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

V TOMTO VYDÁNÍ DÁLE NAJDETE:
Společenská kronika
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Noc s Andersenem
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Velikonoční tvoření

2

V. ples obce (ohlédnutí)
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BŘEZEN 2011

Zeptali jsme se...
Evy Nirodové, předsedkyně Osadního výboru pro místní část
Mníšek a předsedkyně Občanského sdruţení pro rozvoj
Mníšku: Jaké aktivity plánujete na rok 2011?

Co se týče aktivit Osadního výboru Mníšek, tak i v roce 2011 chceme
nadále spolupracovat se zastupiteli obce na vybudování kontejnerového
stání a přesunu památníku s vybudováním odpočinkové zóny na
Ze života kateřinské školy
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Mníšku. Dále se samozřejmě neustále zabýváme hledáním moţností na
přivedení vody do Mníšku, řešíme efektivnost kanalizace a v neposlední
Minitest pro každého
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řadě nás trápí absence dopravní obsluţnosti. V Občanském sdruţení pro
rozvoj Mníšku plánujeme na rok 2011 několik akcí. Jako první jsme
v termínu 23.4.2011 od 13 do 17 hodin oznámili akci s názvem
Velikonoční tvoření, na kterou si tímto dovoluji Vás srdečně pozvat. Lidé mohou přijít a ochutnat beránky, mazance,
koláče, nádivku aj.,případně si i zakoupit, podívat se a vyzkoušet si techniky zdobení vajec, pro děti je připravena
spousta obrázků a vajíček, které si mohou vybarvit a odnést domů jako ozdoby oken, větviček či zápichy do květináčů
a spousta dalšího. Také přislíbili účast dobrovolní hasiči z Nové Vsi, přičemţ budou mít děti i dospělí moţnost si
prohlédnout jejich techniku a zeptat se na vše co je zajímá.
V letních měsících bychom chtěli připravit pro větší děti hledání pokladu a pro menší pohádkový les. Pokud se nám
povede získat vhodný pozemek, tak by součástí byl i oheň a opékání buřtů. Na podzim chystáme drakiádu a zároveň s
tím bychom chtěli předvést ukázku ručních prací.
Věříme, ţe se na našich akcích budeme setkávat v hojném počtu a budete se na Mníšek rádi vracet. Ještě bych ráda
zdůraznila, ţe veškeré finanční prostředky získané při našich akcích budou opět vloţeny do sdruţení a pouţity na další
činnost.

Z historie obchodů a ţivností v Nové Vsi a Mikulovicích
Zaniklé profese
Ledařství.
V dřívějších dobách, kdy ještě neexistovaly chladničky ani mrazicí
boxy, byly nápoje a potraviny ukládány do chladných sklepů. Zde na
horách se sklepy stavěly hluboko pod zemí, jako stavební materiál
slouţil většinou kámen. Nádherné klenuté sklepy svědčí o velké
zručnosti tehdejších obyvatel. Některé domy mají sklepy vytesané do
skály. Poněvadţ i pivo musí být uskladněno v chladnu, měl kaţdý
hostinec vlastní „ledový“ sklep. Kdyţ v zimě zamrzly rybníky
dostatečně silným ledem, začalo „ledování. “ Řezání ledu speciální
pilou byla velmi nebezpečná práce, která vyţadovala odvahu,
prozíravost a podrobnou znalost ledu. Led z jednotlivých rybníků byl
pro kaţdý hostinec přesně určen. Tak například hostinec „U zeleného
stromu“, který měl největší a nejlépe chlazený sklep, získával led
z Moozova rybníku, hostinec „U jelena“ (dnes Dům sportu) z Panského
rybníku (rybníček) a hostinec „U lípy“ a „Domov“ z Dřevařského
rybníku. Tento rybník ale přednostně vyuţívala, jako majitel, vrchnostenská správa zámku Jezeří. Tyto „pivní“ sklepy byly tak
studené, ţe uskladněná zásoba ledu jen pomalu odtávala a vystačila aţ do příští zimy. (Pokračování na str. 4).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu těmto
jubilantům:

PELIKÁNOVÁ Stanislava (78)
THIELOVÁ GRISOLDIS (78)
BERKOVÁ Ema (76)
TURKOVÁ Ilsa (85)
Gratulujeme!

Je nám moc líto, že nás navždy opustila

paní Zdeňka Dvořáková
ve věku nedožitých 53 let.
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PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ
ZO NOVÁ VES V HORÁCH
18. 4. 2011 od 17.00 hodin
místo konání: zasedací místnost
OÚ Nová Ves v Horách
1.úvod
2.schválení programu
3. určení zapisovatele a ověřovatele
4.informace starosty
5. slib nového člena ZO, schválení odměny
6.zastupování starosty
7. rozpočtová změna
8.zřízení věcného břemene
9. záměr na pronájem pozemku p.p.č.928/2 K.ú.
Nová Ves v H.
10.pronájem rybníčka
11. projednání znaku a praporu obce
12. zřizovací listina Hasiči
13. dětský den Lesná
14.výběrové řízení Hřiště
15. diskuse
16. závěr.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
RODIČE POZOR,
MÍSTNÍ KNIHOVNA PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVILA
POHÁDKOVOU NOC

VELIKONOČNÍ

NOC S ANDERSENEM

TVOŘENÍ

1. dubna 2011 na našem obecním úřadě ,
začátek je v 17 hod., konec 2. dubna 2011 v 8 hod.
ráno.
Občerstvení zajištěno.
Děti si vezmou s sebou spací pytel, malý polštářek ,
mohou si vzít i oblíbenou hračku.
Dozor nad dětmi bude zajišťovat: Jana Dvořáková,
Michaela Krupičková, Dana Fischerová, občerstvení
bude mít na starosti Olga Vybíralová

Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku Vás srdečně zve na
velikonoční tvoření, které se bude konat v sobotu

Co na děti čeká?

Pohádkové hádání, posezení s poudačkami,
budeme psát dopis starostovi, povídání o
nejmilejší pohádce, stavění hradu, křtění
maskota knihovny, čekání na půlnoc a oživení
pohádkových postaviček, „chatování s kamarády“
a ještě malé překvapení, ale to je takové sladké
tajemství.

23. 4. 2011 od 13 do 17 hodin v osadě Mníšek.

Možnost zakoupení velikonočních vajec,
beránků, osení, ozdob, včetně jejich výroby
dle vlastních představ a mnoho dalšího.
Dětská dílna a ukázka tradičních technik
zdobení vajec.
Ochutnávka tradičních velikonočních
pokrmů (mazance, koláče, nádivka,
perníčky, atd.)

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ
Vážení
spoluobčané
a
chalupáři!Vím,že pro mnohé z vás je
finančně neúnosné vytápění vašich
objektů plynem či elektřinou a
řešíte vytápění přechodem na pevná
paliva.Bohužel se množí stížnosti
občanů na
nevhodný způsob
spalování všeho možného některými
z nás a tím dochází k zamořování
okolí zplodinami,
které jsou
jednoznačně nezdravé a v mnoha
případech se jedná o rakovinotvorné
látky.Jedná
se
především
o
dřevotřísky,
sololak,
dřeva
napuštěná chemikáliemi a případně
opatřena nátěry jako jsou okna
,podlahy a pražce.,V některých
případech je zřejmé ,že se jedná též
o plasty.Spalováním těchto látek
dochází k zamořování životního
prostředí a porušujete hned několik
zákonů.Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem
jsem
přikročil
k zajištění nápravy touto cestou a
navíc jsem oslovil firmu , která
provede monitoring namátkově a od
nové topné sezony bude monitoring
prováděn co nejpravidelněji a to
především u objektů ,které znečišťují
okolí kouřem a zápachem.Důsledky
bude muset viník nést sám
.Začněme se chovat ohleduplně ke
svým sousedům i k životnímu
prostředí , tak abychom nemuseli
přistoupit k jakékoliv sankci. Děkuji
za pochopení a ohleduplnost starosta Jan Bejček.

3

NOVOVESKÉ MUZEUM
vyhlašuje 3. ročník soutěže

O nejkrásnější velikonoční vajíčko
Kategorie: dospělí | děti
Vlastnoručně vyrobené vajíčko, nebo
jinou dekoraci s velikonoční tématikou
doručte na Obecní úřad
Nová Ves v Horách nejpozději

do 19. 4. 2011 do 12.00 h.
Výrobek zřetelně označte jménem a
kontaktním telefonem.
Zveme vás k prohlídce nové muzejní expozice.

Co můžete vyhrát:
kategorie dospělí
1. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 500,- Kč
2. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 300,- Kč
3. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 200,- Kč
partner soutěže: cukrárna a kavárna BUNO s.r.o.
kategorie děti
1. místo: Apple iPod Shuffle / 2GB - 4. generace
2. místo: LEGO Technic
3. místo: LEGO Kingdoms

V. PLES OBCE - ohlédnutí
Fotem a krátkým článkem se vracíme k průběhu 5. výročního plesu obce , který byl obohacen oproti
minulým ročníkům dvěma vstupy Cimbálové muziky JIRKOVÁK.Hlavní produkci k tanci a poslechu
presentoval soubor DUO NA DRUHOU se zpěvačkou p.Boušovou .Bohatou tombolu zajistili sponzoři a
občané naší obce, za coţ všem patří díky.Doufám ,ţe se všem návštěvníkům ples líbil, o čemţ
nasvědčuje fakt,ţe zábava probíhala v plném proudu ještě ve 2 hodiny ráno a ţádný úprk návštěvníků
jsem nezaznamenal.Za přípravu plesu a obstarání průběhu tomboly mé poděkování patří p.Janě
Dvořáková, Radce Malkusové,paní Libuši Novotné –Pokorné,Radku Prušovicovi a Petrovi Thielovi. Za
příjemné prostředí děkuji panu Mikačovi a obsluze na sále i v restauraci.
Sponzoři z řad občanů :
Láskovi,p.Hurajová,p,Větříčková,Fišerovi,Brandnerovi,Malkusovi,Nirodovi,Dvořákovi,Šiklovi,
Krůtovi,Kadnerovi,Valentovi,Marázovi,p.Krobová,Holderikovi,Prušovicovi , p.Kruntorád ,
Stuchlíkovi.
Sponzoři –podnikatelé: NBW-Vydrová,Rudolf Rác,Marius Pedersen,SVS + SČVK,MAS-SZ,
NET GAS,ELDACO,JB-Group, E.E.a.s.Ondráček-Dětská hřiště,Altenerg,Restaurace
Lesná,Krušnohorská geodezie, BRUSCH, Sýkora servis,LAUDÁT .
J. Bejček

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ

Cimbálová muzika Jirkovák (vlevo nahoře), skupina Duo na druhou (vpravo
nahoře), nejlepší taneční pár - manţelé Šiklovi (uprostřed), Manfred Seifert výherce tomboly (vlevo dole), sólo pro starostu (vpravo dole).
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ZE ŢIVOTA KATEŘINSKÉ ŠKOLY
Srdečně Vás zveme

na PLES ŠKOLY,
který se uskuteční
1. 4. 2011 od 20:00 hod.
na sále Horského Domova.
Vstupné: 110,- Kč
Hrají: Manželé Dvořákovi

Bohatá tombola + překvapení!

Dne 20. – 21. 1. 2011 proběhl zápis do 1. ročníku
pro šk. rok 2011/2012 – dostavilo se 13 dětí, z toho 1
dítě odklad školní docházky, nástup do 1. třídy – 12
ţáků. Samotný zápis tentokrát probíhal netradičně,
neboť děti měly moţnost poprvé pracovat
s interaktivní tabulí, kterou jsme získali z prostředků
EU.
V měsíci únoru proběhl projektový den zaměřený na
průřezová témata. Ţáci si mohli vybrat ze 4
průřezových témat - Mediální výchova, Multikulturní
výchova, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech a Environmentální výchova.
Dále se škola zúčastnila halové olympiády, kde školu
reprezentovali ţáci II. stupně, za coţ jim patří
poděkování.
Dále bychom rádi poděkovali ţákům za
reprezentaci školy v olympiádách:
Německý jazyk – okresní kolo Bartoň Dominik ( 1.
místo – postup do krajského kola) , Havel Torsten (3.
místo)
Dějepis - OK Havel, Studničková

PLES ŢÁKŮ 8. A 9. TŘÍDY
Dne 18. 3. 2011 se konal jiţ třetí tradiční ples ţáků naší školy. Přípravy byly jako
vţdy náročné, ale vyplatily se.
Ostřílenou moderátorkou večera byla ţákyně 8. třídy Alena Studničková a po krátkém
přivítání zástupkyně statutárního orgánu – paní Věry Sehnalové se slova ujali
představitelé místních obcí – starostka města Hory Svaté Kateřiny – paní Hana
Řebíková, starosta obce Brandov – pan Jiří Mooz a starosta obce Nové Vsi v Horách –
pan Jan Bejček. Následovalo
šerpování ţáků 9. třídy, tanec
s učiteli a rodiči a následně volná
zábava. Kolem desáté hodiny se
začala losovat bohatá tombola,
kterou vedl trefnými komentáři pan Patrik Studnička. Poté se všichni přítomní
opět dali do tance a skvělá zábava panovala aţ do konce plesu. Co ještě dodat?
Snad jen, ţe účast byla překvapivá, sešlo se více jak 80 hostů, atmosféra byla
skvělá, zábava v plném proudu… za coţ tímto všem zúčastněným děkujeme.
Také bychom rádi poděkovali za organizaci paní Věře Sehnalové, Simoně
Studničkové, Nikole Šecové, Evě Patové a všem sponzorům a rodičům, kteří na
ples přispěli jak věcně, tak finančně. A na závěr – všichni se těšíme na příští
ples ţáků.
Nikola Šecová

Činnost "Spolku ţen"
Dne 17. 2. 2011 šest ţen z našeho spolku podniklo
turistickou cestu do sousedního Olbernhau. Trasa měřila
12 km a bylo velmi špatné počasí. Mlha a místy sněţilo.
Ve městě jsme si prohlédli některé památky a při
zpáteční cestě jsme si nakoupili nějaké suvenýry. Cesta
byla namáhavá, ale všichni jsme došli v pořádku.
Dohodli jsme se trasu opakovat za příznivějšího počasí.
Za Spolek žen Marie Plačková

UPOZORNĚNÍ
16. 4. 2011 proběhne svoz nebezpečného a objemného odpadu

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ
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Tip na knížku Novoveské knihovny
Spirála smrti – Leena Lehtolainen. Inspektorka policie vyšetřuje vraždu mladé krasobruslařky.
Vyšetřování se čím dál víc komplikuje. Ukazuje se, že motiv k vraždě mělo příliš mnoho lidí.
Oční kontakt – Cammie McGovernová. Vražda znamená pro maloměsto vždycky šok –
obzvlášť děsivý, když se obětí stane desetiletá holčička. Je jen jeden očitý svědek autistický devítiletý chlapec, který ale od vraždy nepromluvil a stáhl se hluboko do
sebe.
Dítě džungle – Sabine Kueglerová. Sabine zažila to, co se nám zdá neuvěřitelné. Jako dcera
německých vědců strávila své dětství uprostřed džungle Západní Papuy v Indonésii, u
zapomenutého kmene kanibalů.
Připravila Lenka Krupičková


Mini test pro každého
A

Přiřaďte k písmenům správná čísla (nebo spojte čárami). Vystřihněte a přineste do knihovny v termínu
do 21. 04. 2011. Vylosovaný výherce obdrží malý dárek.
B
C
D
E

1.

2.

3.

4.

5.

Jméno a příjmení:
 

Z historie obchodů a ţivností v Nové Vsi a Mikulovicích. Zaniklé profese
(pokračování ze str. 1)
Cestář-kameník.
Před II. světovou válkou ještě na horách neexistovaly ţádné asfaltové
silnice. Tehdejší štěrkové vozovky byly často poškozovány především
podkovami koní a brzdícími povozy, ale také jiţ začínající automobilovou
dopravou. Neustálé opravování vytlučených děr stačilo jen na krátk ý čas.
Cesty potřebovaly novou štěrkovou vrstvu. Z kamenolomů v Českém
středohoří se přiváţely velké, lámané kusy čediče, které byly rovnány do
podlouhlých hromad u okrajů cest. Cestáři pak tyto velké kameny
roztloukali na drobný štěrk. K této namáhavé práci pouţívali speciální,
deset centimetrů dlouhé kladivo, upevněné na 60 centimetrů dlouhé násadě,
vyrobené ze dřeva lískového ořechu. Při roztloukání tvrdého kamene seděl
cestář na ţoku vycpaným slámou, jako ochranu před úrazem pouţíval pruh
plátna, kterým si ovinoval prsty. Oči si proti odlétajícím úlomkům chránil
brýlemi. Skromná mzda byla vyměřena podle běţných metrů roztlučeného
kamení.
Vyklešťování prasat.
Člověk provádějící vyklešťování prasat,(Schweinlschneider) býval dříve v kaţdé vsi. Samčí selata určená k vykrmení, zde na horách to bývala
téměř všechna, musela být vykleštěna a tím sterilizována. Tehdy ještě nebyly ţádné narkotizační injekce, takţe kaţdý hned věděl, podle
bolestivého kvikotu selat, v kterém chlívku právě „Schweinlschneider“ vykonává svou práci.
J. Pešír, kronikář
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