OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ 
V TOMTO VYDÁNÍ DÁLE NAJDETE:

DUBEN 2011

Z historie novoveských hřbitovů

Po založení osady se nacházel hřbitov (Gottesacker) mezi Panským
rybníkem
(Herrnteich
– dnešní obecní rybník) a starou solnou stezkou vedoucí
Společenská kronika
2
na Mníšek, tedy v bezprostředním okolí centra obce. Na tomto starém hřbitově
byli zemřelí pochováváni více jak tři a půl století. Ke změně došlo až ve
Koňský život na ranči
2
dvacátém století, kdy byl starý hřbitov zcela zaplněn. V kostelní kronice z roku
Servis obecního úřadu
2
1894 je zaznamenáno: „Pro pohřbení zemřelého Augusta Klementa, výrobce
hraček luteránského vyznání, bylo farářem určeno, jako jinověrci, místo
Sázení Pohádkovníku
v zadním levém koutě hřbitova. Toto rozhodnutí vyvolalo mezi obyvatelstvem
velkou nespokojenost. Názor mnohých byl, že po smrti jsou si všichni rovni“.
a pálení čarodějnic
3
Tato kontraverze s farářem vedla v roce 1898 k požadavku, založit nový a větší
obecní hřbitov.
Knižní tipy, pozvánka na besedu
4
Otázkou, zda je vůbec potřebné založit nový hřbitov a kde by pro něj
Tip na výlet
6
bylo správné místo, se zabývala obecní rada celé desetiletí, byla také tématem
debat u stolů stálých hostů v místních hostincích. Po zdlouhavých,
předběžných jednáních, byla v roce 1913 vybrána do úzkého výběru čtyři místa. Okresní hejtmanství posoudilo všechna za
vhodná. Ještě v roce 1913 byla s rolníkem Ulrichem z N. Vsi čp. 57 sjednána kupní smlouva na odprodej pozemku o velikosti 57
m dlouhém a 53 m širokém. Hřbitovní zeď, márnice a asi 400 m dlouhá cesta ke hřbitovu byla dokončena v roce 1915. Z potoka
protékajícím obcí byla korytem přivedena voda k zalévání hrobů. Podél zdi měli být bu dovány rodinné hrobky a ve vnitřním
prostoru jednotlivé hroby. Úřední přejímka se konala 10. listopadu
1916. Obec obdržela souhlas k užívání hřbitova 1. ledna 1917. Tímto
bylo pohřbívání na starém hřbitově zakázáno.
Připravované vysvěcení nového hřbitova dne 1. ledna 1917,
provázely nenadálé potíže. Zmiňuje se o nich kněz v kostelní kronice:
„Církevní vysvěcení bylo obecním zastupitelstvem zamítnuto, protože
prý již není v módě, a jak za života, tak na hřbitově by neměl být žádný
rozdíl mezi jinověrci. Jeden člen obecního zastupitelstva vyjádřil názor,
že na Den dušiček přece duchovní kropí svěcenou vodou na všechny
strany a tím je v podstatě hřbitov také posvěcen. Jelikož nový hřbitov
ani kříž uprostřed není vysvěcen, nepůjde tam na dušičky žádné procesí,
to půjde na starý hřbitov, pokud bude otevřen“.
Lidé se zřejmě báli ukládat své zesnulé do neposvěcené země, a tak
stále žádali o vydání výjimky pro povolení pohřbení svých příbuzných
ve stávajících hrobech na starém hřbitově.
Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

Rozhovor s Janem Valentou
1. Na kandidátce do zastupitelstva obce jste se objevil vůbec poprvé a preferenčními hlasy
voličů jste se stal nejmladším členem zastupitelstva, když jste získal nejvyšší počet hlasů
(stejně jako Josef Pešír) hned po starostovi. Určitě to vnímáte jako velkou podporu. Jak
s ní tedy naložíte? Co byste tedy rád v rámci vedení obce prosadil?
Ještě před zahájením studií na vysoké škole jsem měl takovou představu, že až ji dokončím a
budu mít více času, tak bych se rád zapojil do řízení obce. Školu jsem dokončil, více času sice
nemám, ale ona představa mě neopustila. Z tohoto důvodu jsem se při nejbližších volbách do
zastupitelstev obcí připojil na kandidátku SNK ED, jejichž program a prezentace mi byly
nejblíže. Do voleb jsem šel i s tím, abych se stal aktivním členem zastupitelstva a doufal jsem,
že ve volbách uspěji. Nicméně vlastní výsledek mě mile překvapil. Nikdy bych nečekal to, že mi
dá hlas skoro každý druhý občan, který přijde k volbám. Sice od voleb uteklo již více než půl
roku,
(pokračování na straně 5)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu těmto
jubilantům:

BLAŽKOVÁ Eliška (72)
BLAŽEK Antonín (73)
HAUFOVÁ Ludmila (87)
PROCHÁZKOVÁ Milena (83)
Rodičům Postlovým gratulujeme
k narození dcerky Evelínky (nar. 17. 4.)
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Činnost Spolku novoveských žen
Dne 7. 4. 2011 jsme se vydali na turistický výlet
do Dolní Kateřiny, autobusem a k restauraci U
vleku pěšky. Bylo krásné jarní počasí.V
restauraci jsme poobědvali, každá si vybrala dle
své chuti (a že bylo z čeho vybírat) - pan kuchař
si dal záležet, za což jsme mu při odchodu
poděkovali.Po dobrém jídle a pití jsme prošli
německou stranou do Nové Vsi.V restaur.u
Hranic jsme si ještě dopřáli kafíčko a potom do
kopce pěšky domů.
Další naše společná cesta byla na Mníšek 23. 4.
prohlédnout si akci Velikonoční tvoření a
ochutnali beránky, mazance, koláčky a také si
některé výrobky zakoupili. Akce byla pěkná a
moc se nám líbila, za což jsme organizátorům
poděkovali.
Napsala Irena Větříčková
Další informace na str. 3.

Koňský život na ranči
Stáj Popelka zahajuje jezdeckou sezonu.
V neděli 10.4.2011 se po zimní přestávce sešli opět členové občanského sdružení
Stáj Popelka jezdíme s láskou. Všech 20 aktivních členů (7x Nová Ves v Horách,
7xLitvínov, 4xMost 1x Hora Svaté Kateřiny a Horní Jiřetín) přečkalo dlouhou
zimu a dohodlo se pod vlivem nedělního krásného, byť trochu větrného počasí na
zahájení pravidelných výcviků ve čtyřech skupinách od středy 13.4.2011. Už se
všichni těšíme do sedel, i když nám třináctka a aprílové počasí moc nepřejí.
Tak ať nám v roce 2011 koně jdou.
Iveta Lásková , 12.4.2011
INZERCE

Nabízím koňský hnůj
– čerstvý nebo kompostovaný.
V druhém případě je možný odběr v 60ti
litrových pytlích.
Ladislav Láska 603 879 319
Westernové ježdění, vyjížďky na koních –
kruhová ohrada (pro jednotlivce na různém
stupni výcviku i skupiny), vycházky s vodičem
(pro nejezdce a začátečníky) i náročnější terén
pro pokročilé. Vhodné jako dárek.
Iveta Lásková 739 464 162

SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
Očkování psů
11. 5. 2011 od 16.00 hod. do 16.45hod. u býv. školy
100.- psinka, 230.- kombinovaná vakcína

1. 6. 2011 mezi 8.00 hod – 12.00hod. budou v obci
provádět kominíci revizi komínů.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Milé Andersenky a Anderseni,
už teď se mně po Vás stýská. Byli jste všichni ti nejlepší
a nejšikovnější posluchači pohádek jaké jsem poznala.
Ale teď na Vás čeká ještě jedna milá povinnost.
Pan starosta pro nás zakoupil strom

„POHÁDKOVNÍK“ alias Fabiriálus
a na nás je, abychom ho společně zasadili a popřáli mu
zdravý růst.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
takže rovnou přijďte už v čarodějnickém kostýmu.
Z parku půjdeme společně k místní SOKOLOVNĚ,
kde na hřišti budou připraveny soutěže. A až se
unavíme, budeme si opékat buřty. Potom proběhne
stavění májky a rozchod domů. Předpokládám
konec tak cca v 18 hod.

Pohádkovník se bude sázet 30.4.2011 v 15 hod.
v parku u rybníčka (pod Sokolovnou).
Přijďte určitě, protože po zasazení „pohádkovníku“ ,
budeme pokračovat v zábavě.
(Je samozřejmostí, že na sázení pohádkovníku jsou
zváni i ti, kteří se nezúčastnili Noci s Andersenem - malí
i velcí ) .

A co Vás potom čeká ?

Obec Nová Ves v Horách zve na
položení květin a k uctění památky padlých
v sobotu 7. 5. 2011 v 17.00 h
u památníku Rudé armády u OÚ a v 17:30 h u
památníku obětem 2. sv. války u kostela

Jaké soutěže na Vás čekají ?
No, malé čarodějnice a čarodějové musejí být
obratní, odvážní a stateční.
Tak jenom příklad :
Hledání klenotu ve strašidelné sklenici
Kdo nejrychleji rozkouše a sní žížalky
Udržení rovnováhy na laně
Tak se těšte a sbírejte odvahu a statečnost a
nezapomeňte přijít
30. dubna v 15 hod. do parku u rybníčka
(pod Sokolovnou) ,
kde začíná pokračování další akce,
kterou pro Vás na letošní rok připravil obecní úřad.

A co čeká dospěláky i téměř dospěláky ?
1. Stavění májky od 18 hod. na sport. hřišti u
Sokolovny
2. Country zábava od 19 hod. na sále místní
Sokolovny.
Kolty nechte doma, s sebou dobrou náladu !
Srdečně Vás zvou a těší se na Vás pořadatelé –
Obecní úřad, hasiči a TJ Sokol

Příjemnou zábavu
Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci obce, rád bych Vám touto cestou poděkoval za
dosavadní způsob nakládání s odpady, a to především, že téměř vzorně třídíme.Vždy je co
zlepšovat, a proto obec zajistila možnost sběru malých baterií a malých akumulátorů.
Možnost odevzdání tohoto nebezpečného odpadu je zřízena na chodbě Obecního úřadu
nástavbou u stávajícího kontejneru na malé elektrospotřebiče, kam je možno při návštěvě OÚ či
procházce obcí v pracovní dny tyto baterie vhodit. Na závěr bych Vás chtěl požádat o
sešlapování plastových lahví a tetrapakových nádob před vhozením do kontejneru a připomenout
možnost odložit nepotřebné televizory, rádia, počítače, ledničky a ostatní elektrospotřebiče před
kůlnu za hospodou. Obec za tyto spotřebiče získává nepatrnou finanční částku a v případě
sběrných sobot je to naopak - obec za to musí platit !!
J. Bejček, starosta

Výlet za velikonočním tvořením do osady Mníšek
23. dubna se několik zástupkyň Spolku žen vydalo ochutnat velikonoční
výtvory občanů Mníšku. K prohlídce i ochutnání se nabízely koláčky, mazance,
perníčky a beránci. Vše jsme si mohly i zakoupit; v prvním patře objektu se
podávala, káva, čaj a nealkoholické nápoje. Po prohlídce a zakoupení některých
maličkostí jsme se prošly osadou a v místní restauraci se posilnily na zpáteční
cestu. U "Vietnamců " jsme si zakoupily sazeničky kytiček a vydaly se na
čtyřkilometrovou cestu domů. Bylo nás osm a nejstarší, paní Haufová, byla z
nás nejčipernější. Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil. Za ženy Šiklová Zd.
Na snímku J. Pešíra je zachyceno vystoupení dobr. hasičů na této akci. (pozn. red).
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Střípky z Andersenské noci
Noci s Andersenem se zúčastnilo celkem 301 škol, 485 knihoven a 48 různých organizací v ČR, 7 knihoven ve Slovinsku, 49 v Polsku, 169 na
Slovensku, 7 z ostatních zemí jako Francie, Anglie, Austrálie.
Nás bylo 22 spáčů malých a 4 spáčky dospělé. To slíbené překvapení bylo cvičení aerobiku venku, s hudbou a s maminkou Aničky Stehlíkové,
která nás docela pěkně rozpohybovala. Abychom se zklidnili, vymýšleli jsme jméno maskota Andersenské noci. Zvítězilo jméno „Ozák“. Přišla,
tedy přiletěla, mezi nás sova „Rozárka“ z pohádky Tři oříšku pro Popelku. Mezi 18 hod. a 19 hod. jsme vyráběli strašidýlka a poslouchali
vyprávění o Krušnohorských strašidlech, které si pro
nás připravila pani Libuše Novotná Pokorná. Při
večeři, kterou nám připravila pani Olga Vybíralová
nás navštívil starosta obce s panem Pešírem a
přinesli nám sladké odměny za naši šikovnost a
odvahu. My jsme jim na oplátku zazpívali několikrát
písničku o Rumcajsovi, protože se nám líbila. Pak
nás čekalo pohádkové hádání, rumcajsovská
křížovka, stavění hradů z kostek cukru, povídání o
nejmilejší pohádce, také jsme si pochutnali na
sladkém mlsání, které nám poslala maminka
Natálky a Daniela Novotných, chutnalo nám moc,
děkujeme. Během celého večera jsme si také hráli
na počítačích a pokoušeli se odpovědět na otázky
Čtisibryla Ušatého . Tak si Vás vyzkoušíme :
Jedna z otázek zněla: Jak se jmenuje knížka pro děti
převyprávěných Shakespearových divadelních her,
kterou ilustroval Karel Svolinský ?
Napsali jsme také dopis starostovi obce s prosbou, aby nám zakoupil strom „POHÁDKOVNÍK“.
Kromě toho jsme si četli pozdravy, které nám poslal např. velvyslanec dánského království pan Ole E. Moesby, pan prezident Václav Klaus,
pani Livie Klausová, spisovatel Miloš Kratochvíl, Miloš Nesvadba a dokonce nám všem poslala pozdrav Dánská královna.
Písničku na dobrou noc pro nás složila knihovna v Kostomlatech a jmenuje se Kostomlatské Čtvrtkování. Celou noc se nám věnovaly Míša
Krupičková, Danka Fischerová, Olina Vybíralová a Jana Dvořáková. Tak zase za rok u pohádky na shledanou .

Zdařilé VELIKONOČNÍ AKCE
O velikonoční sobotu byla v Novoveském muzeu
otevřena nová expozice tvořená výrobky s velikonoční
tématikou. Zároveň byl vyhodnocen 3. ročník soutěže
O nejkrásnější velikonoční vajíčko. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. Mezi dětskými výtvory obsadil první místo
Artur Kortán, potom se komisi nejvíce líbila dílka
dodaná dětmi ze školní družiny, třetí místo patří
Barnabášovi Braumovi. Výsledky kategorie „dospělí“
jsou následující: 1. místo: Spolek žen, 2. místo: Eva
Nirodová, 3. místo: Ústav soc. péče Nová Ves v Horách.

Výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za
účast. Výstavu si můžete prohlédnout a inspirovat
se každý víkend od 10.00 do 16.00 hodin.
Druhá sobotní akce s názvem Velikonoční tvoření
se konala v celnici na Mníšku a pořádalo ji
Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku. Děti si zde
mohly vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček.
K zakoupení byly dobroty z velikonoční kuchyně
jako koláče, mazance, beránky, perníčky, nádivky,
stejně jako kraslice, osení a další výrobky
s velikonoční tématikou. (R. Malkusová, foto: J. Pešír)
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Rozhovor s Janem Valentou
(pokračování ze str. 1) ale přesto si neodpustím poděkovat lidem,
V letošním roce je plánována rekonstrukce objektu hasičárny.
kteří mi dali svůj hlas. Tento výsledek mě velmi těší, ale na druhou
V čem spočívá, kolik bude stát? Hasiči uspořádali už druhý
stranu s sebou nese i určitou zodpovědnost. Mojí vizí je alespoň
vlastní ples, jaký měl ohlas? Co připravujete dál? Problematiku
částečně přispět k tomu, aby byl život v naší vsi snazší a atraktivnější
rekonstrukce hasičárny a její financování – konkrétně její dopad na
ať už pro lidi, kteří zde žijí nebo i pro ty, kteří by se sem chystali
rozpočet obce - nakousl již Ing. Romportl v únorovém vydání
přistěhovat. Aby byl tento předpoklad splněn je, podle mého názoru,
Novoveského zpravodaje. Jsem rád, že můžu čtenářům přiblížit
potřeba zajistit tři základní věci: nové pracovní příležitosti, základní
podrobnosti o vlastní přestavbě a informovat je o aktuálním stavu. Na
infrastrukturu a kulturně-společenský život. První věc je poměrně
vlastní přestavbu byla zpracována projektová dokumentace, která
složitá a znamenalo by to do obce přilákat nové investory, ale další
počítá s celkovou cenou 896 tisíc. Na lednovém zasedání ZO byl
dva body jsou řešitelné. Nové zastupitelstvo má pro své čtyřleté
schválen rozpočet na tento rok, který počítá s financováním celkové
období mino jiné v plánu dokončení vodovodu a kanalizace
přestavby. Aby byly ušetřeny finanční prostředky obce, tak byla
v okrajových částech obce a opravu komunikace směrem ke Lništi. Já
předložena žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond –
osobně budu i nadále podporovat společenské akce a to jak jejich
SZIF. 16. února jsem se společně se starostou obce a hasičů zúčastnil
prosazováním, tak i jejich organizací, ať už pod hlavičkou obce, nebo
prezentace projektu, která se setkala s pozitivní odezvou. V současné
hasičů. 2. Nově zvolený zastupitelský sbor má za sebou již první
době jen čekáme na vyjádření SZIFu (já předpokládám, že bude
kladné). V tomto případě by se obec
půl rok činnosti. Dá se už bilancovat?
Menší bilance se samozřejmě udělat dá.
spolupodílela na investici 10% z celkové
Myslím si, že současné zastupitelstvo
částky a platbou DPH. Vlastní investici
navázalo
na
činnost
zastupitelstva
považuji za důležitou pro vytvoření
z předchozího volebního období. Není se
zázemí pro dobrovolné hasiče, kteří v naší
Jméno a příjmení: Ing. Jan Valenta
ani čemu divit, neboť řada zastupitelů
obci opět fungují od roku 2009. Hasiči
Věk: 27
společně se starostou obhájila svůj dřívější
mají k dispozici budovu bývalé tělocvičny
Funkce:
člen
ZO
a
kontrolního
výboru
mandát. Současné zastupitelstvo na svém
vystavěnou před 2. sv. válkou. Tato
Stav: svobodný
prvním zasedání dokončilo odprodej
budova je v jejím původním stavu, snad
Vzdělání: vysokoškolské
kulturního domu Pod Lípou, kde hlavní
jen s novou střešní krytinou. Současná
podíl na tom, jak tato stavba dnes vypadá,
rekonstrukce počítá s přívodem vody,
Profese: chemický inženýr
má předchozí vedení obce. Dále dovedla
výstavbou toalet a umýváren, stavbou
Děti: bezdětný
k úspěšnému konci projekt oplocení
nového schodiště a řeší i částečné vytápění
Záliby, koníčky:četba, turistika,
sportovního hřiště a přestavbu hasičské
budovy. 30. března proběhlo výběrové
historie, sportovní střelba
zbojnice. Podařilo se nám také odsouhlasit
řízení a v současné době se připravuje
koupi sněhové frézy, která pomůže hlavně
smlouva s firmou Stavmost. Hasiči
Jak dlouho žiji v obci: necelých 28 let
lidem žijícím v okrajových částech obce.
přispívají
značnou
mírou
ke
Máme schválený rozvojový plán obce,
společenskému dění v obci. Od svého
který počítá s dalším rozvojem obce. 3. Zároveň jste členem
vzniku jsme uspořádali již 10 akcí od sportovních turnajů přes akce
pro děti až po hasičské plesy. Letošní ples byl již druhým v pořadí a
kontrolního výboru - prozraďte, co ve výboru aktuálně řešíte.
Kontrolní výbor má dle zákona o obcích za povinnost kontrolovat
troufnu si konstatovat, že oba sklidily značný úspěch, i když na
plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů
letošní ples se prodalo „pouhých“ 90-100 lístků. Váš ohlas nás velmi
ostatními výbory a obecním úřadem. O jeho činnosti se již zmiňoval
těší a dodává nám chuť v těchto akcích i nadále pokračovat.
předseda kontrolního výboru p. Dvořák V. v lednovém výtisku
Rád bych na tomto místě udělal malou propagandu nastávajícímu
zpravodaje, proto jeho činnosti nebudu hlouběji rozvádět. Z aktuální
dětskému dni, který budeme pořádat 11. června v Nové Vsi,
činnosti zmíním dva body, které byly předloženy na třetím, únorovém
s finančním přispěním obce. Vlastní začátek je plánován na 10:00 a
zasedání ZO. Předseda výboru seznámil zastupitele s provedenou
od 14:00 vás bude čekat velké překvapení v podobě rekonstrukce
kontrolou usnesení z uplynulého roku a také předložil zastupitelům
bitvy mezi německou a ruskou armádou v boji o české pohraničí
ke schválení nový jednací řád, který byl konzultován s odborem
z období 2. sv. války. Tuto akci bude pořádat klub vojenské historie
dozoru a kontroly MV. Tento byl následně schválen. 4. Také se
Nord-Sever, který má své akce dokonale propracované. O této akci
budete ještě včas informováni.
Děkuji za rozhovor.
aktivně podílíte na chodu místní jednotky dobrovolných hasičů.

Osobní dotazník

Tip na knížku Novoveské knihovny
Dívka pod šibenicí – Béatrice Saubinová – Béatrice se zamiluje v Malajsii do mladého Číňana. V den
jejího odjezdu jí milenec daruje kufr. Ve dvojitém dnu kufru celníci objeví heroin – a před Béatricií se rozvírá peklo.

Vítězkou Mini testu pro každého z minulého vydání Zpravodaje se stala paní IRENA VĚTŘÍČKOVÁ. Gratulujeme 

Irena Větříčková
. Gratulujeme!
OTEVŘENÝpaní
DENÍK
ČESKÉHO
NÁMOŘNÍKA

Pozvánka na besedu s panem Romanem Vašinou
19. 5. 2011 od 16.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Pan Vašina zde představí svou knížku Otevřený deník českého námořníka, kterou vydal na konci loňského roku.
Součástí besedy bude také promítání video ukázek z lodi, přístavů a také křest lodi.

Všichni jste srdečně zváni na příjemné odpolední posezení.
Připravila L. Krupičková, knihovnice
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TIP VÝLET
4. 5. 2011 se v areálu jezdecké stáje Dvůr Židovice, obklopeném malebným Českým
středohořím, konají první letošní westernové závody. Diváci se mohou těšit na mnoho
disciplín, ve kterých se bude soutěžit od 10:00 do večerních hodin. Občerstvení je
v areálu zajištěno po celý den. Vstup je zdarma.

Iveta Lásková, Stáj Popelka-jezdíme s láskou.

ZE SPORTU

Rozpis fotbalových utkání
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