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Zajímavosti z historie Nové Vsi v Horách
Obecní chudobinec. Až do roku 1938 byla obyvatelům vydávána
tzv. „domovská příslušnost“ (domovské právo). Tuto příslušnost
určovali po celá staletí majitelé panství. Když pak byly v r. 1848
veškeré pravomoci panstva zrušeny, museli se o své „obecní chudé“
postarat obce. Jestliže se někdo ze své rodné obce odstěhoval, musel
ve svém novém bydlišti předložením „Domovského listu“ doložit,
která obec by se například v případě jeho zchudnutím (zhoršení
životních podmínek) nebo jiných životních strastí, o něj postarala.
Pro tyto případy bezdomovců musely mít obce k dispozici vhodné
ubytování. Na konci mníšecké cesty stával jako poslední na pravé
straně (za dnešní hasičskou zbrojnicí) dům čp. 171, který sloužil pro
úpravu a sušení lnu (Flachsbrech-Häusl). V tomto stavení se
nacházelo také skromné obydlí obecního pasáka. Jelikož už od
poloviny 19. století bylo pěstování lnu na ústupu a rovněž tak bylo
upouštěno od společných pastvišť, býval tento dům po celá léta
prázdný. Na základě nařízení Zemského úřadu, rozhodlo obecní
zastupitelstvo dne 9. listopadu 1901 o využití tohoto stavení výlučně
jako chudobince a obecního vězení – šatlavy
Obecní strážník. O udržování veřejného pořádku v obci se staral
obecní strážník. V posledních letech monarchie vykonával tento úřad

v Nové Vsi Wenzel Bergner. Po skončení I. světové války byla tato
respektovaná funkce obecního strážníka svěřena Fr. Waltrovi
staršímu, a po jeho odchodu na odpočinek jej vystřídal jeho synovec.
Kromě povinností vyplívajících z tohoto úřadu, vykonával strážník
také funkci posla (doručovatele) úředních zásilek. Obecní strážník se
ve své době těšil velké úctě a respektu. K tomu mu dopomáhala také
uniforma a šavle, kterou si připínal při služební pochůzce. K jeho
služebním úkolům patřila i kontrola a případná deportace tuláků, či
zlodějů do obecní šatlavy. Vedle místních zájmů příslušného
obecního strážníka, dbala od roku 1919, o státní veřejný pořádek,
četnická stanice v Hoře Sv. Kateřiny.
Oznamovací desky. Až do 19. století byla úřední nařízení týkající se
všech obyvatel obce oznamována vyvoláváním obecního strážníka.
V pozdějších letech bylo oznámení doplněno písemnou „vyhláškou“,
zejména pokud se nejednalo o naléhavou nebo rozsáhlou záležitost.
V deskách bylo oznámení předáváno od domu k domu a postupně se
všichni obyvatelé seznámili s avizovanou písemností, jednalo se
v podstatě o jakýsi oběžník. Tímto způsobem byli obyvatelé
seznámeni například s vydáním nových peněz, které byly na vyhlášce
vyobrazeny. Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

V roce 2013 oslaví MS Nová Ves v Horách 50let své činnosti
Myslivecké sdružení Nová Ves v Horách bylo založeno v roce 1963 rozdělením honitby
„KORDA“, které bylo jako zájmový kroužek myslivosti při závodním klubu ROH
Chemického závodu v Záluží.
Tato honitba byla rozdělena na MS Nová Ves v Horách a MS Křižatky. Její členové byli
vesměs zaměstnanci tehdy Stalinových závodů. MS Nová Ves v Horách od roku 1963 až do
roku 1993 měla pronajatou honitbu od Stáních lesů v okolí Nové Vsi v Horách. Nájemní
smlouva byla vždy uzavírána po 10letech. Během těchto let byla renovována chata MS na
Lništi a byla zavedena
nová přípojka elektrické
energie. Dále jsme se
zúčastňovali pravidelně
brigád u státních statků,
lesů a obce Nová Ves
v Horách tzv. akcí Z jako např. výstavba restaurace Výšina, úprava
mateřské školky, parku apod.
Začátkem 90 let , kdy došlo ke změně v naší zemi a zdejší lesy byly
vráceny původnímu majiteli, jsme ve výběrovém řízení získali do nájmu
honitbu „JELENEC“ na Klínech. Zároveň naše sdružení změnilo název na
Myslivecké sdružení Jezeří se sídlem Nová Ves v Horách. Vzhledem
k tomu, že máme loveckou chatu včetně zařízení na Lništi, byl požádán
majitel zdejších lesů pan Lobkowitz o odkoupení pozemku. Této žádosti
majitel vyhověl. V současné době má naše MS 17 členů. Za dobu existence
od roku 1963 se vystřídalo v MS téměř 100 členů. Jedná se o úmrtí,
zdravotní důvody, odstěhování apod. V roce 2013, kdy budeme usilovat o
prodloužení nájemní smlouvy, oslaví naše myslivecké sdružení 50 let své
činnosti. Za MS Čečka Bohumil (foto: archiv B. Čečky)
V TOMTO VYDÁNÍ DÁLE NAJDETE:

POD LIPOU

PIVO ZDARMA
podrobnosti na str. 8

soutěž, společenská kronika, program zasedání ZO
dětský den, country a western festival, vítání občánků
informace obecní knihovny, pozvánka do Novoveského muzea
dětský den na Lesné, Letní sportovní hry 2011, Buď Fit
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu:

panu

Pavlovi Veikovi (72)
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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!!!!

GRATULUJEME!

PROGRAM 6. zasedání ZO, které se koná
27. 6. 2011 od 17.00 h v zased. místnosti OÚ
Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4.
Informace starosty
5.
Letní slavnosti
6.
Smlouva Krajský úřad Ústí nad Labem pozemky pod komunikací III. třídy
7.
Návrh na schválení závěrečného účtu obce Nová
Ves v Horách za rok 2010 včetně projednání
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2010
8.
Žádost o pronájem části p.p.č. 1367/1 v kú Nová
Ves v Horách
9.
Znak obce – projednání nových návrhů znaku
10. Smlouva o pronájmu víceúčelové nádrže
„Rybníček“
11. Diskuse
12. Závěr
1.
2.
3.

Penzion Výšina
Nabízí:









► dobré

posezení
► hotová jídla
po celý den
► ubytování za
200 ,-Kč/noc
s možností
snídaně

srdečně vás zve nové vedení a obsluha Penzionu

.VV"Výšina" Nová Ves
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Námořník zakotvil v Nové Vsi

Starosta obce Jan Bejček v sobotu 25. června v 10.00
hodin slavnostně přivítá nové občánky. Jsou jimi:

Filip Lukáš, Evelína Postlová
Martin Tondr

Dne 19.5. 2011 se konala v zasedací síni obecního
úřadu beseda s autorem knížky „ Otevřený deník
českého námořníka„ panem Romanem Vašinou. Autor
knížky si na besedu připravil především poutavé záběry
a vyprávění ze všech koutů světa, kam ho lodě, jako
stewarda Československé později České námořní
plavby a.s., doplavily. Byla to místy i dobrodružná
vyprávění o zážitcích z více jak devadesáti měst a
přístavů ve dvaačtyřiceti zemích všech kontinentů.
Také video ukázky nás zavedly do míst, o kterých
převážná většina z nás neměla ani tušení. Viděli jsme
nádherné historické památky a zároveň i současnou
architekturu měst a přístavů, rozbouřené moře i oceány,
někdy
nelehký život obyvatel i bujarý život
v přístavech, kde loď kotvila.
Na závěr nám autor knížky na naše přání napsal do
knihy věnování. V místní knihovně si můžete zakoupit
tuto skutečně zajímavě napsanou knížku, se kterou
poznáte svět očima zcela
obyčejného člověka.
Samozřejmě autor knížky je Vám kdykoliv k dispozici a
rád Vám knížku podepíše.
Jana Dvořáková

Hasičský dětský den
Řada z Vás jistě zaznamenala v sobotu 11. června zvýšený ruch
projížďkou na koních. Po absolvování všech disciplín si každý
v obci a také přesun historické a součastné vojenské techniky. Sbor
vyzvedl zaslouženou sladkou odměnu. Dalo by se říci, že někdo si
dobrovolných hasičů v tento den pořádal svůj druhý dětský den na
tuto odměnu zasloužil více, neboť při plnění soutěží řádně promokl.
území obce. Po loňském dětském dni, který sklidil poměrně velký
Již od ranních hodin se na obloze proháněly tmavé mraky, z kterých
úspěch, jsme se rozhodli uspořádat druhý, poněkud rozsáhlejší
se před dvanáctou hodinou uvolnil prudký a vytrvalý déšť.
ročník. Jelikož byla součástí tohoto dne i ukázka vojenské bitvy,
Část účastníků se před ním schovala do stanu s občerstvením, ale
využili jsme obecní louku za statkem, při cyklotrase na Mníšek
většina lidí začala dětský den opouštět. Snad všichni pořadatelé v tuto
namísto často používaného hřiště
chvíli začali upadat do těžké
TJ Sokol. Celá trasa od statku až
deprese, neboť se zdálo, že
SDH Nová Ves v Horách touto cestou děkuje následujícím
na vlastní louku se musela
skoro půlroční přípravy jsou
sponzorům za jejich finanční dary: OÚ Nová Ves v Horách;
z technických důvodů urazit
ztraceny. Po zhruba 40 min.
Ing. Kruntorád; Ing. Romportl; p Rác; p. Kádner; Ing. Krůta.
pěšky, za co se omlouváme.
deště se začalo vyjasňovat a
Nicméně doufáme, že Vám tato
na dětský den se začali vracet
Za pomoc při organizaci děkujeme Svazu žen, manželům
námaha za ten požitek stála.
lidi (snad ještě více než jich
Láskovým, p. Pakostovi a všem dalším.
Chtěl bych Vám všem jménem
odešlo) a ten mohl pokračovat
pořadatelů poděkovat za velkou účast, která je pro nás všechny
a to jen s nepatrným zpožděním. V 13:00 byla zahájena ukázka
odměnou za čas strávený s přípravou dětského dne. Zároveň bych
dravců ze záchranné stanice Merlin, která sklidila velký úspěch u
chtěl poděkovat i všem pořadatelům, ať už z řad Svazu žen nebo
všech přihlížejících. K vidění bylo 12 nejrůznějších dravců od sov,
hasičů, kteří nám všem obětovali část svého volného času.
sokola, krahujce, poštolky, orla a supa. Dravci předváděli volné lety
Soutěží na letošním dětském dni se zúčastnilo přesně 98 dětí, což je
těsně nad hlavami přihlížejících a útoky na pohybující se kořist.
více jak dvojnásobek oproti loňsku. Celkový počet účastníků
Chvílemi se zdálo, že se někteří jedinci již nevrátí, obzvláště když
odhaduji na 300 lidí a to nejen z místního obyvatelstva, ale i z
nabrali směr nedaleký les, ale všichni se vrátili vzorně ke svým
„přespolních“. Těm, kteří se nemohli dostavit, bych chtěl alespoň
chovatelům. Po hodinové ukázce se děti vyřádily v pěnové hoře,
přiblížit průběh celého dětského dne. Vlastní zahájení dětského dne
kterou jim připravili hasiči z Unipetrolu a dobrovolní hasiči z Kálku.
provedli starosta obce Nové Vsi v Horách a starosta obce hasičské
Kromě těchto dvou sborů se zde prezentovali i dobrovolní hasiči
přivítáním všech účastníků. Po tomto přivítání bylo pro děti
z Brandova a Deutschneudorfu.
pokračování na str. 4
připraveno devět soutěžních disciplín. Čekání si každý mohl zkrátit
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Hasičský dětský den
Pokračování ze str. 3
Další atrakcí byla pro děti i dospělé ukázka šestičlenné kynologické
jednotky Městské policie Litvínov. Strážníci se svými psy předvedli
dokonalou souhru ať už při poslouchání jednotlivých povelů nebo při
zajištění útočníka, kterým se mohl stát i kdokoli s publika. V 15:00
předvedl Klub vojenské historie NORD bitvu z období 2. sv. války

mezi německou a ruskou armádou, s řadou pyrotechnických efektů.
Jelikož německá armáda disponovala těžkou pásovou technikou tak
tuto bitvu vyhrála. Ale kdo ví, možná jim to ruští vojáci v některém
z dalších ročníků oplatí
Za SDH Nová Ves v Horách Ing. Jan Valenta,
foto: J. Pešír

Napsali jste nám...
Dne 11. 6. jsme se zúčastnili s rodinou Dětského dne pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Nové Vsi v Horách.
Po "výstupu" na louku za statkem jsme byli mile překvapeni uspořádáním soutěží pro děti, které se tímto velmi bavily a pospíchaly pro
sladké odměny. Povozily se na koníkovi a i přes krátkou nepřízeň počasí, kdy jsme se museli doma převléknout, jsme se na " místo činu"
vrátili a shlédli ukázku hasičské techniky a vystoupení psovodů se psy městské policie. Zlatým hřebem byla ukázka bitvy z 2. světové války
a následné jízdy vojenskou technikou, které děti nadchly snad ze všeho nejvíce.
Chtěla bych tímto velice poděkovat organizátorům a účastníkům za krásně uspořádaný Dětský den a popřát jim mnoho zdaru pro
další úspěšné akce.
Eva Nirodová, předsedkyně Občanského sdružení pro rozvoj
Mníšku
Přinášíme Vám fotografie z vysvěcení kaple na Lesné (vlevo), které se uskutečnilo v neděli 19. 6. Vysvěcení
provedl biskup Litoměřické diecéze a přednášku o historii přednesla PhDr. L. Pokorná, ředitelka Oblastního
muzea v Mostě. Na fotografii vpravo jsou zachyceni Jaroslav Dvořák a Radek Prušovic při organizování
dětského dne, který se konal rovněž v katastru Lesné.
foto: J. Pešír (rama)
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INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY
Upozornění: ve dnech 2. 8. a 11. 8. 2011 je knihovna uzavřená.
Knižní tip:






13. komnata osudů slavných
Smutné konce slavných – Jaromír Slušný
Světlo faraonů – vyspělá technologie a elektřina ve starém Egyptě – Peter Krassa – Reinhard Habeck
Egyptské záhady – Arnošt Vašíček
Jižní Amerikou přes Patagonii k Orinoku – Martin Mykiska a Barbara Mykisková

Hádanka pro děti:
V MECHU A KAPRADÍ,
MAMIKA PORADÍ,
CHALOUPKA STÁLA.

DVA SPRÁVNÍ CHLAPÍCI,
S VELIKOU ČEPICÍ,
DLOUHO TAM STÁLA.

MÁTE JE V SRDÍČKU,
ZPÍVAJÍ PÍSNIČKU,
I JÁ JI ZNALA.

Uhodnete správná jména dvou postaviček ze známého večerníčku?
Správné odpovědi se jménem přineste do 26. 7. 2011 do knihovny, kde bude v 16 hod. vylosovaný výherce, který
obdrží malý dárek.














 











































































Jméno a příjmení:
Správná odpověď:
















Připravila L. Krupičková, knihovnice

Dne 30. 5. 2011 se v horních Mikulovicích
ztratil kříženec slyšící na jméno Rony, bílý s
černými skvrnami kolem očí, na uších a na
zádech. Měl zelený maskáčový obojek s
kontakty na majitele a zelený obojek proti
klíšťatům.
Pokud jste ho někdo zahlédl, dejte, prosím, vědět:

klíšťatům.

Norkovi, Mikulovice 13, tel: 777 68 24 36, 739 28 40 41.

Zveme tímto veřejnost k prohlídce obnovené expozice
a nových exponátů, mezi nimiž je historický soustruh a mandl,
které obci darovalo Truhlářské učiliště Hamr.

Zároveň budeme vděčni za nabídku jakýchkoli věcí či nástrojů z minulého století,
které je možno nabídnout k výpůjčce či k darování na zdejším obecním úřadě,
nebo přímo v muzeu. Děkujeme.

OTEVŘENO: sobota a neděle 10.00 - 16.00 h
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Dětský den na Lesné
Mikroregion lesenská pláň, jehož je naše obec
členem, zorganizoval pro děti již 3. ročník dětského
dne pod názvem Pohádková Lesná. Nezbývá, než
konstatovat, že tento ročník překonal náplní ukázek,
soutěží a návštěvností všechny ostatní ročníky a
odhadem návštěvníků včetně dospělých bylo mezi 2
tisíci až 2,5 tisíci. Tento ročník byl zdařilý a počasí
také přálo. Kaňkou na programu byl výběr poplatku
za dospělé v automobilovém vláčku Bimellbahn.
Tato informace se dostala k organizátorům až
v následujících dnech, a proto jsme schopni
poškozeným tuto platbu nahradit. Proto žádám
poškozené z Nové Vsi, aby, pokud mají zájem, přišli
na místní obecní úřad, kde jim bude částka, kterou
uhradili (tzn. 50 Kč za dospělého), uhrazena.
Organizační výbor se tímto poškozeným omlouvá a
příště se to nebude opakovat.
J. Bejček

ZE SPORTU
Cvičení Buď Fit
Vyhlašujeme letní prázdniny v následujících měsících - červenci a srpnu. Přejeme všem cvičenkám
slunné, sportovní letní dny a těšíme se na vás opět v září.
Vlaďka a Vlasta.

Připravujeme.... Další

ročník Letních sportovních her

Konají se v sobotu 30. 7. 2011 ve Sportovním areálu TJ SOKOL. Program: turnaj dospělých ve fotbale, otevřený
turnaj žáků a dospělých ve stolním tenise, přebor ve střelbě ze vzduchových zbraní, přebor v tivoli a chůzi na chůdách.
Podrobný program a pozvánku najdete v dalším vydání Zpravodaje.
(jb)

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL,
aneb Pro každého něco
Pane starosto, v druhé polovině loňského roku se začalo proměňovat okolí rybníčka u hotelu Sebastian. V letošním roce
bylo dílo dokončeno a vznikl zde Sportovně-relaxační areál.
Jak a kdy vůbec vznikla myšlenka něco takového vytvořit?
Obcí zněly „tamtamy“, že areál je budován bez řádného
Kdo je duchovním otcem? Myšlenku na opravu tarasu a
povolení stavebního úřadu, je to pravda? Dokonce se
umístění dvou až tří sezení na prvním stupni, jsem v sobě nosil
hovořilo o tom, že při terénních pracích došlo k obnažení
již delší dobu. Prostě se to nabízelo samo. Rozšíření tohoto
starých hrobů či docházelo k nálezům kosterních
prostoru nad rybníčkem o cvičební a relaxační prvky mne
pozůstatků? Pro úplnou informaci o tomto areálu je třeba
napadla při návštěvě Sydney, kde na každé pláži mají podobné
zmínit a uvést na pravou míru řeči, které šly obcí ohledně
prvky ke cvičení pro dospělé a seniory a v naší obci toto
obnažování kosterních pozůstatků. Je pravdou, že areál je
zařízení chybělo.
vybudován na bývalém hřbitově, ale při rekonstrukci tarasů
V čem spočívaly přípravné práce? Otázka byla, kde na
bylo nalezeno pouze několik zbytků nápisů a artefaktů ze
záměr sehnat finance. Díky pozornosti pani Ing. Malkusové,
hřbitovních nápisů, že by byla nelezena lebka, či nějaké lidské
která sleduje vyhlašování témat MMR nebo Krajem, na které
pozůstatky, mi není známo.
je možné získat dotaci, tak v minulém roce vypracovala žádost
Pro jakou cílovou skupinu je areál určen, čili pro koho
a jelikož se, jak je vidno se žádostí uspělo, tak jsme přikročili
jsou aktivity připraveny? Jak jsem předeslal v úvodu, tak
k realizaci. Získáním dotace, což je první krok a realizace ten
Areál by měl sloužit k setkávání široké veřejnosti a měl by
druhý, tak trochu nastal problém, kde zajistit cvičební prvky.
nabízet vyžití pro všechny věkové kategorie .
Byl docela problém se zajištěním cvičebních prvků, neboť
Má areál nějaký provozní řád? Doporučuji návštěvníkům,
certifikovanou výrobou se zabýval výrobce na jižní a severní
aby si pozorně přečetli Provozní řád areálu, neboť na některé
Moravě a oba měli přehršle objednávek. Přesto se podařilo
cvičební prvky děti bez doprovodu rodičů nesmí.
tyto prvky zajistit. Ostatní vybavení tohoto areálu bylo
Už jste se při krátké době, co je areál v provozu, setkal
zajištěno bez potíží. Dokázali jsme i ušetřit, neboť spoustu
s vandalismem? Jsem rád, že dosud v tomto Areálu nedošlo
práce jsme udělali svépomocí.
k vandalismu, a proto všem díky za chování a opatrování
našeho společného majetku. Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6. Jsou outdorové cvičební prvky
homologovány? Splňují příslušné normy pro bezpečné
používání? Na cvičební prvky je provedena revize odbornou firmou
a má platnost do příštího roku.
A nyní hlavní otázka: co všechno je zde možné dělat? Od
grilování, rybaření, posezení, k čemuž slouží zastřešené altánky, přes
cvičení, až k získání vzdělávání o fauně a flóře našeho regionu, což
zobrazují informační tabule.
Pokud by areál chtěl využít někdo, kdo přijede autem, kam ho
může odstavit (zaparkovat?) Do budoucna je před námi ještě jeden
úkol, a to je vyřešení parkování pro motorová vozidla – prostor by
byl , ale je nutno zajistit v rozpočtu další finance a já bych to viděl
v horizontu 2 let, kdy vlastní realizace parkoviště bude vyřešena
k absolutní spokojenosti.
Dají se v rybníčku chytat ryby? Kdo rybolov povolí? Nyní pár
informací k rybolovu v tomto areálu. Zatím, do uzavření smlouvy,
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není povolen !!! Probíhá administrace smlouvy a po podpisu bude
možno legálně chytat různé druhy ryb s tím, že budou uvedeny
podmínky k povolení pro zájemce. „Povolenky“ v první fázi bude
vydávat Obecní úřad a budou vydána pravidla pro možnost odchytu
přímo v Areálu tzn. příslušné míry pro příslušný druh ryby a způsob
chování při vlastním rybolovu.
Plánujete ještě na tomto místě nějaké další úpravy? Do budoucna
počítáme s rozšířením o Ruský kuželník , hřiště na Pétanque a
případně krytou rybářskou baštu.
Tím bych si dovolil můj příspěvek ukončit a popřát všem
návštěvníkům a uživatelům hodně hezkých zážitků v tomto
Sportovně relaxačním areálu a nezbývá než věřit, že se většině
líbí a budou se zde cítit dobře.

portovne relaxacní areál







grilování na venkovním grilu
rybaření na rybníku
posezení v zastřešeném altánku
cvičení na cvičebních prvcích
informace o místní fauně a flóře

Nová Ves v Horách
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