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Z historie obchodů a živností
v Nové Vsi a Mikulovicích

Zaniklé profese.
Druhá průmyslová revoluce, která začala po roce 1950, postupná automatizace,
jakož i začínající doba počítačů, zasáhla do všech oborů lidské činnosti.
Nejvíce pak do řemeslných živností a obchodu, kde měla za
následek zánik mnoha
profesí. Do naší horské vsi přicházeli v předválečné době
obchodníci a řemeslníci,
jejichž existenční živnosti již zanikly. Některé z nich
připomenu.
Drátenictví a spravování hrnců.
Od pradávna bylo k uchovávání potravin
používáno
hliněných
hrnců, ty však jsou křehké a mohou se snadno rozbít. Aby
se tomuto
nedostatku
odpomohlo, byl hrnec na vnější straně opatřen
kosočtverečnou vazbou
drátěného pletiva, byl vlastně „obdrátován“. Tím získal
hrnec velkou pevnost.
Toto umění drátěné vazby ovládali „dráteníci“. Především
„drotáry“ ze Slovenska
byli v této věci velice zruční. Putovali z místa na místo a
byli vděční za každou
práci, i když jejich odměna byla velmi chudá. Vzali za vděk
i noclehem kdesi na
slámě. Uměli spravit i kovové nádobí, letovali mísy, hrnce,
konve i držadla pánví,
zhotovovali i drobné plechové předměty, drátěné košíky, ale
i pastičky na myši.
Podomní obchodník.
Podomní obchodník, pocházející z dřívější
rakousko-uherské
Bosny-Hercegoviny, byl všeobecně nazýván „bosňák“. Ten
kromě svého „obchodu
na těle“, mnohdy nosil své zboží i v koši na hlavě a tak s
sebou vlekl bezmála
výběr malého obchodu. Bylo možno u něj nakoupit všechny drobné věci denní potřeby, od zavíracích špendlíků, náprstků, přes
vyšívací hedvábí, nitě, zrcadla a nože všeho druhu, tkaničky, řemeny, šle, knoflíky, kvedlačky, měchačky apod. Své zboží chválil
hlasitými průpovídkami, například: „Kupte lidičky, pastičky na myši, jsou lepší než kočka“.
Výroba košťat.
Výroba košťat je prastaré řemeslo. Zatímco dnes se košťata vyrábějí
převážně z umělohmotných materiálů, dříve se zhotovovala z přírodních surovin
podle účelu užití, tak například koště pro „chlév a dvůr“ bylo vázáno z vrbového
nebo březového proutí, hrubé „pokojové“ koště se vyrábělo z rýžové slámy a
pokojový smeták a smetáček z koňských nebo kravských žíní. Snad v každé vsi byl
alespoň jeden výrobce košťat, výdělek za práci byl ale velmi skromný. V mnohých
domácnostech se košťata zhotovovala samovýrobou. Dvakrát až třikrát za rok
obcházel výrobce ves a nabízel své zboží k prodeji. Své výrobky nosil na zádech
nebo je vozil na ručním vozíku. Takto namáhavě si vydělával na svůj chléb.
Pokračování příště. Josef Pešír, kronikář

Rozhovor s Vladimírem Romportlem
Občané Vás již podruhé za sebou zvolili jako svého zástupce do zastupitelstva obce. Ostatní členové obecní
samosprávy Vás zvolili jako předsedu finančního výboru. S touto funkcí máte také zkušenosti z minulého
volebního období. Přibližte, prosím, čtenářům předmět činnosti zmíněného výboru. Nejprve bych chtěl
poděkovat všem spoluobčanům, kteři přispěli k mému zvolení. Věřím, že je svou prací pro obec nezklamu. A co dělá
finanční výbor? Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a
finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřuje zastupitelstvo obce. Finanční výbor se podílí na
přípravě rozpočtu obce i výhledu hospodaření na další roky, spolupodílí se na inventarizaci majetku, pohledávek a
závazků obce apod. Kdo byl zvolen jako další člen výboru? Finanční výbor je tříčlenný, a mimo mě v něm pracují
paní Alena Malkusová a pan Ing. Václav Krůta.
Pokračování na straně 4.
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V únoru si dovolujeme popřát hodně
zdraví, štěstí, radosti a životního elánu
těmto jubilantům:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Anna LANDOVÁ (80 let)
Irena VĚTŘÍČKOVÁ (70 let)
Božena PAVLÍKOVÁ (77 let)
Miroslava FAIGLOVÁ (81 let)
Danuše KARLOVCOVÁ (72 let)

Na snímcích J. Pešíra
gratuluje Anně Landové
k jejímu významnému
životnímu jubileu starosta
Jan Bejček. Ke gratulaci se
připojily zástupkyně Spolku
žen a kulturního výboru.

PROGRAM 3. ZASEDÁNÍ
ZO NOVÁ VES V HORÁCH
28. února 2011 od 17.00 hodin
místo konání: zasedací místnost
OÚ Nová Ves v Horách
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
4. Informace starosty
5. V. společenský ples obce Nová Ves v Horách
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Výsledky inventarizací za rok 2010, návrh na vyřazení
nepotřebného majetku
8. Smlouva věcné břemeno ČEZ - přeložka
9. Školící středisko Lesná – souhlas s užíváním pozemku
10. Pronájem p.p.č. 440/1 v kú Mníšek - Osadní výbor
11. Diskuse
12. Závěr

Gratulujeme!

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI

19. 3. 2011

sál KD Pod lipou
20.00 - 02.00 h
K tanci a poslechu bude hrát

skupina DUO na druhou
z Litvínova
Produkci je možno prodloužit, pokud
bude na sále více jak 50 osob.
Na místě vstupné zdarma.
Předprodej míst bude zahájen po
15. 2. na OÚ - 50,- Kč/místo.

Svozu nebezpečného a objemného odpadu se
uskuteční v SO 16. 3. 2011 po 7. hodině systémem
dům od domu a začíná se starým kopcem.
Na měsíc duben
připravujeme tradiční soutěž

O nejkrásnější
velikonoční vajíčko,
která se uskuteční
v Novoveském muzeu.

www.novavesvhorach.cz

Připomínáme splatnost místního poplatku za psy na rok 2011!
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NOVOVESKÁ KNIHOVNA: Tip na knížku
Buď mojí mamkou – Věra Řeháčková. Psychologický román, který nelíčí pouze osud jedné rodiny, ale zobrazuje
neuspořádané vztahy mezi dětmi a rodiči všech společenských vrstev.
Pavučina – Karin Slaughter. Mladá policistka Lena je podezřelá z brutální vraždy – na pomoc jí přijíždí její nadřízený se svojí ženou. Dokážou
včas vyplést Lenu z pavučiny lží, která vedla k jejímu zatčení.
Můj psí deník aneb Jak přežít s lidmi – Zuzana Peterová. Humorně psaný deník psí slečnou Lili.
Výsledky soutěže O nejhezčího sněhuláka
Do soutěže o nejhezčího sněhuláka nám přišla jen jedna fotka od Matěje Brandnera.
Matěj si se svojí maminkou vyzvedl výhru v knihovně.
Připravujeme:

1. dubna se v novoveské knihovně uskuteční celostátní akce Noc s Andersenem. Podrobnosti Vám přineseme v příštím vydání .
Připravila L. Krupičková, knihovnice

Napsali jste nám do redakce...

Pan Jan Janči nám poslal
fotografie nové sněhové frézy,
kterou zachytil v „akci“
v Mikulovicích.

Kulturní plán spolku žen na rok 2011
V letošním roce spolek žen připravil tyto kulturní akce: na
měsíc květen divadlo v Praze na Děti ráje a tímto zveme
občany naší obce k účasti. Podrobné informace a závazné
přihlášky do 15. 3. 2011 na obecním úřadě.
Další akce bude v červenci: výlet lodí z Litoměřic do Děčína
s návštěvou Děčínského zámku. V září se pořádá 2-denní
akce do jižních Čech.

Spolek žen pořádá turistické výlety po Krušnohoří (např.
Hora Svaté Kateřiny, Mníšek, Medvědí skála atd.). Bližší
informace se můžete dozvědět každou poslední středu
v měsíci od 16 hodin v klubovně (klubovna je v muzeu vchod zezadu). Nadále vás zveme na úterní kroužek ručních
prací od 15 hodin (pletení, háčkování, vyšívání atd.). Tímto
Vás všechny zveme na veškeré akce a děkujeme za hojnou
účast.
K. Marázová, Z. Šiklová
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Rozhovor s Vladimírem Romportlem
Pokračování ze strany 1
Mohl byste stručně zhodnotit současné „finanční zdraví“
obce? „Finanční zdraví“ obce je velmi dobré, což je dnes
v Česku výjimka. Obec řadu let hospodařila s přebytkovým
rozpočtem, a tak máme našetřeno na realizaci důležitých
projektů, na které sice chceme získat státní dotace, ale musíme
se na jejich financování také podílet. U dotovaných investic
musí obec nejprve zaplatit akci ze svého a až po jejím
dokončení může obdržet dotaci. A zastupitelstvo jako celek
nechce obec dostat do dluhů. Na lednovém zasedání
zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2011, stejně jako
rozpočtový výhledový pro nadcházející čtyři roky. Dalším
důležitým dokumentem je Program rozvoje obce na nové
volební období. Jaké zásadní ukazatele výše uvedené
dokumenty obsahují? Jak zdůvodníte skutečnost, že letošní
rozpočet byl schválen jako schodkový? Rozpočet obce je
souhrnným plánem příjmů a výdajů obce pro běžný rok.
Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu obce upravuje
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zák. č.
250/2000 Sb.) Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec
z rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rozpočtový
výhled, který jsme také na lednovém zastupitelstvu
schvalovali, je pomocným nástrojem hospodaření obce, slouží
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a
odráží též hlavní záměry programového rozvoje obce. Podle
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se
rozpočet sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, tj. příjmy se
rovnají výdajům. Několik let však naše obec hospodařila
s fakticky přebytkovým rozpočtem a příjmy z těchto let byly a
jsou určeny k využití v následujících letech. Za takovéhoto
stavu lze potom schválit i schodkový rozpočet. Schodek
hospodaření běžného roku je uhrazen z přebytků předchozích
let. Zastupitelstvo obce již v minulých letech jako jednu ze

Osobní dotazník
Jméno a příjmení: Ing. Vladimír Romportl, CSc
Věk: 54
Funkce: předseda finančního výboru
Stav: ženatý
Vzdělání: vysokoškolské
Profese: daňový poradce
Děti: 2
Záliby, koníčky: foto, kynologie, lyže
Jak dlouho žiji v obci: trvale od 12/2004, před
tím jako „lufťák“od r. 1963
svých priorit stanovilo dokončení rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Na tuto rekonstrukci jsme požádali o poskytnutí
dotace, kterou jsme ještě neobdrželi, a proto nemůže být
zahrnuta do očekávaných rozpočtových příjmů. Obec proto
v rozpočtu naplánovala výdaje na rekonstrukci hasičské
zbrojnice s vědomím toho, že když dotaci nedostaneme,
uhradíme tuto investici z vlastního přebytku předchozích let.
V okamžiku, kdy obdržíme dotaci, zvýší se rozpočtovým
opatřením příjmy rozpočtu obce a ten se tak stane vyrovnaným
či opět přebytkovým. Co je Vaší prioritou, cílem, kterého
byste chtěl v rámci Vaší osobní práce v zastupitelstvu
dosáhnout? Mou prioritou je ekonomicky udržitelný rozvoj
obce. Byl bych velmi rád, abychom našli dostatek finančních
zdrojů, abychom zajistili pro všechny spoluobčany kvalitní
podmínky pro bydlení v naší obci. Budu rád, když se v tomto
volebním období podaří zrealizovat všechny akce, které jsme
zahrnuli do rozpočtového výhledu a plánu rozvoje obce na
roky 2011 až 2014. Děkuji za rozhovor
(rama)

Koňský život na ranči
Kůň (ne)známý ?
V moderní době je kůň využíván zejména ve sportu,
nejčastěji v disciplínách pod sedlem a pomalu se
zapomíná, že po staletí byla údělem většiny koní práce
v potahu. Přesto mě překvapilo, když se jednou děti u
zapřaženého koně divily, co to má ten kůň na sobě 
Když jsem byla malá, byl ještě koňský potah na vesnicích
docela běžně k vidění. Vždyť jsem taky o prázdninách u
babičky při zaslechnutí koňských kopyt vybíhala na silnici
a žadonila u kočích o svezení. Dnes už koně na silnicích
takřka nepotkáme. Přesto jsou tímto způsobem využívání.
Připomeňme si proto jeden z mnoha typů postrojů,
postroj pracovní, používaný při práci v zemědělství a lese.
Doufám, že jsem jeho části popsala správně. Čerpám
pouze z nepočetné literatury. Z mládí si pamatuji vše jen
nepřesně.
Na obrázku nepoužívám dlouhé opratě, pomocí kterých je
kůň veden ze strany a zezadu. Nemáme to ještě
s Kačenkou dost nacvičené, a proto při tahání balíků sena
v zimě používám pro přesné vedení vodítko a jdu vedle
hlavy.

V hlubokém sněhu a závějích by si traktor myslím těžko poradil, pro
koně je to ale hračka. Hlavně pokud je za odměnu kus chleba! Je
vidět, že chutná 
Text a foto Iveta Lásková
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Zpráva SDH
Koncem měsíce ledna jsme byli na pozvání u SDH Kálek. Zdejší SDH
nás všechny zúčastněné mile překvapil, jak přístupem , občerstvením,
ukázkou techniky, ale i jednáním a ochotou vůči nám . Touto cestou
bych jim chtěl poděkovat a doufám, že je taktéž pozveme a budou
spokojeni tak jako my. V únoru jsem byl se starostou obce obhajovat
dotaci na přestavbu naší hasičárny . Výsledek této obhajoby k
dnešnímu dni není znám, ale stále doufám, že bude kladně vyřízen a
my budeme mít do zimy hasičárnu jak má být. V lednu jsme jako
SDH založili běžný účet u komerční banky. Číslo účtu je 438780530227/0100.
Od března bude v naší obci oficiálně založena zásahová jednotka
SDH, jejíž velitel byl zvolen v lednu na výroční schůzi Je jím pan
Radek Baňka, kterého jistě všichni moc dobře znáte, dále na schůzi
byli zvoleni i jeho zástupci a ostatní členové zásahové jednotky,
kterou bude oficiálně jmenovat 12. března 2011 starosta obce na
schůzi SDH.
Sice je ještě brzo, ale už dnes musíme myslet a dávat dohromady
věci jak materiální, tak technické na dětský den, který se bude konat

12. června 2011. Dětský den bude 12.
června 2011, ale my musíme zajistit
pořadatelskou službu už od pátku tj.
11. června 2011 až do neděle 13.
června 2011. Tímto bych chtěl poprosit
o pomoc s pořadatelskou službou a
zajištění dětského dne jak občany, tak i
ostatní sdružení této obce, předem děkuji. Hasičská schůze se bude
konat 12. března 2011 v restauraci sokolovna od 14 hodin, kde se
bude dětský den probírat . Zvu všechny občany a zástupce
jednotlivých sdružení a doufám, že z řad hasičů bude účast taková, za
kterou se nebudeme muset stydět.
Tímto bych chtěl požádat všechny členy sboru dobrovolných hasičů,
aby členské příspěvky 150 kč zaplatili do konce března 2011 přímo u
mě nebo u ing. Valenty anebo také u pí. Dvořákové na obecním úřadě.
Děkuji.
Do dalších měsíců bych chtěl všem občanům popřát pevné zdraví.
Jaroslav Hesoun, starosta SDH

Zachování Pošty v naší obci
Jak je všeobecně známo, tak nám chce stát zprivatizovat Poštu v naší obci. Pro čtenáře našeho zpravodaje
uvádím několik informací a ve stručnosti přiblížím stávající situaci a trend. Státní podnik Česká pošta, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo vnitra má zajišťovat všeobecnou dostupnost základní služby ve všech obcích, to
znamená i těch nejmenších. Za předpokladu, že budeme vycházet ze současného stavu a fungování pošt na malých
obcí do této doby, lze dovodit , že by tento stav měl být výchozí pro další jednání, a vzhledem ke spokojenosti většiny
obyvatel s tímto režimem by měl být i zachován. Jak je patrno již dva a půl roku usilují někteří politici o změnu
charakteru České pošty a chtějí transformovat Českou poštu ze státního podniku do soukromého sektoru . Od prvního
pokusu o tuto transformaci jsem sledoval vývoj situace v České poště a s obavami jsem upozorňoval na tento , pro
obce nevýhodný, trend a to především na valné hromadě Spolku pro obnovu venkova v Praze v roce 2009 a 2010,
dále několikrát na Svazku obcí regionu Krušných hor. Podpora byla pouze od obcí,kterých se tato skutečnost týkala, i když se dalo tušit jakým
směrem se vývoj ubírá. Před dvěma a půl rokem byl nastolen jednoduchý plán zavírání tzv.nevýdělečných pošt a prodej lukrativních pošt. Za
špatně vykomunikovaný projekt byl vyhozen Generální ředitel . Po roce byl odejit další a po dvou letech nová generální ředitelka Hrdá začala
naplňovat jiný ambiciózní projekt PARTNER, který postihuje téměř všechny vesnické pošty s tím ,že jsou obcím nabízeny možnosti
provozování těchto poštovních služeb s tím , že se vytvořila kategorie 1 a 2 - jako výdejní místa a dále Partner 1 a Partner 2. V každém případě
se jedná o omezování služby a přenášení zodpovědnosti na obce či soukromé podnikatele, pro které to znamená problém v případě uzavření
smlouvy s Českou poštou. Především finanční odměna ve všech případech je nedostatečná . Dále je zřejmé , že obec ani soukromník nebude
moci zajistit tuto službu v případě nemoci,dovolené či ukončení smluvního vztahu.Výsledkem budou nedostatečné dosud fungující služby pro
občany té které obce .Lze s opatrností konstatovat ,že projekt Partner je pozastaven i díky intervenci našeho poslance p.Davida Kádnera a Milana
Šťovíčka,kteří předali naše argumenty ministru vnitra Radku Johnovi . Kategoricky argumentujeme s tím ,že na vesnicích nejsou občané jiných
kategorií a trváme na zachování pošt v obcích . Platíme stejné daně jako občané měst a rozpočtovým určením daní také nejsme zvýhodněni.Není
třeba reorganizovat něco, co je dobře fungující a předestírat , že v zahraničí již pošta takto funguje .V zahraničí všechno funguje jinak , a až bude
vymahatelnost práva – soudnictví ,spravedlnost,korupce , policie a politické špičky na úrovni srovnávaných zemí ,tak je možné se bavit o
případné změně systému služeb pošty .Na příkladě České pošty se jedná o zřejmé omezování v rovnosti dostupnosti těchto služeb
pro všechny občany.Stát systematicky zatěžuje obce tím, co ze zákona má vykonávat sám , jako příklad uvádím : dostupnost
lékařské péče , dopravní obslužnost , školy a nyní omezování či rušení pošt, čímž se popírá přijatý dokument Ministerstva pro
místní rozvoj, ve kterém se praví o Udržitelném rozvoji vesnic, což v případě Pošty lze chápat opačně.Pokud čtenář bude mít
potřebu proniknout více do problematiky České pošty ve vztahu k naší obci , tak mne může na úřadě navštívit nebo využít zasedání
ZO 28.2.2011 a vznést dotaz k tomuto tématu.Ostatní občany ujišťuji , že udělám vše pro zachování pošty a současného rozsahu služeb v naší
obci.
J. Bejček, starosta

Upozornění pro
sportovně založené občany

TJ Sokol Nová Ves v Horách zakládá oddíl

„Hráčů kulečníku“ !
Zájemci se mohou hlásit
v restauraci Sokolovna.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním.
Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně
zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Od 7. do 25. března
navštíví sčítací komisaři každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v
době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
 vyplníte a odešlete je elektronicky
 předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné
listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá
 zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou
P.O. Boxu
 osobně je odevzdáte na sběrném místě (v letáčku uvedené poště)
infolinka 274 057 777

centrální infomail info@scitani.cz
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