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Nová Ves v Horách - jednička v Ústeckém kraji
úterý 16. srpna 2011 se na sále zdejšího kulturního domu sešlo více než 150 pozvaných hostů, aby se zúčastnili
slavnostního vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. Jak jsme Vás již měli možnost informovat
v předchozích vydáních Novoveského zpravodaje, Nová Ves v Horách v letošním ročníku obsadila velmi prestižní první
příčku. Součástí programu slavnostního vyhlášení byla nejprve prohlídka obce a jejich místních částí, dále následoval kulturní
program, o který se postaral folklórní soubor Jirkovák a nechyběly děti z Dětského domova Hora Sv. Kateřiny a poté došlo
k samotnému slavnostnímu aktu. Mezi pozvanými nechyběla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, zástupci vyhlašovatelů
soutěže, hodnotící komise, představitelé soutěžících obcí a dále členové zastupitelstva obce, místní podnikatelé, zástupci zdejších
dobrovolnických spolků a na území obce působících
institucí, starostové okolních obcí a představitelé
mikroregionů a další hosté. Průběh akce zachytil na
následujících fotografiích Josef Pešír. 29. srpna t. r.
zavítá do naší obce komise celostátního kola soutěže,
aby v průběhu čtyř hodin ohodnotila Novou Ves
v Horách mezi konkurencí vítězů z ostatních krajů.
Věříme, že v příštím vydání Zpravodaje Vás budeme
moci informovat o našem co možná nejlepším umístění.
(rama)

V

Galerie vítězů v čele
s jásajícím Janem Bejčkem.

Sál kulturního domu plný významných
hostů nejen z ústeckého regionu.
Starosta, místostarosta a předseda
finančního výboru drží nad hlavami
ocenění.

Starosta vítá krajskou hejtmanku
před kulturním domem.

Z historie novoveských hasičů
Poţáry.

Ve farních kronikách jsou požáry zmiňovány
velice často. Domy v Krušnohoří bývaly většinou celé, nebo
z větší části stavěné ze dřeva, a tak se snadno stávaly obětí
plamenů. Když pak vsí zaznělo hrozné volání „hoří“ a ozvala
se poplašná trubka, tak všichni, kdo mohli, spěchali pomoci
při hašení. Většina hořících domů vyhořela do základů, zásoby
úrody a krmivo pro dobytek bylo zničeno a někdy se
nepodařilo zachránit ani dobytek. Po takovéto zkáze se mnohá
rodina ocitla téměř před
záhubou, odkázána jen na
soucit svých sousedů. Držet
při sobě v nouzi a nebezpečí
bylo
pro
ochranu
a
bezpečnost
obce
nejdůležitější. Kromě požáru
uvádí farní kroniky také
bouře, zásahy blesků, záplavy
a jiné pohromy. Některé
zápisy jsou uvedeny jen
stručně. Uvedu jen několik
případů požárů v naší obci.
Tak například 20. září 1879
shořela
stará
kovárna.
Příčinou byl poškozený měch
a nepomohl ani zásah hasičů z H. Sv. Kateřiny a
Deutschneudorfu (Nová Ves tehdy ještě hasiče neměla), ani
sousedé, kteří rychle přispěchali k místu požáru, oheň byl
rychlejší. Během velké bouřky 18. července 1880 zasáhly a
zapálily dva, po sobě jdoucí, blesky dům a hospodářské
stavení Josefa Kaltofena a zemědělskou usedlost Stephana
Waltera. Dne 23. května 1883 došlo k požáru obytného a
hospodářského stavení Franze Waltera. 10. dubna 1886, kolem
22 hodiny uhodil blesk do domu „Starý kostel. “Při pokusu o
záchranu věcí z domu utrpěl majitel domu Ferd. Garnich tak

PROGRAM
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 12. 9. 2011 od 17.00 h
v zasedací místnosti OÚ

(ni)

1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Návrh nákupu nového os. auta na leasing
7. Směna pozemku
8. Pronájem pozemkové parcely č. 607/2 v kú
Nová Ves v H.
9. Pronájem pozemkové parcely č. 457/1v kú
Mníšek
10.Pronájem části pozemkové parcely č. 1367/1
v kú Nová Ves v H.
11.Návrh nové smlouvy - Větrné elektrárny 12.Žádost o možnost pořádání automobilových
závodů do vrchu
13.Výběrové řízení „Vodovod Mikulovice“
14.Diskuse
15.Závěr

silnou otravu kouřem, že za krátkou dobu zemřel. V roce 1900
padly za oběť bleskům také domy F. Waltera a Jos. Köhlera.
Továrna Ant. Eckerta, ve které se vyráběly dřevěné bedny
(stávala při cestě do H. Sv. Kateřiny), byla v r. 1905 rovněž
zasažena bleskem, následující požár zničil soustruh. Po
parném dni 9. 7. 1917 přitáhla silná bouřka nad Mikulovice.
Jeden z mnoha blesků zasáhl obytný dům (č. 39) lesního
dělníka Ant. Seiferta a zapálil jej. V roce 1919 shořela
truhlářská dílna Fr. Loose
a nad ním stojící starý
domek, ten vyhořel do
základů, a protože nebyl
pojištěn,
zůstal
již
neobnoven,
truhlářství
bylo postaveno nové.
Silná bouřka s průtrží
mračen, která se přehnala
nad
Krušnohořím
8.
července 1927, způsobila
v Mikulovicích
požár
výměnku Jos. Thiela a
domu Ant. Thiela, oba
domy
vyhořely
do
základů. Nově postavenou
továrnu na hračky zasáhl
požár 12. srpna 1934. Při vyčišťovacích pracích po požáru si
hasič Ed. Kaltofen způsobil těžkou otravu kouřem, které 18. 8.
1934 podlehl. 26. ledna 1936 shořel dům Karla Kaltofena a
24. září téhož roku starý hrázděný dům Albína Köhlera nad
kostelem. Dům Maxe Seiferta, který byl posledním stavením
Nové Vsi na Starém kopci, lehl popelem 3. dubna 1937.
V roce 1767 postavená první školní budova (č. 70) padla za
oběť požáru v létě 1939, nebyla již obnovena.
J. Pešír, kronikář

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

Reinhard MOOZ (71)
Hermína Fuziková (72)
GRATULUJEME !

Adrenalinový záţitek našich ţen
3. 8. 2011 se členky ze Spolku žen vypravily na další akční výlet. Tentokrát se mimojiné projely zbrusu novou lanovkou, což jim
jistě zvýšilo hladinu adrenalinu v krvi. K uskutečněnému výletu nám jedna z členek, Marie Plačková, napsala: „Posílám fotky z
výletu na Větruši a hrad Střekov. Výletu se zúčastnila část Spolku žen. Všem se to moc líbilo. Počasí nám tentokrát přálo.“

A další příspěvek:
Přátelé, jménem našeho Spolku žen bych ráda
poděkovala panu starostovi za pozvání do nově
zřízeného sportovně rekreačního areálu. Posezení bylo
vedeno ve velmi přátelském tónu i s vysvětleními
k různým zařízením a hlavně k provozu moderního, zabudovaného grilu. Vše se nám velice líbilo. I s dalšími aktivitami v naší
obci budeme rádi spolupůsobit a vypomáhat a opravdu nás těší, že naše vedení obce projevuje takovou ochotu a všemožnou
pomoc k potřebám a zájmům všech našich občanů a pak i speciálně i našeho ženského spolku.
B. Pavlíková

PODĚKOVÁNÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÉ VSI V HORÁCH
Touto cestou bych rád poděkoval Jaroslavu Hesounovi a členům SDH Nová Ves v Horách za pomoc při zajištění pořadatelské
služby dne 23. července 2011 v obci Mníšek při průjezdu cyklistického závodu Most - Brandov zařazeného do Severočeské
amatérské ligy SWEEP CUP.
Za Sportovní klub policie Most Miloslav Polan

Penzion Výšina - nově otevřená kavárna, denně teplá jídla!

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Obec Nová Ves v Horách Vás zve

VÝSTAVA HUB
Novoveské muzeum

28. srpna 2011
10.00 - 16.00 h

Nezapomente.
I letos soutežíme
o nejkrásnejší
zahrádky !!!!!

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU SOUTĚŢE VESNICE ROKU 2011 (pokr. ze str. 1)

Nové dětské hřiště na Lesné.
Hejtmanka slavnostně přestřihla
pásku za účasti starosty J. Bejčka,
místostarosty D. Kádnera a
majitele Horského hotelu Lesná A.
Herzána.

Pozvání na slavnostní akci přijal
také bývalý dlouholetý starosta
Antonín Blažek.

Předsedkyně OS pro rozvoj Mníšku
E. Nirodová předává hejtmance
vlastnoručně upečený 9-ti
kilogramový dort s marcipánovým
znakem obce.

Představitelé obce Nová Ves
v Horách mají radost s převzatých
ocenění.

Starosta věší Zlatou stuhu na
obecní vlajku za asistence
místostarosty.

Indiáni poprvé na Mníšku
V sobotu 6. 8. se na Mníšku konala Indiánská stezka. Nejen, že se nám vyvedlo počasí, ale i účast
byla opravdu hojná a dle ohlasů si to všichni náležitě užili. Děti se nechaly pomalovat,
navlékaly si korálky, poznávaly stromy a zvířata a stříleli z luku a vzduchovky. Zároveň bylo
k prohlédnutí indiánské týpý a koníci. Nakonec se pekly buřtíky a konala se i stezka odvahy.
Ráda bych tímto poděkovala zúčastněným členům Občanského sdružení
za spolupráci a také za dobrovolné hasiče Nové Vsi v Horách panu Hesounovi, který organizoval
i víkendové stanování. V neposlední řadě také děkuji všem, kteří se za námi přijeli podívat
a určitě se budu těšit při další příležitosti. Eva Nirodová, fotografoval J. Pešír

Knihovna připravuje nový projekt pro děti
Místní knihovna připravuje projekt
„ Uţ jsem čtenář - kníţka pro prvňáčka“.
Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní
docházky, návyk pravidelného čtení pro získávání vědomostí.
První část projektu je návštěva knihovny, prohlídka, seznámení
s jednotlivými žánry literatury, možnost prohlížet a listovat si v
knížkách. Druhá část projektu - společné čtení s dospělými – na
závěr malý kvíz o tom, co všechno si děti dokáží zapamatovat.
Třetí část projektu je odměnou dětem – předávání knížek za
jejich píli a snahu. O spolupráci na projektu chceme požádat
Základní školu v Hoře Svaté Kateřiny.
Lenka Krupičková. Knihovnice

Knižní tip:
Ledová zóna – Windsor Chorlton – svět se
ponořil do kosmické zimy, kterou vyvolal pád
meteoritu….
Jako zvíře – Rudolf Čechura – česká
detektivka
Draculův švagr – Miloslav Švandrlík –
hororové povídky plné černého humoru a
magické hrůzy

Zeptali jsme se starosty....
...V loňském roce uzavřela obec nájemní smlouvu s církví, jejímţ předmětem je pronájem zdejšího kostela sv.
Michaela archanděla se záměrem pokusit se sehnat prostředky na jeho záchranu. Daří se naplnit původní záměr
obce? Částečně ano. V tomto roce došlo k velmi výraznému zisku finančních prostředků na základě žádosti o dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. S touto žádostí o dotací jsme uspěli a získali 3,700 milionu Kč. Za tyto prostředky bude dokončena oprava střechy a obnovena
kopule věže , to předpokládám již v tomto roce , a v příštím roce bude z části těchto prostředků opravena fasáda .V minulých dvou letech byla již opravena
střecha nad zakristií a depozitářem z fin. prostředků kraje, což byl jen dílčí úspěch ,sice nedostačující ,ale přece jen se něco pohlo vřed na konečnou
obnovu . Letošní dotace znamená zásadní krok pro celkovou opravu kostela tak ,aby mohl být co nejdříve zpřístupněn veřejnosti.Podpora kostela je též
v náplni práce Občanského sdružení pro obnovu kulturních památek Nová Ves v Horách ,které zřídilo pro účel záchrany a obnovy kostela transparentní
účet 515333840001/5500 ,na který je možno zasílat finanční příspěvek. Z tohoto účtu budou hrazeny opravy a restaurování vnitřních vybavení- např.oltář
, varhany, lavice , sochy , případně věžové hodiny . Závěrem bych vás čtenáře, návštěvníky, rekreanty, podnikatele a zvláště občany požádal, abyste –
pokud najdete jakoukoliv zbytnou fin.částku ,abyste ji věnovali na náš kostel,vždyť kostel neodmyslitelně patří k dominantám obcí a vždy býval
v minulosti chloubou obce. Pokud vás obtěžuje zaslat fin. příspěvek na účet, nabízím vám možnost předat příspěvek na kostel přímo na obecním úřadě
proti stvrzence. Závěrem děkuji všem, kteří již k dnešnímu dni přispěli a finančně podpořili opravu kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách.

ZE SPORTU

3. ročník Letních slavností skončil
Letní slavnosti 2011 proběhly zároveň s oslavou získání titulu „Vesnice roku Ústeckého kraje“. Škoda, že nepřálo
počasí a celý den pršelo. Přesto akce byla ve většině disciplín dovedena do zdárného konce a to především díky
pořadatelům turnaje ve stolním tenise, turnaji v kopané a přeboru obce ve hře Tivoli. Perličkou a zpestřením letošních
her byly Občanským sdružením pro rozvoj Mníšku zajištěny koláčky a doprovodný program. Mé uznání patří
Hasičům, Spolku žen, OS –Mníšek, TJ SOKOL, zastupitelům, našim pracovníkům na VPP a všem ostatním, kteří se
podíleli na zdárném průběhu a organizaci těchto slavností. Uvítali jsme mezi námi zástupce z družebních obcí
Mikulovic a to z Jeseníků, Pardubic a Znojma. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo před začátkem
kulturního závěru akce zábavou v Kulturním domě Pod lipou. K tanci a poslechu hráli manželé Hvozdovi až do dvou
do rána. Návštěvnost v průběhu turnaje byla 120 – 130 lidí a večer byl plný sál, což odpovídá 150 – 170 lidem.
Na závěr výsledkové listiny v jednotlivých soutěžích a kategoriích:
Přebor v TIVOLI:
1. Jana Kuželová st. 445 b. -2. Relich David 465 b. – Flugrová Věra 445 b.
Stolní tenis – děti: 1. David Relich , - 2. Ondřej Relich , - 3. Michaela Vydrová
Stolní tenis – dospělí :

1. Sonja Vydrová s Miroslavem Dubeneckým
2 . Alena Kynkalová se Stanislavem Kortánem
3 . Olga Vybíralová s Václavem Seidlem
Fotbal : 1. Mikulovice, okr. Pardubice - 2. Mikulovice, okr. Jeseník
3. Brandov a 4. Nová Ves v Horách
Nejlepší gólman : Petr Čuj (Mikulovice okr Jeseník) , Nejlepší hráč : Kohout Tomáš (Nová Ves)
Nejlepší střelec : Hromek Karel (Mikulovice okr Pardubice).
GRATULUJEME!

(jb)

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
Milí spoluobčané obce roku Ústeckého kraje. Chtěl bych Vás
tímto informovat o nově začínající sezoně Okresního přeboru
dospělých nazvaný Apollo cup. První mistrovské utkání
nového ročníku této soutěže se uskuteční již 27. 8. 2011 a to
tím nejzajímavějším utkáním celé podzimní části tohoto
ročníku a to horským derby, kdy náš tým zajíždí na hřiště
Brandova. Určitě bychom uvítali mohutnou diváckou kulisu,
která by náš tým podpořila k dobrým výkonům, protože máme
soupeři co vracet. Rozpis dalších zápasů je pod tímto článkem.
Stejně tak bychom uvítali větší podporu místních obyvatel
především při domácích utkáních na upraveném hřišti.
V průběhu letní přestávky se velkým přispěním obce podařilo
vybudovat nové zábradlí kolem hřiště, které bude sloužit
zároveň jako přivaděč vody pro případné letní kropení hrací
plochy. Dále se podařilo vybudovat nové oplocení celého
areálu. Za obě stavební úpravy děkujeme Obecnému úřadu
v Nové Vsi. Dále bych Vás všechny chtěl informovat o stavu
hráčského kádru. Po minulé sezoně to již vypadalo, že fotbal
v naší vsi zanikne, protože jsme se potýkali s akutním
nedostatkem hráčského kádru, kdy k posledním zápasům
zajížděl tým dokonce pouze s deseti nebo devíti hráči. Proto se

přes letní období rozjel kolotoč s tím přivést k nám na hory
další hráče z podhůří, protože se dlouhá léta nedaří rekrutovat
místní obyvatelstvo, aby hájili čest obce a zapojili se do
sportovní aktivity. V současné době není jediný domácí hráč.
Všichni fotbalisti jsou přespolní, což svědčí o malé
zainteresovanosti místní omladiny o sportovní vyžití. Abych
se ale vrátil ke stavu hráčů. V užším kruhu výboru TJ Sokol
jsme se na konci loňské sezony dohodli, že jestli se nepodaří
tým posílit alespoň o pět nových tváří, tak na tuto sezonu
nebudeme
vůbec
přihlašovat
náš
oddíl
do
soutěže……..dočasně. Ale jak praví klasik: není nic tak
dlouhé, jako když je to dočasné. Dnem, který měl vše
rozhodnout byl 30. 7. 2011, kdy obec za přispění TJ Sokol
pořádala turnaj v kopané. Tento den měl rozhodnout, jestli
dáme dohromady dostatek lidí a oddíl přihlásíme do soutěže.
Protože výbor skutečně nezahálel, podařilo se přivést nové
tváře, se kterými po turnaji bylo hovořeno a všichni chtějí
působit v našem oddíle. Bohužel opět všichni přespolní. Nyní
záleží na jednání s ostatními oddíly, za jakých podmínek
budou moci tyto hráče pustit k nám do oddílu. (pokr. na str. 8)

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
(Dokončení ze str. 7) Pevně věřím, že horečná jednání budou
na konec úspěšná a všichni se zapojí do přípravy na novou
sezonu. Příprava začala dne 3. 8. 2011, kdy tréninky budou
pravděpodobně ve středu v podvečer a v sobotu dopoledne.
Tímto bych chtěl samozřejmě pozvat všechny Novoveské,

kteří mají zájem se hýbat, udělat něco pro své zdraví a
obec, aby si přišli zatrénovat.
Všem čtenářům přeji pěkný zbytek léta a přijďte nás v hojném
počtu podpořit při našich mistrovských utkáních, hlavně na
domácím pěkném hřišti.
Martin Turek, předseda TJ Sokol Nová Ves v Horách

Tento víkend startuje Okresní přebor muţů APOLLO CAP.
Prověření z připravenosti na novou sezonu proběhlo minulý víkend.Naše mužstvo dospělých prohrálo
s Obrnicemi „B“ 5:0 . Mužstvo doznalo hodně změn a dochází ke generační obměně a s postupem času
dojde určitě k lepší sehranosti a tím i k lepším výsledkům.

Rozpis OP muţi Nová Ves v Horách - podzim 2011
1.kolo Brandov
2.kolo Nová Ves
3.kolo Lom
4.kolo Nová Ves
5.kolo Polerady
6.kolo Nová Ves
7.kolo Ornice „B“
8.kolo Nová Ves
9.kolo H.Jiřetín

Nová Ves
Bečov
Nová Ves
Kopisty „B“
Nová Ves
FŠ Most
Nová Ves
M.Radčice
Nová Ves

SO 27.8. 13:00
SO 3.9 14:00
SO 10.9 17:00
SO 17.9 14:00
SO 24.9. 17:00
SO 1.10. 14:00
SO 8.10. 16:00
SO 22.10.14:00
NE 23.10.15:30

SOFTBALLOVÝ DEN
Klání proběhlo za hezkého slunečného počasí za účasti 10 žáků a 8
dospělých na fotbalovém hřišti. Rozlosovali se 2 družstva a hrálo se
dvoukolově v jedné hře a po 20 min. pokračovalo klání opět dvoukolově.
Vyhráli všichni, protože si zaběhali a zahráli v pěkném prostředí a všichni
se rozcházeli spokojení.

Z historie mysliveckého sdruţení „Jezeří“ Nová Ves v Horách
V tomto článku bych Vás chtěl seznámit s jedinečnou akcí našeho MS.
V roce 1981 přišel někdo na nápad, abychom využili brokovou střelnici
na Červené Jámě, kterou vlastnily Státní lesy, k tréninku ve střelbě na
asfaltové terče. Požádali jsme Státní lesy o zapůjčení střelnice a bylo
nám vyhověno. Akce se zúčastnili i zaměstnanci lesů. Možná, že čtenáři
na snímku poznají některé naše současné členy, ještě jako mladé
myslivce. Tuto akci konáme vždy v měsíci červnu. Tento měsíc je pro
myslivce významný, poněvadž je měsícem myslivosti a to proto, že se
v přírodě rodí
nový
život.
Tato akce se
stala
velmi
populární mezi
mysliveckou
veřejností. Po navrácení zdejších lesů původnímu majiteli jsme požádali
příslušné orgány, včetně nového majitele, zda bychom mohli v této
tradici pokračovat na naší chatě na Lništi. Vše bylo kladně vyřízeno.
V současné době už má tato akce vysokou společenskou a sportovní
úroveň. Jezdí k nám hosté z Plzeňska, východních Čech apod. Účast
bývá až 50 střelců. Velkou zásluhu na této akci mají také některé ženy,
manželky myslivců, které připravují lahodná občerstvení.
Bohumír Čečka, člen MS, čb foto z archivu autora, na další fotografii
Josefa Pešíra se soustředí Luboš Větříček
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