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Z historie silnic a cest v Nové Vsi v Horách

POZOR

Nová silnice. Stavba nové (současné)
silnice z H. Jiřetína do Nové Vsi
v Horách byla započata v r. 1899 a
dokončena o dva roky později, v roce
1901. O stavbě této nové okresní silnice
do hor bylo rozhodnuto až po několika
návštěvách a jednáních starostů na
Okresním úřadu v Mostě a návštěvě
úředníků, kteří se při prohlídce
seznámili s místními poměry. Pro
samotnou stavbu nové silnice byly v r.
1898 navrženy tři varianty projektů (I –
III). Nejdražší variantou z hlediska
účasti na nákladech pro horské
obce,
byl
podle
výpočtu
stavebního úřadu v Mostě projekt
č.II. (silnice by vedla od prvního
domu pod Starým kopcem
napravo, podél okraje lesa nahoru
k Výšině). Nakonec byla vybrána
levnější varianta č.III (silnice
odbočuje vlevo ke Lništi), celá
trasa nové silnice vede od
Mariánského
údolí
v mnoha
serpentinách a k zdolání kopce
využívá důmyslně terénu až
k dosažení horského průsmyku na
Výšině. Oproti přímé Staré cestě
je o celý kilometr delší (5,1 km),
dosahuje převýšení 321 m, a
průměrného stoupaní 6,3%. Nová
silnice byla hned po dokončení opatřena
kamenito-asfaltovým povrchem. Na
namáhavé silniční a stavební práce zde
bylo zaměstnáno mnoho italských a
maďarských dělníků, z nichž se zde
později několik natrvalo usídlilo. Kvůli
finančnímu podílu na silničních a
stavebních nákladech nové silnice došlo
k právnímu sporu, který vyvrcholil v r.
1903 soudním rozhodnutím, podle
kterého musela obec N. Ves v Horách

za vypočtený podíl z nákladů zaplatit
11 240 korun, okres Most na sebe
převzal údržbu Staré cesty. Nová silnice
byla lépe sjízdná a při cestě do hor
méně namáhavá, naproti tomu, ale
v zimě musel sněžný pluh udržovat
mnohem větší úsek než na Staré cestě.
Pro pocestné však zůstala Stará cesta, i
přes své příkré stoupání, zkratkou při
cestě do hor.
Mníšecká silnice. Nová silnice
z Mníšku do H. Sv. Kateřiny byla
projektována
již
v r.
1927.

Krušnohorské noviny o tom tehdy
napsaly: „Nová hřebenová silnice.
Projekční práce na stavbu nové silnice
vedoucí podél krušnohorského hřebenu
a spojující osadu Mníšek s H. Sv.
Kateřiny byly zahájeny. Realizace
projektu je dobře zajištěna, ministerstvo
práce přislíbilo 40% příspěvek na
stavbu. Ta by měla být zahájena co
nejdříve“. Ve skutečnosti se zahájení
stavby úseku Mníšek - Nová Ves táhlo
ještě další čtyři roky. Důvodem byl spor
o trasu nové silnice. V pozadí celé této

záležitosti, byla snaha jak mníšecké, tak
novoveské obecní rady, vybudovat
novou silnici do Mníšku na trase
tehdejší staré mníšecké cesty,(dnes vede
po této cestě cyklostezka) avšak
strategický zájem státu ke kvalitnějšímu
hraničnímu dozoru, byl silnější, proto
byla zvolena trasa podél státní hranice.
Celkové náklady na tento projekt byly
odhadnuty na 500 tisíc korun. Obecní
rada na svém zasedání 29. 11. 1930
stavbu silnice uvítala, ale odmítla se na
nákladech podílet. Provedením stavby
byla pověřena firma
Aloise Kaltofena z N.
Vsi
v Horách.
Zahájena byla 15.
června
1931
a
dokončena v létě 1933.
Na stavbě našlo po
dobu dvou let práci a
živobytí přes 200
nezaměstnaných
dělníků, kteří dostávali
v roce 1932 hodinovou
mzdu 3,50 Kč, ta jim
byla v r. 1933 zkrácena
na 2,50 Kč. V této
době se prodával 1 kg
chleba za 2,0 Kč, 1 kg mouky za 3,20
Kč, 1 kg cukru za 6,40 Kč, 1 kg másla
za 22 Kč a 1 kg vepř. masa za 16 korun.
Detailně vypracovaný plán počítal
s prodloužením silnice až do H. Sv.
Kateřiny. Zahájení stavby se stále
odkládalo,
posledním
termínem
zahájení měl být rok 1936/37. Kvůli
vzrůstajícímu politickému napětí v
Sudetech, rozhodly české úřady projekt
zrušit. Josef Pešír, kronikář

HASIČI ZAHAJUJÍ ČINNOST KROUŽKU PRO DĚTI
Podrobnosti na straně 4.

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

Alžběta PILÁTOVÁ (71)
Vlasta VITNEROVÁ (70)
Ladislav VOVES (71)
Jaroslava KÖHLEROVÁ (79)

Napsali jste nám do redakce....
Dovoluji si tímto vyjádřit poděkování
zdejšímu obecnímu úřadu za pěkné
blahopřání a dáreček k mému životnímu
jubileu.
Hedvika Benedová

GRATULUJEME!

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Občanské sdružení pro
rozvoj Mníšku ve spolupráci
s OÚ Nová Ves v Horách
pořádá

DLABÁNÍ DÝNÍ
v klubovně v muzeu
v Nové Vsi v Horách
Začátek: 15:00 hodin
S sebou: lžíci na dlabání, starší děti a
dospělý doprovod nůž na vyřezání
Konec: 17:00 výstava hotových děl před OÚ ( při
nepřízni počasí v klubovně)
18:00 vyhlášení vítěze o nejkrásnější dýni a
zahrádku na sále KD Pod lipou
Při účasti v kostýmu sladká odměna.

HLEDÁME KNIHOVNICI
Obec Nová Ves v Horách přijme
knihovnici/-íka do místní knihovny.





dohoda o prac. činnosti
nástup 1. 1. 2012
základy na PC
úvazek cca 16 h/měsíc

Zájemci se mohou přihlásit na
OÚ do 15. 12. 2011, kde získají
také další informace.

Dýně pro děti zdarma, dospělí za 60,- Kč.
Počet omezen, proto pište SMS na tel.
číslo: 777 347 895 jako přihlášku se
jménem, počtem dětí a počtem dospělých.

Hledáme správné kluky a holky
Náš oddíl navštěvují kluci i holky od sedmi do patnácti let,(výjimky
věku povoleny) kteří se nechtějí nudit doma. Máme rádi
přírodu,veselé i napínavé hry, nové věci, výpravy do neznáma a
táboření. V tomto roce nás čeká spousta výprav za
dobrodružstvím. Například dobývání hradu, sněhové radovánky,
návštěva u indiánů nebo velká pašerácká hra.
Pokud někoho z Vás láká dobrodružství, nebo kamarádské a veselé
prostředí, přijďte se podívat a vyzkoušet.

Scházíme se
v klubovně
V Muzeu na Nové Vsi
Každé pondělí od
17.00 hod do 19.00
Michaela Postlová
736 777 695
kamzinka@gmail.com

Ze života školy
1. září 2011 začal žákům základní školy nový školní rok 2011/2012. Do první třídy nastoupilo 13 nových prvňáčků, pro které připravila pí.
učitelka Marie Šebková krásné přivítání. Pomáhali jí přitom žáci 8. a 9. třídy, kteří prvňáčky netradičně přivítali v pohádkových kostýmech. Děti
přivítala jak paní Věra Sehnalová - pověřená řízením školy, tak i starostové všech tří spřátelených obcí, kteří školu vydatně podporují. Paní
starostka města Hora Svaté Kateřiny spolu s místostarostou Lukášem Pakostou, starosta obce Brandova Jiří Mooz a starosta obce Nová Ves
v Horách společně s místostarostou a poslancem Davidem Kádnerem popřáli žákům i zaměstnancům hodně štěstí v novém školním roce.
Pro žáky byly připraveny nově vymalované třídy a dnes se již můžeme pochlubit také novými šatními skříňkami, na které škola dostala
sponzorský dar z Litvínovské uhelné společnosti a Vršanské uhelné společnosti. Hned 6. září 2011 navštívili školu členové historického šermu
Perštejni z Pardubic, kteří připravili bohatý program z období gotiky. Děti shlédly pasování na rytíře a šermířský souboj hlavních protagonistů.
8. 9. 2011 se polovina žáků školy vydala na exkurzi do státního zámku Krásný Dvůr a parku, kde plnili předem obdržené otázky. Druhá polovina
žáků školy vyrazila na exkurzi po Ústecku, a to na hrad Střekov, lanovkou na zámeček Větruše. Odtud měli žáci krásný výhled na město Ústí
nad Labem a vyzkoušeli si přírodní bludiště z tújí a poté zrcadlové bludiště. Poté se autobusem přepravili do Stadice, kde navštívili pomník
Přemysla Oráče. Touto cestou bychom rádi poděkovali zastupitelům města Hora Svaté Kateřiny a obcím Nová Ves v Horách a Brandov za
schválený příspěvek na exkurzi, kterým jsme pokryli náklady na autobusy.

Návštěva poslanců
Dne 14. září 2011 navštívili Základní školu a Mateřskou školu v Hoře
Svaté Kateřiny a Dětský domov v Hoře Svaté Kateřiny tři poslanci
z Věcí veřejných- David Kádner (poslanec za Ústecký kraj),
Dagmar Navrátilová (resort školství a soc. věci) a Jiří Rusnok
(ekonomický a zdravotnický resort). Ve škole diskutovali společně
s Věrou Sehnalovou, která je v současné době pověřená řízením školy
o problémech, které v současné době nejvíce zatěžují naší horskou
školu. Paní Sehnalová poslance seznámila o všech výhodách i
nevýhodách školského zařízení vzdáleného od větších měst, akcích,
které škola pořádá i o ekonomické a personální stránce školy.
Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a návštěvu, život ve
škole i skýtající se problémy velmi zaujaly a přislíbili vedení školy
pomocnou ruku, což jsme samozřejmě s potěšením přijali. V dětském
domově byli překvapeni rodinnou atmosférou a přátelským přijetím
od dětí, které je provedly po svých rodinkách. V diskuzi s paní
ředitelkou Mgr. Martinou Stawiarzovou a soc. pracovnicí Lucií
Lahovskou se především zajímali o průběh ústavní výchovy. Hlavním
tématem byla otázka, kterým směrem by se měla ubírat péče o děti,
jež se ocitly v krizové situaci. Tato návštěva rozhodně nebyla
poslední, neboť skončila příslibem další spolupráce.
Tímto bychom rádi poděkovali panu Kádnerovi, který v současné době školu a dětský domov vřele podporuje.
Nikola Šecová

"Bylo to suprový", aneb jaké to je hrát fotbal s Janem Kollerem
Slunné babí léto a projektové sportovní odpoledne Základní školy a
Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny, to byly ty nejlepší podmínky
pro splnění snu. Respektive pro natáčení pořadu Splněné sny televize
Barrandov. Nic netušící hráči ze ZŠ Hora Svaté Kateřiny hrající
v zeleném a modročervení fotbalisté dětského domova se sešli na
hřišti obce Nová Ves v Horách ve čtvrtek 29. září 2011, aby zde
sehráli přátelské utkání. Ve chvíli, kdy se ozval počáteční hvizd
z píšťalky rozhodčího Michala Novotného, nikdo z dětí netušil, že je
za malou chvíli přijede natáčet televizní štáb a že se v polovině
zápasu v jednom z týmů vystřídají trenéři. Mladí fotbalisté se pustili
do boje s plným nasazením a už v prvních minutách padaly góly.
Zkušení kouči Zlatka Meissnerová a Jan Ptáček své svěřence
nemuseli nijak zvlášť popohánět. Touha předvést se před desítkami
fanoušků byla sama o sobě obrovskou motivací, a protože šlo o žáky
jedné školy, fandilo se oběma týmům a byla oslavována každá
branka. První překvapení přišlo v polovině prvního poločasu, kdy se
na hřišti objevily dva štáby televize Barrandov. Jednoho z hráčů
Radka Badiho si dokonce moderátor přizval na rozhovor. Radek do té
chvíle vsítil do brány protihráče dva góly, tak se nebylo čemu divit,
že si štáb vybral právě jeho. Mnohem větší šok ale přišel na začátku
druhého poločasu. Jen těžko šlo přehlédnout, že Jana Ptáčka vystřídal
jeho jmenovec, 202 cm vysoký profesionální fotbalista Jan Koller.
Úžas byl vidět i v obličejích hráčů, kteří nejdříve zřejmě nevěděli,
zda se jim to nezdá…Bývalý hráč reprezentace, který za Českou
republiku vstřelil nejvíce gólů v historii, přijel na Horu Svatou
Kateřinu rovnou z letiště, kam přiletěl z Monaka, kde v současné
době žije. „Když jsem viděl Kollera, tak jsem si říkal, za kým tady asi
je a když na mě pak zavolal a podal mi ruku, tak jsem nevěděl, co
mám říct,“ svěřil se později Radek, pro kterého bylo setkání
s legendou českého fotbalu, splněním snu. „A když mi říkal jménem,
tak jsem byl trošku pyšnej, že mě zná,“ přiznal se Radek a pochlubil
se dresem s věnováním, které od Jana Kollera dostal. Tím ale vše
neskončilo. Radek byl od Jana Kollera pozván na fotbalový zápas
Česká republika – Španělsko, který se hraje 7. října v Praze. S radostí
přijal. Co za tím všechno je? Proč televizní štáb plnil sen Radkovi?
To a další otázky si jistě kladl nejeden fanoušek na hřišti. Členové

televizního štábu ale byli skoupí na slovo: „To je tajemství. Všechno
se
dozvíte
v pořadu
Splněné sny, který od 28.
října bude každý pátek od
20:00
vysílat
TV
Barrandov. Tento díl přijde
na řadu zřejmě v listopadu.
Prozradím Vám jen, že jde
o pořad, ve kterém TV
Barrandov bude plnit sny
lidem, se kterými se život
nemazlil a postavil jim do
cesty překážky, se kterými
se
museli
vyrovnat.“
Z jednoho
člena
štábu se
nám ještě
podařilo
dostat, že
o
Radkovi
se dozvěděli z dopisu
někoho,
kdo ho má rád a i když se
s ním
vídá často, chtěl by mu
dát „něco
velkého“. „A ještě jednu
věc
prozradím, v mosteckém
okrese
nejsme naposledy,“ mrkla
na
mě
režisérka
a
běžela
koordinovat natáčení. Ale
zpátky k nevšednímu zápasu. Ten skončil vítězstvím pro zelený tým
Zlatky Meissnerové. Mezi úspěšné střelce z obou družstev se úspěšně
zařadil Radek Badi, Láďa Karchňák, Tomáš Jelínek, Daniel Miller,
Dominik Baršoň a Matěj Pompa. Pak následovala autogramiáda, při
které, když došly kartičky s fotkou Jana Kollera, přišly na řadu ruce a
čela všech fanoušků. Sportovní odpoledne skončilo v dětském
domově, kam spolu s dětmi odjel i Jan Koller.(pokračování na str. 4)

"Bylo to suprový", aneb jaké to je hrát fotbal s Janem Kollerem
(pokr. ze str. 3) „U nás se pak celé odpoledne věnoval dětem. Zahrál
si s námi minigolf a fotbal. K velké radosti slíbil další návštěvu a
podporu dětského domova. Jen neradi jsme se s ním loučili a těšíme
se na další návštěvu.“ shrnula odpolední návštěvu DD ředitelka Mgr.
Martina Stawiarzová. A co na to děti? Dominika Dresslerová to
napsala opravdu výstižně a za nás všechny: „Když jsem viděla
Kollera, tak jsem strnula. Choval se jako opravdový gentleman,
protože se nevytahoval, byl v klidu. Nechoval se jako nějaký nejvyšší
člověk a nedíval se na nás jako na prťata a ani nás tak neoslovoval.
Bylo to fakt suprový, nemám slov…“ Poděkování za náš a Radkův
splněný sen patří všem, kteří se na této akci podíleli a organizovali ji.

Dokázali připravit nádherné odpoledne a nezapomenutelný den nejen
pro
všechny
děti,
ale
i
dospělé.
Děkujeme za výborně připravené hřiště panu Novotnému, za
poskytnutí fotbalového hřiště obci Nová Ves v Horách, dále paní
Meissnerové, Ptáčkovi, Janu Kollerovi, Jaroslavu Mendelovi, který je
moderátorem pořadu Splněné sny, režisérce, kameramanům,
zvukařům, a hlavně všem dětem, které na akci sportovaly i fandily ze
všech sil. A co na to paní Věra Sehnalová, statutární orgán ZŠ a MŠ?
„Souhlasím s tím, že den se opravdu vydařil. Sen se splnil nejen
Radkovi, ale i mnoha dalším žákům i dospělým. Bylo to krásné
odpoledne, ze kterého si všichni odnesli pěkné vzpomínky a zážitky.“

Zpráva dobrovolného
hasičského sboru
Nová Ves v Horách
Dne 27. 9. 2011 jsme pořádali ve spolupráci s obecním úřadem
lampionový průvod v naší obci. Účast na této akci byla nad
očekávání dobrá a doufám, že se všem zúčastněným průvod líbil
a příští rok se bude úspěšně opakovat.
Dne 8. 10. 2011 se sbor dobrovolných hasičů z naší obce zúčastnil
hasičského cvičení na zámku Jezeří spolu s dalšími dobrovolnými
sbory z okolních obcí a profesionálních sborů z Mostecka a
Litvínova. Na to, že náš sbor se takového cvičení zúčastnil poprvé,
jsme překvapili i ostatní sbory naší připraveností a disciplínou .
Zvláště pak mě překvapil zájem o toto cvičení ze strany jak hasičů
našeho sboru, tak i zastupitelů naší obce . Na kontrolu přijel
starosta obce p. Bejček a aktivně se cvičení zúčastnil p. Kádner,
místostarosta naší obce a zastupitel Ing. Valenta. Všem bych chtěl
poděkovat za dobře odvedenou práci a profesionalitu na tomto
cvičení .

Sbor dobrovolných hasičů zahajuje kroužek mladých
hasičů. První setkání bude 5.11.2011 na hasičárně od
15:00 hodin. Tento kroužek nebude zaměřen pouze na
hasičskou činnost , bude se zabývat i jinými zájmovými
činnostmi. Vše bude záležet na mládeži, o co budou mít
zájem. Pokaždé ve 14:50 hodin před začátkem každé
schůzky bude přistavena hasičská AVIA u obecního
úřadu pro odvoz dětí i z horní časti obce a po skončení
budou vždy přivezeny zpět. Doufám, že o tento kroužek
bude zájem a děti budou spokojeny.
Na závěr bych chtěl poděkovat HZS Most, který nám věnoval
materiální dar týkající se hasičské techniky.
Za SDH Nová Ves v Horách starosta Jaroslav Hesoun

POZOR!
HASIČI ZAHAJUJÍ ČINNOST
KROUŽKU PRO DĚTI

INZERCE

DEN SENIORŮ
Dne 28. září 2011 uspořádala obec v rámci Dne seniorů
kulturní pořad
Super děda super babča s milým
konferenciérem panem Kaňkou. Senioři si zasoutěžili i
zatancovali. Setkání se seniory se zúčastnil starosta,
místostarosta, předseda kontrolního výboru a zástupci
Sboru dobrovolných hasičů, kteří také přišli popřát
seniorům k jejich svátku a společně se pobavit. Po
soutěžích byly vedením obce a starostou hasičů předány
ceny vítězům. Troufám si tvrdit, že se tato akce povedla a
všichni se rozcházeli spokojeni a s příjemným dojmem. jb

TŘÍDÍME ODPAD
Vážení občané, rekreanti a návštěvníci obce. Směřuji vám
můj příspěvek ohledně třídění odpadu. Dá se s uspokojením
konstatovat, že třídíme odpad na docela slušné úrovni. Přesto
bych si vás dovolil co nejpokorněji požádat o odstranění
několika maličkostí a upřesnění, jak nakládat s odpadem,
když třídíme.Většina z nás k této záležitosti přistupuje velmi
zodpovědně, za což velké uznání a díky.
Nádoby na tříděný odpad jsou označeny symboly a popiskami
k čemu jsou určeny a navíc jsou označeny i barevně.
Nezaměňujte nádoby na tu kterou komoditu a dodržujte
pravidla.

1.Plastové nádoby sešlapujeme, aby se nám tam toho
více vešlo a hlavně bez víček .Tato víčka házíme volně
do té samé nádoby na plasty.
2.Krabice od mléka ,džusů a podobné –tak zvané
TETRAPAKY sešlapujeme také z výše uvedeného
důvodu.
3.Monočlánky ,tužkové baterie , baterie z mobilů,
kalkulaček, fotoaparátů apod. dáváme do speciálního
kontejneru umístěného na chodbě v přízemí obecního
úřadu.
4.Vysloužilé
elektrické
hračky,mobily
,malá
tranzistorová radia,fény, el.holicí strojky, prostě drobné
elektrické výrobky dáváme do kontejneru na chodbě
v přízemí obecního úřadu .
5.Televizory,monitory,počítače,magnetofony,grama,el.r
oboty, kávomlýnky a podobné elektrické spotřebiče
dáváme do kůlny za restaurací Pod lipou, kde jsou
umístěny kontejnery na tyto věci.
6.Papír třídíme docela dobře a sklo na výbornou –
děkuji.
starosta

PROGRAM
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 31. října 2011 od 17.00 h
v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Inventarizace
7. Příjem dotace MMR
8. Příjem dotace kraj
9. Finanční výpomoc hasiči
10. Nákup radlice na traktor
11. Nákup auta
12. Nákup kamery
13. Finanční vyrovnání větrné elektrárny
14. Směna pozemků 607/2 část za 633/1část kú
Nová Ves v H.
15. Pronájem pozemkové parcely č. 32/3 kú
Mikulovice
16. Pronájem pozemkové parcely č. 480/1 a 56
v kú Mikulovice
17. Pronájem části pozemkové parcely č. 204/6
v kú Mikulovice
18. Zřízení věcného břemene p.p.č. 389 kú
Mikulovice
19. Žádost o výstavbu VE kú Mníšek
20. Zřízení tábořiště pro skauty p.p.č. 416/2,
419/2, a nebo 644 Nová Ves v H.
21. Diskuse
22. Závěr

POZVÁNKA
Dne 28.10.2011
v předvečer
Dne vzniku samostatného
československého státu se koná
v 17.30 h.

položení kytice u
památníku u kostela.
PROGRAM
17.30 h položení kytice u památníku u
kostela
18.00 h sál kulturního domu:
Vyhlášení vítěze o nejhezčí zahrádku
a nejkrásnější dýni
 zajištěno malé občerstvení a
reprodukovaná hudba
Jan Bejček , starosta

10.Oddíl Horalé






Plán akcí září – prosinec 2011
28.10.2011 Dlabání dýní
15.-18.00 hod v klubovně v muzeu,děti dýně zdarma.
S sebou lžíci. Soutěž o nejhezčí dýni.
12.11.2011 Maličká výprava do minulosti + výroba
oddílových šátků
Sraz:10.00 v klubovně
Návrat 17.00 v klubovně
Cena a jídlo bude upřesněno
Celodenní program motivovaný výpravou do naší
minulosti,výroba šátků.S Sebou přezůvky,teplé oblečení
na ven, zápisník, tužka, šátek.
2.-4.12.2011 vánoční víkendová výprava

Michaela Postlová
736 777 695
kamzinka@gmail.com

Bližší info bude.
Na další půlrok nás čekají např. :Sněhové radovánky,
Velká pašerácká hra(stopování),kurz první pomoci,
Výprava za indiány, dobývání hradu, tajemná
výprava na Kostomlaty, letní tábor ...
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