného hroznu), hostinec „Schafferbauer“. V roce 1936 koupil
tuto usedlost s hostincem (čp. 65) od svého otce Gustav Körner a zřídil zde ještě
řeznictví. „U Körnera,“ jak se zde všeobecně říkalo, byla spolková místnost
pěveckého a lidového spolku. Po anšlusu v r. 1938 jej využívala Německá
pracovní fronta jako svou zasedací místnost. V poválečných letech zde býval
obchod se smíšeným zbožím (dlouhá léta zde prodávala například paní L.
Haufová). O třetím hostinci toho moc nevíme. Nazýval se „Martinsklause“.
Budova (čp. 164) tohoto poměrně velikého hostince stávala do roku 1970, kdy
byla zbourána, při rozcestí obecní silnice a cesty na hřbitov. Budovu hostince, po zbourání původní staré zemědělské usedlosti, nechala postavit
na přelomu století rodina Neubauerů. V přízemí, nalevo od vchodu, se nacházela prostorná hostinská místnost a kuchyně, vpravo pak obchod
s potravinami, v patře byl sál a několik pokojů pro hosty. V roce 1937 dům koupila rodina M. Högera. Po anšlusu dům pronajala pro členy
NSDAP.
J. Pešír,kronikář
Vážení občané. Je evidentní, že některé z nás zima v takovéto síle zaskočila.Opět se na nepoučitelné obracím s výzvou,abyste využívali
prostory,které jsme schopni za kritických povětrnostních podmínek udržovat ve sjízdnosti.Je potřebné za sněžení vybavit se lopatou a kousek
si odházet a neparkovat svá auta tak, aby překážela v možnosti čištění či dokonce bezpečnému průjezdu ostatních vozidel.Doporučuji též
sledovat předpovědi počasí a včas z kritických míst, a to především v částech Mikulovic, svá vozidla přeparkovat na místa blíže hlavní
silnici, která jsem vám již v minulém Zpravodaji nabídl.Je potřeba si uvědomit,že bydlíme na horách, a pokud fouká vítr a padá sníh , tak i
profesionálně vybavená Správa a údržba silnic technikou i pracovníky není vždy schopna zajistit průjezdnost na všech jimi spravovaných
komunikacích,natož naše Obec,která disponuje jedním traktorem ,který nemůže být současně na čtyřech nejkritičtějších lokalitách.Vše trvá
nějaký čas a pokud se má čistit celá obec, tak se to prostě nedá stíhat .Je nutné si též uvědomit , že traktor s řidičem p.Puffem prakticky čistí
už od 4 hodin ráno a pokud je v odpoledních hodinách unaven ,tak prostě musí odpočívat.Určitě on i Obecní úřad nedělá nikomu naschvál a
snažíme se údržbu zajišťovat v co nejkratším čase,ale v těchto kritických situacích za silného větru a sněžení nám nikdo techniku nezapůjčí
dříve, než si uklidí svůj rajón.Prosím, buďte ohleduplní a trpěliví.Děkuji za pochopení . J. Bejček, starosta

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ
Vážení občané, rekreanti a návštěvníci obce.
Dovoluji si vám popřát klidné prožití svátků
vánočních, hodně dárků pod stromečkem a také si
vám dovoluji popřát šťastný a veselý Nový rok a
hodně úspěchů a zdraví po celý příští rok 2011.
Starosta Jan Bejček

KULTURNÍ A
SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI
Roman
Vašina:
Otevřený

Tradiční Mikulášská nadílka
V sobotu 4. prosince uspořádali společně dobrovolní
hasiči, Spolek žen a obecní úřad tradiční Mikulášskou
nadílku pro novoveské děti. Než přišli Mikuláš s čertem a
andělem, předvedly děti z Dětského domova Hora Svaté
Kateřiny hezké vánoční vystoupení. Pro děti byly
připraveny dovednostní soutěže a písničky. Nakonec přišla
sladká odměna v podobě balíčků, které uhradila obec Nová
Ves v Horách. Celou předvánoční atmosféru umocnila
letošní novinka, a tou bylo rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem. Na závěr si dovolujeme poděkovat všem
aktivním, kdo se podíleli na organizaci mikulášského odpoledne a
podvečera a sponzorům: J. Berousek, F1, Travel Free Shop, VTE
Strážný vrch, Altenerg, s.r.o.
R. Malkusová, foto J. Pešír
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čas 15.00 - 18.30 h

V KNIHOVNĚ R. 2011

KALENDÁŘ OTEVÍRACÍ DOBY
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V PROSINCI SE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NEKONÁ.

Soutěž o nejhezčího sněhuláka pro
děti do 15 let
Vytvořte ze sněhu nejoriginálnějšího sněhuláka, pak ho
vyfoťte a fotku se jménem přineste do knihovny nebo na
Obecní úřad. Fotky můžete také posílat na adresu
novaves.knihovna@seznam.cz. Ten kdo nemá možnost si
svoje dílo sám vyfotit, stačí poprosit pana starostu a on
sněhuláka rád vyfotí. Termín odevzdání fotek do knihovny
nebo na Obecní úřad je do 30. ledna 2011. Během února
vybereme 3 nejoriginálnější sněhuláky, které odměníme
věcnou cenou.

VÁNOČNÍ TRHY
Vánoční trhy proběhly ve spolupráci obce s Partnerským
spolkem Litvínov. K vidění byla tradiční řemesla paličkování spojené s prodejem výrobků s vánoční
tématikou, dále byla k vidění ruční výroba ozdob a věnců z
přírodních materiálů,výroba oplatek a práce s voskem. Ke
zpestření programu již tradičně zazpíval vánoční písně
ANTON-GÜNTHER-CHÓR ze Seiffenu. Dále se s
tradičními vánočními koledami představilo DUO na
druhou z Litvínova a reprodukovanou hudbu s vánoční
tématikou zajistil Petr Thiel. Děkuji všem, kdo přispěli k
hladkému průběhu této předvánoční akce, a škoda jen malé
účasti, což bylo z velké části zaviněno velmi nepříznivým
počasím. (jb) foto J. Pešír

Tip na knížku Novoveské knihovny
Útěk ze stínů, V zajetí stínů a Zlodějka stínů - Kay Hooper
- v těchto třech volně navazujících knížkách se budeme
setkávat s mladou ženou, která se snaží svými
schopnostmi média (umění číst myšlenky), pomáhat při
vyšetřování vražd.
Připravila: Lenka Krupičková, knihovnice

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 Novoveského zpravodaje.
Vaše redakce
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Rozhovor s Josefem Pešírem
Nově byl v rámci činnosti zastupitelstva obce ustanoven také
kulturní výbor. Vy jste byl zvolen do funkce jeho předsedy.
Můžete sdělit čtenářům Zpravodaje, co je zamýšleným
předmětem činnosti vašeho výboru, i když hlavní rámec asi
napovídá sám jeho název? Předseda spolu s dalšími členy kult.
výboru by měli být koordinátory jednotlivých kulturněspolečenských akcí, podílet se v součinnosti s Obecním úřadem na
jejich přípravách a průběhu, případně přinášet do OZ nové podněty a
náměty. Kdo byl zvolen jako další člen výboru? Zastupitelstvo
obce zvolilo za členy kult. výboru p. Miroslava Šikla, Jaroslava
Hesouna, Petra Thiela a Radka Prušovice. Jistě se blíží do finále
nový kulturní kalendář s akcemi na rok 2011. Prozradíte
čtenářům kromě tradičních akcí, také nějaké novinky, na které se
mohou těšit? Kulturní kalendář na rok 2011 mám zhruba připravený,
některé akce jsem již prodiskutoval se starostou panem J. Bejčkem.
Bohužel jsem se nemohl zúčastnit jednání zastupitelstva (zdravotní
důvody), kde bych svůj návrh předložil zastupitelům. Neznám ani
případné návrhy ostatních zastupitelů. Doufám, že na příštím
zastupitelstvu budeme mít již jasnější představu o kulturním a
společenském dění v naší obci v příštím roce. Prostřednictvím
Zpravodaje budou občané včas informováni. Zhodnotil byste
dosavadní kulturně společenský život v obci? Jsem přesvědčen o
tom, že počet kulturně-společenských akcí v naší obci nám mohou
závidět i mnohem větší obce. Ať už jde o akce pro děti, které jsou
nejoblíbenější, až po seniory. V posledních letech jsou v tomto
ohledu velmi aktivní ženy ze Spolku žen, či nově založený Sbor
dobrovolných hasičů. Je samozřejmé, že v dnešní době je veškerá
činnost, která je nad rámec povinností, které musí obec zajišťovat
hlavně o penězích. Díky dobrému hospodaření obce, práci
zastupitelstva, ale i sponzorům má obec i na pořádání právě těchto
aktivit. Kvapem se blíží konec roku 2010, Vy zastáváte řadu let
také funkci obecního kronikáře. Já osobně kroniku znám dobře,
takže vím, že ji vedete bezvadně a každý zápis v ní si se zájmem
přečtu a prohlédnu zajímavé fotografie. Kdy, kde a za jakých
podmínek si budou moci občané zápis za rok 2010 a samozřejmě
celou kroniku prohlédnout? Všechny kroniky jsou uloženy

v archivu
Obecního úřadu.
Vím, že nejsou
běžně
volně
Jméno a příjmení: Josef PEŠÍR
přístupné
Věk: 61
veřejnosti,
naposled
byly
Funkce: předseda kult. výboru
vystaveny
při
Stav: ženatý
příležitosti 444.
Vzdělání: střední odborné
výročí založení
Profese: chemik
naší obce. Svého
času byly trvale
Děti: syn Roman
vystaveny
Záliby, koníčky: fotografování
v našem muzeu,
v přírodě, historie, sběratelství
což podle mne
Jak dlouho žiji v obci: od roku
nebylo
moc
1975
šťastné
řešení.
Mám
několik
návrhů,
které
bychom mohli uskutečnit. Termíny a místa vystavení kronik by byly
uveřejněny ve Zpravodaji. Získal jste při volbách do zastupitelstva
obce velký počet preferenčních hlasů, hned po starostovi to byl
nejvyšší počet. Je to jistě velká důvěra, kterou Vám voliči svěřili.
Dovoluji si Vám pogratulovat k tomuto úspěchu a ráda bych se
zeptala, co je Vaší prioritou, cílem, kterého byste chtěl v rámci
Vaší osobní práce v zastupitelstvu dosáhnout? Především bych rád
poděkoval všem voličům, kteří mi dali ve volbách své hlasy. Musím
přiznat, že takový výsledek jsem rozhodně nečekal. Ještě jednou
děkuji. Co se týká priorit v mém působení v OZ, byl bych rád, aby
kolektiv zastupitelů, bez ohledu na stranickou příslušnost, navázal na
úspěšnou činnost z předcházejícího volebního období. Nejsem
konfliktní člověk, jsem pro dialog, dohodu a toleranci. Nekandidoval
jsem proti někomu, ale pro všechny.
Závěrem bych popřál všem našim občanům hodně zdraví a štěstí
v Novém roce 2011.
Děkuji za rozhovor.
R. Malkusová

Osobní dotazník

Starosta SDH bilancuje činnost dobrovolných hasičů v uplynulém roce
Rok se sešel s rokem a máme tu opět svátky vánoční a nový rok. Když budu tento rok rekapitulovat, můžu
jen konstatovat, že pro SDH byl kladný. Musím se ještě jednou vrátit k finančnímu daru,
který jsme obdrželi v měsíci říjnu. Chtěl bych poděkovat p. Karlovi Novotnému a p.
Michalovi Vydrovi za kladné a rychlé vyřízení již zmíněného finančního daru. V měsíci
prosinci jsme SDH a TJ Sokol pořádali vepřové hody a nohejbalový turnaj a doufám, že
všichni zúčastnění byli spokojeni. Na začátku roku 2011 v lednu 8. 1. 2011 od 18:00
hodin má SDH výroční schůzi v zasedací místnosti obecního úřadu a 18. 1. 2011
pořádáme taneční bál na sále v restauraci POD LIPOU. Na obě akce zvu všechny občany.
Doufám, že i v roce 2011 SDH bude fungovat a hlavně pomáhat obci, občanům, pořádat kulturní akce a i
nadále se zdokonalovat v hasičské technice.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011.
Starosta SDH Jaroslav Hesoun.

Cvičení pro ženy „Buď Fit“
každý čtvrtek od 17.00 hod.
v Sokolovně. Těšíme se na vás i
všechny nové tváře.
Vlaďka Tondrová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
15. prosince 2010 se narodil
Martínek TONDR.
Blahopřejeme šťastným rodičům
Vlaďce a Radkovi Tondrovým.
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