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Z historie silnic a cest v Nové Vsi v Horách
Na letošní rok připadá 110. výročí od vybudování silnice
vedoucí z H. Jiřetína do Nové Vsi v Horách. Připomenu, co
všechno této stavbě předcházelo.V dřívějších dobách
zajišťovaly styk a dopravní spojení horských obcí
s vnitrozemím kupecké stezky. Po těchto stezkách proudilo
zboží na obě strany hranic.
Taková to stezka vedla také z H.
Jiřetína, přes Mariánské údolí,
Mikulovice a Novou Ves do
Saska. Těžké vozy tažené
koňským spřežením musely
překonávat příkré stoupání
s převýšením téměř 400 metrů,
z těchto důvodů byly na trasách
těchto cest budovány hostince a
přepřahací stanice pro výměnu a
posílení koňských spřežení.
Takový
hostinec
stával
například v Mariánském údolí
(Grundschänk) a na Výšině.
Kromě soli byla tato stezka využívána také k přepravě
kvalitního, bílého a ve své době velmi žádaného kamence
z černické kamencové huti.
Podle údajů z roku 1846 se jednalo o důležitou cestu spojující
Horní Jiřetín (Obergeorgenthal) se saskou hranicí, cesta měřila
3 728 sáhů (7 083 m). Při oblevě a po silných deštích však
bývala tato cesta tak zaplavena velkou vodou, že byla po celé
dny neschůdná. K plně naloženým povozům směřujícím do
hor musely být dole v údolním hostinci připřaženi ještě další
dva až čtyři koně. Pro rolníky z Mikulovic to byla dobrá
příležitost k výdělku. Takovými povozníky bývali v tehdejších

dobách například: Franz Seifert, Müller, Kaltofen, Josef Thiel,
Ant. Eckert, Franz Mooz nebo Grumptmann.
Kolem roku 1850 byla na trase bývalé stezky vybudovaná
cesta, v pozdějších dobách nazývaná jako „Stará cesta“ („Alte
Straße“). Část této cesty vedla černickým katastrem přes
Mariánské údolí, Starým
kopcem, Mikulovicemi –
Novou
Vsí
do
Deutschneudorfu v Sasku.
Od hostince „Gebirgshöhe“
(Výšina) na ni navazovala
nově vybudovaná (z r. 1847)
silnice do H. Sv. Kateřiny.
Stavbyvedoucím na stavbě
„Staré cesty“ byl tehdejší
černický starosta Franz
Schmieder. „Stará cesta“
byla až do konce 19. století
jedinou vozovkou z H.
Jiřetína do hor. Od jižního
konce Mariánského údolí (365 m.n.m.) až k hostinci „Výšina“
(735 m) v Mikulovicích překonávala přímo vedoucí cesta
délku 4 km a převýšení 370 m, což odpovídá průměrnému
stoupání 9,2%.
Na přelomu století byla již tato příkrá a obtížná cesta pro
rozvíjející se dopravu a přepravu (především hnědého uhlí do
továren na obou stranách hranice, využívajících k pohonu
parního stroje) nevyhovující. Od r. 1898 se začalo uvažovat o
silnici nové. Pokračování příště.
Na obr. Hostinec
"Grundschänke" v Mariánském údolí.
J. Pešír, kronikář

...A povedlo se !
10. 9. 2O11 jsme ráno v 5. hod vyrazili s naším oblíbeným autem ROBI na cestu do
jižních Čech. Bylo nás 14 členek Spolku novoveských žen i s několika muži a už
v 9. hod jsme si prohlíželi zámek v Horšovském Týně a následně i hrad z 15. stol.
Naše cesta pokračovala do Domažlic, kde jsme si prošli náměstí (obr.) a okolí a také
smlsli v místní cukrárně pořádný kopec zmrzliny. Dále naše cesta pokračovala do
Českých Budějovic, kde jsme se po příjezdu nejprve ubytovali v motelu Dlouhá louka
a potom vyrazili na večerní procházku do města. Po prohlídce města, dobré večeři a
Budvar pivíčku jsme se vrátili do Motelu.Ráno 11. 9. v neděli jsme odjeli do Bechyně,
kde jsme si prohlédli Klášter, protože zámek byl uzavřen - p. majitel zámku vdával
jednu z jeho dcer. Po prohlídce Bechyně jsme se s krátkými zastávkami na oběd
a kávičku vraceli domů. Počasí nám přálo, bylo krásně a tak nálada byla veselá,
že se náš výlet opět vydařil.
Irena Větříčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí, radosti
a životního elánu těmto jubilantům:

Eva HORÁKOVÁ (70)
Anna BEROUSKOVÁ (80)
Karel DEVERA (73)
Jana VEIKOVÁ (72)
GRATULUJEME !

Jubilantce Evě Horákové poblahopřál starosta Jan Bejček, ke
gratulaci se připojily rovněž členky Spolku žen.

V srpnu se narodil MICHAEL ZUCKER
(mamince Andree) a v září LUCIE A LUKÁŠ

ČECHALOVI (mamince Lucii Krupičkové).
Gratulujeme šťastným rodičům a miminkům
přejeme hodně zdraví a štěstí.

Je nám moc líto, že nás v poslední době navždy
opustili Ladislav MARÁZ (57)

Ivan FINGER (56)
Griseldis THIELOVÁ ( (83)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Jubilantce Evě Horákové poblahopřál starosta
Jan Bejček,
připojily se
také
členky Spolku
Pozvánka
pro
seniory
na žen.

zábavně–soutěžní program s tancem

SUPR DĚDA - SUPR BABČA
středa 28.

9. 2011 od 18.00 h
od 18:00

Místo konání : KD Pod lipou

Závazné přihlášky do pondělí 26. 9. 2011
do 12.00 hodin na OÚ .
Vedení obce zve co nejsrdečněji na setkání
při příležitosti oslav státního svátku .
K tanci a poslechu zpívají

Děti navštívily Dětenice
Obec Nová Ves v Horách uspořádala v sobotu 3. 9. na závěr prázdnin a pro zvýšenou chuť do začátku nového
školního roku zájezd pro děti do Dětěnic spojený s prohlídkou „ Strašidelný zámek“ a obědem ve „ Středověké
krčmě“. Po obědě pokračoval den zájezdem do Ostré u Lysé n / Labem na prohlídku „Středověké vesnice“ s ukázkou
starých řemesel.Vyšlo nádherné počasí a děti byly také kouzelné a neskutečně hodné.Organizačně vypomohl Spolek
žen, za což jim patří poděkování. Děti byly rozděleny po malých skupinách a dospěláci je ohlídali perfektně
k všestranné spokojenosti tak, že jsme žádné neztratili a v pořádku je v podvečer předali rodičům a doufám, že děti
(pokr. na str. 3)

(Pokr. ze str.2)
plny dojmů a zážitků vtěsnaných do jednoho dne se už těší na příští rok. Dík patří též panu Hofmanovi - řidiči
autobusu, který byl hodně vstřícný a ochotný.
J. Bejček, foto A. Pešírová

Poslanci diskutovali v Nové Vsi v Horách
Ve středu, 14. 9. 2011 do Krušných hor zásluhou poslance Davida
Kádnera zavítali další dva poslanci za Věci Veřejné, a to konkrétně
Dagmar Navrátilová a Jiří Rusnok.
Za své návštěvy stihli navštívit školu a Dětský domov v Hoře sv.
Kateřiny. Ve škole byli seznámeni s projekty a plány do budoucna.
V Dětském domově zase probrali nově připravovaný zákon o
zrušení kojeneckých ústavů. Řešili zde také problematiku mladých
lidí, kteří vychází z Dětských domovů.
Den zakončili debatou s veřejností v zasedací místnosti Nové Vsi v
Horách. Sešli se zde lidé z pěti obcí, padla zde témata jako
rozpočtové určení daní, mezery ve školském systému na krajské
úrovni, zdanění prostituce, dostupnost IZS na hory a rušení pošt.
Úplné zakončení dne se neslo v duchu otázky limitů. Poslanci se
v doprovodu Davida Kádnera zajeli podívat na Jezeří a pochopili,
že pro hory by pro lomení limitů znamenalo zkázu. Z celého dne tak oba návštěvníci odjížděli se spoustou dojmů a uceleným
pohledem na problematiku hor.

Vyhlášení Vesnice roku 2011 proběhlo v Luhačovicích
V pátek, 9. 9. 2011, se starosta Jan Bejček a místostarosta David Kádner rozjeli do Luhačovic na
vyhlášení Obce roku 2011:
„Samotné vyhlášení celorepublikového kola se konalo v sobotu, 10. 9. 2011. Celostátní kolo zde vyhrála obec Komňa ze
Zlínského kraje. Já osobně si myslím, že vítězem byla každá ze 13 obcí, každá splnila všechna kritéria soutěže a probojovala se až
tak daleko. Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům naší obce, kteří se, ať už přímo, či nepřímo zapojili a snažili se, aby obec
předvedla vše, co umí. Porota si nás živě pamatovala i po deseti dnech od své návštěvy Nové Vsi v Horách. Jako naše největší plus
uvedla, že jsme udělali mnoho práce za velmi krátkou dobu a že v obci vidí velký potenciál. Zejména pak co se týká příhraniční
spolupráce a společných projektů na Lesné. Líbil se jim také
společenský život, který v obci udržujeme.“ David Kádner,
místostarosta obce

ZE SPORTU

Koňský život na ranči
Westernové závody v Židovicích 16. 7. 2011 nezůstaly
jako každý rok bez naší účasti. Vyjeli jsme si změřit síly s matadorem „Míšou“ a
naším odchovancem tříletým Chocolate It.
Soutěžili jsme celkem v pěti disciplinách. Poprvé jsem si v závodě vyzkoušela
účast v Schowmanship at halter, kde se hodnotí spolupráce člověka s koněm při
předvedení koně na ruce.
I když disciplína vypadá velmi jednoduše, skrývá v sobě spoustu malých
záludností, kde se dá hodně pokazit. Což jsem poznala i na vlastní kůži a úspěšně
vybojovala poslední místa s oběma koníky. Jsem ale spokojená s předvedením
mladého „Čokouška“, který šel velmi pěkně až na malé zazlobení při couvání.
V ostatních disciplinách v čím dál větší konkurenci kvalitních koní a jezdců se
naší Karolíně podařilo získat velmi pěkné 4. místo v disciplíně Western
horsemanship. Tato disciplína se skládá ze dvou částí. Individuální část je
založena na hodnocení schopnosti jezdce provést se svým koněm sestavu cviků
předepsaných rozhodčím s přesností a plynulostí. Druhá část je společná , kdy se
pohybuje celá skupina jezdců po obvodu kolbiště dle rozhodčím určených chodů
jako ve western pleasure (pleasure = potěšení, radost). Hodnotí se kvalita a
plynulost chodů, přičemž kůň má působit dojmem ochoty a vyváženosti. Škoda,
že Míša v této disciplíně trochu „závodil“, což ho stálo lepší umístění.
Úroveň závodu se již nedá srovnávat s obdobím před 4-3 lety. Vylétla hodně
nahoru. Abychom příště uspěli lépe, je potřeba více trénovat a sbírat zkušenosti
na kurzech a u dobrých trenérů. Snad se nám podaří
vybudovat lepší tréninkové zázemí s jízdárnou a do
budoucna alespoň zastřešení kruhovky. Půlroční zimní
výpadek je bohužel hodně znát.
14. 8. 2011 Iveta Lásková

Fotografie J. Pešíra (vlevo) zachycuje
fotbalisty po utkání, které bylo součástí
memoriálu Jozefa Mitošinky a sehrála jej
stará garda Brandova proti staré gardě Nové
Vsi, zvítězil Brandov 5:4.
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