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

KVĚTEN 2011

Z historie novoveských hřbitovů

(Pokračování) Prvním pohřbeným na novém hřbitově bylo dítě Antona Waltera
dne
1.ledna1917 a prvním dospělým byla Rozalie Köhlerová 21. září 1918. Její hrob se
Společenská kronika
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nachází napravo od vchodu na hřbitov. Po mnohých průtazích byl hřbitov vysvěcen
Soutěž pro školní děti
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teprve 18. října 1921 novoveským farářem Janem Herknerem.
V květnu 1939 bylo započato s likvidací a urovnáváním hrobů na starém
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hřbitově. V průběhu roku 1943 byla zbourána zeď a márnice a celá plocha byla
Ze života kateřinské školy
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srovnána ve třech stupních směrem k rybníčku. Po válce měl být na tomto místě
vytvořen park. V devadesátých letech byla celá plocha osázena stromy a v roce 2010
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zde bylo vybudováno sportovně-relaxační centrum. Toto místo je zajímavé ještě
Pozvánka na dva dětské dny
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z jednoho důvodu. V době, kdy byl likvidován starý hřbitov, došlo zde k požáru budovy
staré školy (léto 1939), která zde stála hned vedle hřbitovní zdi při rozcestí obecní
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silnice a mníšecké
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cesty. Jednalo se o
první školní budovu
(čp. 70), kterou obec postavila v roce 1767. V roce 1856 byl dům rozšířen a
zřízena v něm podkrovní místnost. Od roku 1887, kdy byla postavena nová
škola, sloužila budova staré školy jako obytný dům. Posledním majitelem byl
soustružník Franz Grumptmann, který přes 37 let vykonával funkci
kostelníka ve zdejším kostele. Po požáru už nebyla bývalá budova staré školy
obnovena.
Po roce 1960 měly být všechny hřbitovy na horách, s výjimkou
novoveského, zrušeny. Po prudkých protestech obyvatel zůstal zachován
hřbitov na Malém Háji a Brandově, zatím co hřbitovy v H. Sv. Kateřiny,
Lesné, Mníšku a Mikulovicích byly zrušeny.
Mikulovický hřbitov.
Mezi hostincem „Heimat“ (Domov), rolníka Thiela čp. 20 a
„Thielsteig“, se vlevo od okresní silnice do H. Sv. Kateřiny nacházel
mikulovický hřbitov. Založen byl, tak jako ves, na konci šestnáctého století,
byl oplocen zdí, a stal se majetkem obce Mikulovice. V roce 1939 byl
přenesen nahoru na mikulovické „Boží pole“ dřevěný kříž ze zrušeného starého novoveského hřbitova. Přibližně do roku 1962 žili ještě
v Mikulovicích pozůstalí, kteří měli své zesnulé pohřbeny na tomto hřbitově. Ti si přáli, aby před zrušením hřbitova byly ostatky jejich
příbuzných přeneseny na jiné místo a uloženy. Hřbitov byl zrušen a po ukončení likvidačních prací byl původní dubový kříž ze starého
novoveského hřbitova vztyčen na hřbitově novém, kde je dodnes. Mezi velikonočními a svatodušními svátky roku 1965 bylo hrobové pole
urovnáno, ale nebylo dál udržováno.
V roce 1984 zde obec postavila hotel „Výšina“, který stojí na místě dřívější hřbitovní zdi.
Josef Pešír, kronikář

Rozhovor s Davidem Kádnerem, místostarostou obce
1. V uplynulém roce jste byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a zároveň pracujete jako místostarosta
obce. Občané se s Vámi mohou setkávat téměř na každé akci pořádané obcí. Jak se Vám tedy daří
skloubit místostarostování s prací ve Sněmovně? Jak na to reaguje Vaše rodina? Musím říci, že je to
velmi náročné časově, jelikož se snažím mimo jiné pomáhat několika obcím v Ústeckém kraji, které se
potýkají s korupcí a nátlakem na jejich osoby. Většinou je moje pracovní doba mezi 10 až 15 hodinami
denně. Musím poděkovat mé rodině za trpělivost, kterou se mnou mají opravdu velikou. 2. Nelitujete nyní,
s odstupem času, svého kroku, vstoupit do vysoké politiky? Byly Vaše představy srovnatelné s realitou,
nebo naopak? Tak přiznávám, že představy byly jiné, spíše více naivní v tom smyslu, že jsem netušil
takový vliv medií na samotnou politiku, která se díky nim zabývá pouze negativy a nepomáhá vysvětlit
politické kroky občanům. Jednoduše - pozitivní reakci na jejich otázky neotisknou. Nikdy jsem nic nevzdal
a beru to jako jednu velkou výzvu. 3. Na jakou oblast se při poslanecké práci specializujete?
Zaznamenal jste už nějaké konkrétní výsledky? Moje specializace je bezpečnost, a proto jsem i ve výboru
pro obranu a bezpečnost, v podvýboru pro reformu policie ČR, v komisi pro BIS a komisi pro odposlechy a
inspekci Ministerstva vnitra. Je hodně věcí, ve které věřím. Věřím, že budou mít výsledek v nejbližších
týdnech a měsících a týká se to korupce v Ústeckém kraji, která míří až na samotný kraj. V minulých
měsících se mi podařilo pozastavit rušení pošt v malých obcích, ale ještě samozřejmě budou další jednání,
ale i tak to vypadá zatím velmi dobře. Určitě bych neměl tak pádné argumenty, pokud by nebylo starosty
Jana Bejčka, který mě nabyl informacemi. (pokračování na str. 5)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

BERKA Jaroslav (80)
DEVEROVÁ Zdeňka (72)
HERCEGOVÁ Edith (72)
DEZORTOVÁ Věra (86)
WAGNER Hartwig (70)
LANDA Čestmír (78)
GRATULUJEME!

Na tomto místě se omlouváme rodičům Rudolfovi
Rácovi a Evě Lukášové, že jsme zapomněli zveřejnit
blahopřání k narození jejich syna Filipa Lukáše
(nar. 29. 12. 2010). Dodatečně tedy moc
gratulujeme, Filípkovi přejeme hodně zdraví a
budeme se těšit na shledanou při vítání občánků.
Je nám líto, že nás v poslední době navždy opustili
ZAJANOVÁ Věra (47)
HORÁKOVÁ Ludmila (47)
LUKÁŠ Antonín (64)
J. Bejček, starosta a David Kádner, místostarosta
(nahoře)se zastupiteli a občany (dole) v předvečer výročí
konce 2. světové války pokládají květiny u památníků.

Starosta obce vyhlašuje další ročník soutěže

Zlepši své známky
a odměnu máš v kapse
žáci s trvalým pobytem v obci, kteří si zlepší svůj
celkový průměr na vysvědčení oproti pololetí o 50% ,
nebo budou mít vyznamenání a kteří se se svými
pěknými známkami přijdou pochlubit na zdejší obecní
úřad dne 29. června 2011 v 15.30 hodin, čeká odměna
300,- Kč a další překvapení!!!!

PROGRAM 5. zasedání ZO, které se koná
30. 5. 2011 od 17.00 h v zased. místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
4. Informace starosty
5. Rozpočet na rozšíření veřejného osvětlení
6. Rozpočet vodovod Mikulovice
7. Příjem dotace hřiště
8. Příslib finančního daru ve výši 65 000.- Kč od UNIPETROLU,
Litvínov
9. Žádost o dotaci v rámci SORKH-ROP SZ (cílený marketing
cestovního ruchu)
10.
Věcné břemene ČEZ Distribuce a.s.
11.
Smlouva přeložka plynu – výtah OÚ
12.
Pronájem pozemku č. 1367/1
13.
Smlouvy NIKO - Větrné elektrárny
14.
Diskuse
15.
Závěr

Obecní úřad v Brandově Vás zve na
BRANDOVSKÝ JARMARK, který se uskuteční dne

28. května 2011 v prostorách naší obce
od 9.00 do 15.00 hodin
Budou předvedena různá staročeská řemesla a další
výrobky, s možností jejich zakoupení.
K nahlédnutí bude vybavení hasičského sboru obce
Brandov a města Olbernhau a také vozidla – veteráni
s možností svezení.
Ochutnávka vepřových hodů s chlazeným pivem.
Celý den zpříjemní živá hudba.
Pro děti budou připraveny houpačky, stánek s cukrovou
vatou, popcornem, cukrovinky a vařená kukuřice.

Penzion Výšina
Vás zve na živou hudbu dne 30.6.2011 od 17:00 h.
Dále nabízíme dobré posezení , hotová jídla po celý den a
možnost ubytování za 200 Kč./noc s možností snídaně .
Srdečně vás zve nové vedení a obsluha Penzionu

"Výšina" Nová Ves v Horách.

KÁCENÍ MÁJKY
proběhne v sobotu 28.5.2011 začátek v 17:00 hod.
10 Kč seknutí a po skácení dražba .Výtěžek bude použit
na činnost Sboru dobrovolných hasičů.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Ještě jedno ohlédnutí za Velikonočním tvořením na Mníšku
Dne 23. 4. 2011 se na Mníšku konalo Velikonoční tvoření.
Kromě počasí nám přála také hojná účast návštěvníků, a to i z
německé strany. Zakoupením
našich výrobků podpořili další
činnost Občanského sdružení pro
rozvoj Mníšku, za což moc
děkujeme. Nabídka byla pestrá od
beránků,
mazanců,
nádivky,
koláčů sladkých i slaných,
perníčky až po ručně malovaná
vejce voskem, obháčkovaná vejce,
obtočená
perlovkou,
vlnou,i
obalená v těstovinách, papírcích z
děrovačky,osení,
pomlázky,
vizovické dekorace a mnoho
dalšího. Velký ohlas měla také
dětská dílna, kde si mohly děti
pomalovat
svůj
modurit,
vymalovat zápich do květníku,
vytvořit malou pomlázku, květináček, i pomalovat vajíčko a
svůj výtvor si samozřejmě odnést domů.

Rádi bychom také poděkovali obci Nová Ves v Horách, která
poskytla finanční příspěvek na konání akce, panu Košlerovi za
zapůjčení
prostor,
novoveskému
Sboru
dobrovolných
hasičů
za
ukázku techniky a podporu,
Cevyku
Centru
pro
ekologickou výchovu Klíny
o.s. za spolupráci a účast, a v
neposlední řadě všem, kteří
nás přišli podpořit.
Za naše sdružení jsme se také
zúčastnili nedělní Velikonoční
pomlázky na Lesné, kde jsme
také nabízeli své výrobky.
Po úspěšných Velikonocích
budeme určitě přemýšlet, co
uspořádáme dále a budeme se
na Vás opět těšit při další
příležitosti na Mníšku. Za Občanské sdružení pro rozvoj

Mníšku Eva Nirodová (text + foto)

Víte, jak dopadl slet čarodějnic v naší obci ?
létaly jsme se pomalu. Potíž byla v tom, že ne všechny jsme včas zkontrolovaly svá několik století stará vznášedla. Proto
vznikala malá zpoždění, ale to vůbec nevadilo. Století sem, století tam, není pro nás čarodějnice žádný problém. Jak bylo
naprogramováno, sešli se všichni příznivci čarovného dne v 15 hodin u sportovně relaxačního centra. Tady na nás čekal
pohádkový strom „Fabiriálus“. Všechny čarodějničky pomáhaly stromek
zasadit, popřály
mu
zdraví, rychlý růst, hodně ovoce a dostatek vláhy. Potom jsme „poodletěly„ ke
sportovnímu hřišti, kde bylo připraveno několik soutěží nejen pro nás,
odvážné čarodějnice. Když jsme zdárně absolvovaly všechny nebezpečné
nástrahy, začalo stavění májky. A to byla podívaná. Májka, kterou jsme také
pomáhaly zdobit, dlouho odolávala síle mnoha mužných paží. Ale nakonec
byla přemožena nejen silou, ale i důvtipem. Po tomto namáhavém a lítém boji
s májkou se rozhořel táborák a každý si mohl opéci buřta. Čarodějný den se
povedl a pokračoval zábavou pro starší a pokročilé. Ale to jsme my,
čarodějničky, už neviděly. My jsme totiž odletěly. Na závěr moc děkujeme
všem, kteří pomáhali a podíleli se na organizaci tohoto pěkného
odpoledne. Jana Dvořáková, foto
J. Pešír

S
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Ze života kateřinské školy
Plán práce na měsíc květen:
3. 5.
Den Země v MŠ – projekt Tandem
3. – 4. 5.
výjezd Bajkerů
6. 5.
kulturní představení Dášeňka v divadle Rozmanitostí
vyhlášení sběrového týdne
9. 5.
cykloštafeta na horských kolech pro školy Litvínovska
10. 5.
exkurze II. stupně do Mladé Boleslavi – Škoda Auto
11. 5.
soutěž „Dopravní výchova“
12. 5.
ukončení sběrového týdne
18. 5.
MŠ – exkurze do skanzenu Zubnice – projekt Tandem
projektový den – Ochrana člověka za mimořádných
událostí
21. – 24. 5.
vodácký výcvik ve spolupráci se ZŠ Meziboří
25. – 26. 5.
zápis do mateřské školy
27. – 5. 6.
ozdravný pobyt v Chorvatsko
31. 5.
projektový den – průřezová témata

Peer-aktivisté v MŠ. Dne 28. 4. 2011 se vydali peer-aktivisté
z 5., 7. a 8. třídy za malými kamarády do mateřské školy, aby si
s nimi povídali o první pomoci a připomněli dětem známá tísňová
čísla 150, 155, 158 a 112. Děti z MŠ byly moc šikovné a povídání
se jim líbilo.
Je had slizký? To děti zjistily při přednášce o zvířatech, která se
konala v naší škole. Pan chovatel přivezl na ukázku živého ocelota
a krajtu – a kdo chtěl, si ji mohl pohladit. Děti se dozvěděly
zajímavé informace o životě těchto dvou zvířat.

2. 5. 2011 se J. Pešírovi podařilo za šera zachytit čápy na louce pod Výšinou.
... A nebyl jediný, jak vidíte na další fotografii.

Pokud se chcete také podělit s ostatními čtenáři o nějaký zajímavý
„úlovek“ z naší obce, zašlete fotografii s jejím popisem na
e-mail: novaves@iol.cz.

„NOVÝ VĚTRNÍK NA VÝŠINĚ“ „TAKOVÍ KRASAVCI SE PROCHÁZEJÍ U NÁS ZA HUMNY“
Autor obou fotografií: Jaroslav Dvořák
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INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY - nové knížky
Od května máme v knihovně ve výpůjčním fondu z Městské knihovny v Mostě 170 nových knížek všech žánrů (romantika, thrillery, krimi)
včetně naučné literatury (cestování, osobnosti, historie), dětské beletrie a dívčích románů (např. od známé spisovatelky Lenky Lanczové).
Věřím, že si vybere každý. Kdybychom přeci jenom určitou knížku neměli, tak je zde možnost knížku objednat z Městské knihovny v Mostě.
Připravila L. Krupičková, knihovnice

Rozhovor s Davidem Kádnerem, místostarostou obce
(pokr. ze str. 1) 4. Novovesští voliči Vás velmi výrazně v parlamentních volbách
podpořili. Kdyby se nyní chtěli na Vás obrátit s konkrétním problémem, jak to mohou
Osobní dotazník
udělat? Moc dobře si uvědomuji podporu, kterou mi dali lidé při volbách a moc se snažím
Jméno a příjmení: David Kádner
pomoci jako poslanec. Věřím, že víc a víc budu v obci zapojen jako místostarosta, kde se
Věk: 34
ještě rozkoukávám. Oficiálně mam poslaneckou kancelář ve škole Humanitas v Litvínově,
kde si mohou lidé domluvit schůzku na tel.602 605 456, ale určitě všichni ví, kde bydlím a
Funkce (v rámci obce): Mistostarosta
moc rád pomohu všem i těm, co mě nevolili. Lidé mě mohou navštívit i doma, nebo
Stav: Ženatý
kontaktovat přímo na telefonu 604 588 494. Minulý týden na horách vznikl licencovaný
Vzdělání: SOU
klub VV Krušnohoří www.ustecky.veciverejne.cz , do kterého jsou prozatím začleněny 3
Profese: poslanec PS Parlamentu ČR
obce, ale věřím, že se tento klub rozroste dál. Smyslem klubu je pomáhat, zapojovat se do
Děti: 2
akcí pro lidi a děti, ale hlavně pomáhat, shánět náměty, co tíží naše hory a co by
Záliby, koníčky: Rodina, kolo,
potřebovalo změnit! A já se budu jakožto poslanec snažit co nejvíc, abych některé
motokáry
z podmětů realizoval. 5. Dá se už zbilancovat dosavadní činnost obecních zastupitelů?
Jak dlouho žiji v obci: 19 let.
Tak na zbilancování činnosti zastupitelů je ještě asi brzy, na to je zapotřebí aspoň jeden rok.
Ale můžu říct, že už dlouho nebylo zastupitelstvo tak kompaktní, jako je toto a musím
pochválit většinu zastupitelů. 6. Jaké projekty chystá obec k realizaci v letošním roce? Tak v letošním roce se z dotace začala realizovat
přestavba hasičárny a budeme mít nové oplocení okolo hřiště. Čeká se na odsouhlasení dotace na kostel. To jsou větší projekty na tento rok a
pak se bude pokračovat v menších věcech, jako například nové odstavné parkoviště u obecního úřadu. 7. Co byste Vy osobně rád prosadil
v tomto volebním období? Jako svůj prvořadý úkol se budu snažit, abychom nepřišli v naší obci o poštu, ba naopak se budu snažit o rozšíření
jejich služeb. Dále se společně s panem starostou a hasiči snažíme, abychom do naší obce dostali hasičské auto CAS. 8. Prozradíte, v jaké fázi
se nyní nachází projekt revitalizace objektu bývalé základní školy? Je stále aktuální? Rýsuje se konkrétní časový harmonogram
realizace záměru? Můžu říci, že byl jeden zájemce, který chtěl z této školy udělat školící středisko. Nyní to ustálo a prozatím Vám nedokážu
říct nic bližšího. Přeji všem občanům krásné léto a hodně odpočinku. Děkuji za rozhovor. (rama)
Vážení občané, rekreanti-obracím se na vás touto cestou v naléhavé záležitosti, která se týká zvyšujících se drobných krádeží a ničení zařízení obce ,jako jsou
dětská hřiště,lavičky ,čekárny a zeleň.Po obci se velmi často pohybují neznámí lidé a svým chováním můžou vzbudit podezření ,že nejsou v obci pouze na
návštěvě ,ale za účelem úplně jiným, a proto se na vás obracím : při jakémkoliv podezřelém jednání či chování těchto osob volejte přímo policii ČR nebo na
můj služební telefon č.605734572,případně SMS či osobním oznámením na Obecním úřadě či tel.476113156.Snažme se co nejlépe ochránit náš společný
majetek, jehož ztrátu ,či poškození v důsledku platíme všichni z naší společné kasy a připravujeme se tak o další možnosti zvelebování vzhledu a fungování
obce . V této záležitosti jsem požádal policii ČR o součinnost, a pokud k vám přijede návštěva, upozorněte je na skutečnost ,že mohou být lustrováni, a
aby zachovali trpělivost a vstřícnost. Děkuji, starosta Jan Bejček.

Obec Nová Ves v Horách připravila dvě oslavy Dne dětí
DĚTSKÝ DEN
NA LESNÉ
POHÁDKOVÁ
LESNÁ
Program :
13.30 Zahájení pohádkové Lesné
14.00 Divadelní představení
pohádky „ Mrazík “
15.00 Otevření stanovišť a atrakcí
„
Pohádková
Lesná“
a
kreativních dílen
16.00 II. ročník výtvarné soutěže
„ Krušné hory očima dětí 2012 “
– tvoříme omalovánky

neděle

5. června 2011
od 13.30 hodin

Odjezd autobusu ve 12:45 h
Dále na programu :
projížďka obrněnými vozy,
malování obličejů,
výroba košíků, zdobení
perníčků
a cukrovinek,
opékání uzeniny, táborák……

od zastávek Hranice přes
Výšinu.
Možnost jet vláčkem je
omezena naplněním míst,
neboť poveze již zájemce ze
Seifenu, odjezd vláčku od
hranic 11:30 h. Upřesnění
bude na plakátech.
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ZE SPORTU
5. 5. 2011 projížděl obcí cyklistický Závod míru juniorů
Mužstvo fotbalistů Sokola Nová Ves v Horách
a "řádění novoveských ULTRAS"
při utkání N. Ves - Braňany
7. 5. 2011 fotbalisté Nové Vsi odehráli další kolo Okresního
přeboru. Soupeřem jim tentokrát byl celek z Braňan a po 2
leté odmlce se také opět představili Novoveští Ultras.
Ti se sešli v celkem hojeném počtu. Jejich skupina o
přibližně 20 lidech přijela s nabitým programem originálních
chorálů, vlastnoručně vyrobených transparentů a zásobou
pyrotechniky.
Od začátku do konce je na hřišti bylo slyšet. Fandili z plných
plic, i když domácí po poločase prohrávali 0:2. Přestávku
vyplnili trochou pyrotechniky a kouře. I po pauze je stále
bylo slyšet i vidět a to až do úplného konce. I když Sokol
Nová Ves podlehl nakonec Braňanům 0:4, i tak se
z fanouškovského svahu, zavaleného do dýmu, ozývalo
,,Hoši, děkujem“ .
Bylo to velké zpestření jak pro hráče, tak pro fanoušky samotné. Domácí byli potěšení a zároveň určitě také pyšní, protože
takováhle show se v Okresním přeboru jen tak nevidí a pochvala směrem k Ultras přišla i z řad hostujícího týmu.
Podívat se přijelo také pár novinářů a tak je obec i novoveský fotbal zase o něco slavnější. Články vyšly v deníku Sport, Deníku
Mostecka a v internetovém zpravodajství Naše Mostecko.
Děkujeme fanouškům za obrovskou podporu a doufáme, že nás příště přijdou společně s ostatními zase podpořit.
Za TJ Sokol Nová Ves Petra Novotná

(Foto J. Pešír)

Zpráva SDH Nová Ves v Horách
1. května 2011 jsme ve spolupráci s obecním úřadem stavěli
májku. Akce to byla hezká a účast lidí byla taky dobrá, večer
pak proběhla na sále tj. Sokol zábava. Muzika hrála skvěle a
nálada, i když lidí bylo pomálu, byla taky dobrá.
17. 5. 2011 jsem předal firmě STAVMOST hasičárnu na
přestavbu vnitřních prostorů, přípojku vody a kanalizace.
Doufám, že rekonstrukce proběhne v pořádku a bude
dokončena v daném termínu. Po skončení přestavby a
ukončení prací na hasičárně zvu všechny občany, kteří
budou mít zájem, na prohlídku .
Na závěr bych chtěl všechny pozvat na dětský den, který se
uskuteční 11. 6. 2011 od 10:00 hodin.
J. Hesoun
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