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Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zásobování vodou – vodovod
„Voda je ţivot“, tato moudrost platila od nepaměti. Kdyţ
počátkem 16. století vznikala osada Rottendorf (dnešní Nová Ves
v Horách), mohl jako zdroj vody pro dolní část osady slouţit
potok „Dorfbach“ protékající vsí, ostatní usedlosti si musely
hloubit vlastní studny. Jak se časem obec, díky novým osadníkům
rozšiřovala, nebylo jiţ moţné, aby si kaţdý vyhloubil svou vlastní
studnu, jednak proto, ţe na svém pozemku ţádný vhodný pramen
neměl, anebo, ţe poblíţ jiţ byla studna sousedů. „Vodní právo“,
které patří k nejstarším zákonům, toto nedovolovalo. Práva na
vyuţívání vody z takových zdrojů jako jsou řeky, potoky nebo
prameny byly od nepaměti přesně stanoveny. Studny v obci byly
napájeny zejména z povrchových zdrojů, a proto byly závislé na
vydatnosti atmosférických sráţek. Při déle trvajícím období such,
některé studny dočasně i vyschly. A tak bylo nutno stále znovu a
znovu kopat a hledat vzácnou tekutinu v místech, které určil
proutkař. Celé týdny trvalo neţ se konečně v deseti nebo aţ
dvacetimetrové hloubce dosáhlo vodonosné podzemní vrstvy.
Mnohdy bylo veškeré úsilí marné. Dnes si uţ ani nedokáţeme představit, co námahy a dřiny bylo nutno vynaloţit k získání této vzácné tekutiny,
jakou je obyčejná voda. Kolem roku 1820 plánoval obchodní rada Ernst Mauthner postavit v Mariánském údolí přádelnu bavlny. Za tímto
účelem získal povolení na odebírání vody z lobkovických lesů a lesních parcel nacházejících se na mikulovické pláni, jakoţ i z lesních rybníků.
Tato voda z novoveských a mikulovických luk byla sváděna do Údolního potoka umělým kanálem.
(pokračování na str. 7)
Vážení spoluobčané a rekreanti! S nadcházejícím koncem roku 2011 mohu především díky vám všem, komu
není lhostejný vzhled a společenský život v naší obci a jejich částí a vám, kdo svým přístupem přispíváte
ke stále se zlepšujícímu životnímu prostředí, tím, že pečujete o své domy, zahrádky, předzahrádky, dbáte
o pořádek a čistotu , třídíte odpad a neotravujete vzduch spalováním nevhodného topiva, mohu právě
končící rok vyhodnotit jako velmi úspěšný, ne-li jako nejúspěšnější v novodobé historii naší obce.
Především Vy, ale také dobrovolné spolky a sdružení , členové zastupitelstva obce, členové výborů a v
neposlední řadě pracovnice Obecního úřadu vytvářeli podmínky k získání velmi vysokého a prestižního
ocenění “Vesnice roku 2011 Ústeckého kraje.“Postup a účast v celostátním kole nebyl propadák ; zanechali
jsme velmi dobrý dojem. Na úplnou špičku nám však ještě pár věcí chybí. I proto se na vás obracím
s výzvou, abychom společně pokračovali v nastoleném trendu a přístupu a postupně zlepšovali naše životní
prostředí, společenský a kulturní život. Je zřejmé, že každý z nás má jiné možnosti a je limitován různým
i okolnostmi. Přesto se domnívám, že lze přispět k našemu poklidnému soužití maličkostmi , například
dbát o pořádek ve vsi, nenechat si ničit soukromé, ani obecní vybavení, usmát se na souseda –ku a vzájemně se pozdravit,
neomezovat sobecky okolí, prostě být ohleduplní. A buďme na svou obec hrdí. Vždyť jsme dokázali společně hodně věcí, stačí se jen
zamyslet či otevřít Novoveský zpravodaj a počíst, jaké dokázaly spolky a sdružení uspořádat kulturní, sportovní a společenské akce.
Co se v tomto roce zrealizovalo pro občanskou vybavenost obce? Například: cesta Mikulovice-Lniště, parkoviště u OÚ, rekonstrukce
Hasičárny, nové hasičské auto Tatra cisterna, profesionální sněhová fréza, nová radlice k traktoru, nové oplocení a nové ohrazení
fotbalového hřiště, rekonstrukce křížku u Vršanských, škarpa na pravé straně od pošty a mohl bych jmenovat ještě další akce
menšího rozsahu, ale domnívám se, že je to v tento moment dostačující jako výčet toho nejpodstatnějšího. V nastávajícím roce 2012
čekají naši obec opět nemalé úkoly. Z těch nejnáročnějších uvádím rekonstrukci kostela, vodovod Mikulovice – Lniště, oddělení
Muzea od obytné části, kontejnerové stání Mníšek, odpočinková zóna Mníšek a rekonstrukce víceúčelového hřiště u Sportovního
domu. Současně budou probíhat sportovní, společenské a tradiční kulturní akce pro všechny věkové kategorie.
Závěrem bych vás vyzval k účasti na těchto akcích, neboť jsou pořádány především pro nás, abychom se lépe poznali a pobavili.

Vážení občané a rekreanti, do nového roku Vám přeji hodně zdraví, mnoho úspěchů a spokojenosti
v naší obci.
Jan Bejček, starosta obce

Vánoční zvyky a tradice
Blíţící se konec roku s sebou nese nejkrásnější období - nádech
vánočních svátků jiţ od první adventní neděle.
Advent pochází z latinského jazyka a znamená příchod. Rozdělují ho
čtyři neděle, známe je jako ţelezná, bronzová, stříbrná a zlatá. Bývá
zvykem vyrobit si (dnes často koupit) adventní věnec, na němţ se
zapalují postupně kaţdou adventní neděli svíčky, aţ poslední neděli
hoří jiţ všechny čtyři. Věnec patří k symbolům vítězství, důstojnosti,
věnec je projevem úcty a radosti tomu, kdo je očekáván. Najděte si
čas vyrobit věnec s výzdobou dle vlastní fantazie. Za pomocí dětí, s
šálkem čaje a za zvuků prvních koled můţete strávit krásnou adventní
neděli a večer rozsvítit první svíčku. Děti také rády pomohou i s
vánoční výzdobou, která patří k tradicím. Svátek svaté Barbory,
připadá na 4. 12., v předvečer tohoto svátku chodívaly ţeny a dívky v
bílém se zahalenou tváří a nadělovaly sladkosti dětem. Tento zvyk se
v našich zemích jiţ nedrţí. Moţná jste si ale s dětmi zašli na
procházku a donesli si domů nařezané třešňové větvičky, kterým se
říká Barborky. V teple do Vánoc vykvetou a krásně ozdobí byt.
Mikuláš přichází v předvečer svého svátku, který je 6. 12., dříve se
slavil Mikuláš v průvodech masek, postupem času zůstal jen Mikuláš,
andělé a čerti. Mikulášská nadílka je nejvíce dodrţovaná tradice
adventního času a v posledních letech je znovu vyzdvihována.
Mikuláše jste se svými dětmi, jak je i zde tradicí, mohli oslavit také
ve zdejším kulturním domě. Tento svátek byl doplněn o rozsvícení

vánočního stromu. Na Svatou Lucii 13. 12. nesmí ţeny příst ani prát.
Lucie je symbolem čistoty – den jako stvořený pro lehký vánoční
úklid. S příchodem Štědrého dne
zdobí stromeček nejčastěji tatínek s
dětmi, zatímco maminka chystá
večerní menu. U nás nejčastěji jíme
kapra s bramborovým salátem a s
rybí nebo hrachovou polévkou. Není
ale ţádnou výjimkou vepřový řízek,
místo kapra. Pod talíře dáváme
šupinky z vánočního kapra s
významem peněz pro příští rok.
Další tradicí večeře je lichý počet
osob, mělo by zůstat volné jedno
místo, kdyby někdo přišel. Jedna z
vánočních pověr praví, ţe na stole
musí být od všeho dost a od zahájení
večeře pánem domu, aţ do jejího
ukončení nesmí nikdo od stolu vstát. Kdo od stolu vstane, nedoţije se
příštích Vánoc. Před i po večeři je moţné zabavit se starými zvyky,
které se jiţ nepředávají z generace na generaci, ale ve starých
kníţkách, pohádkách a pověstech se o nich můţete dočíst. (rama)

Zkuste některé z nich a pobavíte se:
Před štědrým večerem svobodné dívky házely přes rameno střevíček. Tento měl ukázat, zda se v příštím roce provdá,
ukazuje-li špička ven ze dveří, bude dívka do roka vdaná.
Rozkrojte jablíčko kolmo na ohryzek. Je-li uvnitř hvězdička, znamená pro příští rok zdraví.
Do mísy s vodou nalijte z lžíce roztavený vosk (dříve se užívalo olovo) a z tvarů, které se tuhnutím na vodě vytvoří,
hádejte budoucnost.
Do ořechové skořápky dejte malou zapálenou svíčku a vložte do mísy s vodou. Každý musí mít svou skořápku a podle
toho jak se skořápky budou pohybovat, přibližovat, oddalovat, nebo jak svíčky rychle dohoří, se také může předvídat
budoucnost.

A co nebude chybět na Vašem silvestrovském či novoročním stole?
Silvestrovské večerní menu je podřízeno tomu, kde se konec roku slaví. Ti, kteří oslavují
doma, nejčastěji jako pohoštění chystají různé rolky a jednohubky, roastbeef a grilovanou
zeleninu. V posledních letech je velkým hitem losos a fondue, naopak tradiční obloţené
chlebíčky jsou jiţ poněkud pasé. Pije se rozličný alkohol a chybět rozhodně nesmí sekt.
Na Nový rok se podle lidových rčení nemá jíst ţádný pták, aby z domu neuletělo štěstí.
Novoročním obědem má být čočka, která symbolizuje peníze. Mnozí se touto tradicí
skutečně řídí a k čočce vaří uzené, jiní připravují kupř. svíčkovou a některé hospodyňky
pečou kachnu a na pověru o štěstí se snaţí vyzrát tak, ţe drůbeţi před pečením odříznou
křídla. My máme pro Vás pár tipů na něco dobrého na zub. Inspirujte se a vyzkoušejte:

Bombardino - horký nápoj

Horký silvestrovský nápoj

Kotoučky k pivu

Ingredience: 0,5 l vaječného koňaku a

Ingredience: 1,5 l červeného vína,

Ingredience: 1 listové těsto, 10dkg

0,25 l whisky, mléko, šlehačka

šťáva z 1 citrónu, 3 hřebíčky, 2 dcl rumu, 3
lžíce pískového cukru, šťáva ze 3
pomerančů
Postup přípravy: Všechny přísady s
výjimkou rumu zahřejeme k bodu varu, ale
nevaříme. Odstavíme z plotny a dolijeme
rum. Rozléváme do hrnečků z varného
skla nebo sklenek. Zdobíme plátkem
citrónu a ihned podáváme.

Postup přípravy: Na plameni v
kastrole svařit vaječný koňak a whisky,
případně naředit mlékem Naléváme do
skleněných pohárů do 3/4, ozdobíme
šlehačkou ve spreji, vložíme slámku.

salámu, 10dkg sýr (ementál), 2 lžíce oleje
a grilovací koření,1 vajíčko a trochu
sezamových semínek

Postup přípravy:

Těsto rozválíme jako na
závin. Placku potřeme olejem s grilovacím kořením a
poklademe salámem a plátky sýra.Pevně zavineme a
nakrájíme na kolečka.Narovnáme na plech s papírem na
pečení a potřeme vajíčkem a posypeme sezamovými
semínky.Upečeme dozlatova. Podáváme k pivu nebo k
vínu.

Z historie adventu a vánoc v Nové Vsi v Horách
Pro zdejší továrny na
dřevěné
výrobky,
dřevosoustruţníky a
domácí
výrobce
hraček bývaly týdny
a
měsíce
před
vánocemi,
hlavní
výrobní
sezónou.
Všichni vynakládali
velké úsilí, aby zboţí, které si u nich
prodejci objednali, bylo včas vyexpedováno.
Jeţíšek (Christkind) totiţ potřeboval na
Štědrý večer k nadělování nejen sáně a lyţe,
ale i koníky a auta, obruče a káči, panenky a
dětské kočárky, malé obývací pokojíčky a
kuchyňky, stavebnice a miniaturní vesničky.
Proto asi zdejší obyvatelé „světa hraček“,
proţívali čas adventu a vánoc
upřímněji a vnímavěji neţ
jinde.
Po první adventní neděli lidé
vyvěšovali adventní věnce,
které byly vázány z jedlových a
smrkových
větví
a
„Räuchermann“
(kouřící
dřevěný panáček) znovu oţil.
S vůní „františků“ vstoupila do
pokojů předvánoční nálada.
S radostí i bázní očekávaly děti
příchod Mikuláše. Večer před
jeho příchodem pověsily děti
na domovní dveře punčochu.
Tu pak měl Svatý biskup
(Mikuláš), který se svým
doprovodem procházel vsí,
naplnit dobrotami. Jaká byla jejich radost,
kdyţ příští den ráno našly uvnitř jablka,
čokoládu, ořechy a třeba i pomeranče. Méně
poslušným nasypal Mikuláš do punčochy
několik kousků uhlí a zastrčil metlu. Mnoho
rodin z podhůří přicházelo před vánocemi se
svými dětmi na hory a nahlíţelo u výrobců
hraček do „Jeţíškovy dílny. Velké vánoční
trhy, které se konaly v H. Sv. Kateřiny a
později i zde v Nové Vsi rozbušily nejedno
srdce dětských návštěvníků. Rodiče měli
naopak při výběru dárků nesnadnou roli. Při
pohledu do své peněţenky bylo často těţké

se rozhodnout mezi přáním a skromnými
moţnostmi.
Přesto ve všech domech byla cítit vůně
pečeného cukroví a štoly. Otec s většími
dětmi sestavoval v rohu světnice vánoční
jesličky (betlém). Postavit takový vánoční
betlém byla práce i na několik generací.
Kaţdý rok se něco měnilo, vylepšovalo,
rozšiřovalo nebo i přizpůsobovalo dobové
módě. Základem vánočního betlému byla
miniaturní krajina, povětšinou sestavená
v několika stupních nad sebou. Z klíţeného
papíru byly vymodelované kopce a údolí a
rodné město Jeţíška, Bethlehem. Betlémy
byly stavěny ve všech moţných slohových
variantách za pouţití různých materiálů
dřeva, papíru, hlíny, bývaly malované,

vyřezávané nebo soustruţené. Svatá rodina,
osel a vůl, pastýř ovcí, ponocný a mnoho
dalších postav lidí, to vše vytvářelo ţivou
scénu. Nad mnohými jesličkami se
rozprostírala modrá, hvězdami posetá
obloha, na které letící hvězda zvěstuje
narození Krista.Vánoční stromek byl
ozdoben aţ krátce před svátkem. Kdyţ pak
ve světnici, která často slouţila i jako dílna a
pro mnoho dětí v ní nebylo uţ místo pro
vánoční stromek, byl stromek jednoduše
pověšen na strop. Větve stromku se zdobily
pestrými broušenými skly, ptáčky a

rozmanitými zvířátky, postříbřenými a
pozlacenými ořechy, pečivem, stříbrnými
vlákny a andělskými vlasy. Příprava a
pořadí pokrmů při štědrovečerní večeři se
v jednotlivých rodinách někdy odlišovalo,
přičemţ velkou roli hrála tradice. Při večeři
nechyběl na stole chléb, sůl a cibule. Otec
rodiny naznačil na chléb tři kříţky, ukrojil
kaţdému u stolu krajíček a ten posypal solí.
Pak byla podávána buď pivní, nebo šípková
anebo mléčná polévka, následovala jáhlová
kaše, bramborový salát a ryba. Později ještě
jablkový štrúdl, štola, perník, jablka a
ořechy. Podle tradice měla polévka
připravovaná z mléka člověka zkrášlovat.
Jáhlová kaše zase měla napomoci v novém
roce přinášet „drobné“ peníze a ryba je
symbolem křesťanství.
V týdnech před svátky
opravovali
otcové
porouchané
hračky,
sáně, koníky nebo
pokojíčky
pro
panenky. Matky a
starší dcery opravovaly
panenky,
nově
je
ošatily,
pletly
rukavice, punčochy a
svetry. Nové věci se
kupovaly jen, kdyţ ty
staré uţ nešly opravit,
nebo kdyţ uţ děti
z nich
„vyrostly“.
Skromné dárky pak
přinášel Jeţíšek, který
na Štědrý večer se svými plně naloţenými
sáněmi jezdil od vesnice k vesnici. Silvestr a
svátek Tří králů byl druhým a třetím svatým
večerem, při kterém se podávalo stejné jídlo
jako o Štědrém večeru. Pouze na místo
jáhlové kaše byla na rozhraní roku podávaná
čočková polévka, to aby v příštím roce
neodcházely „velké“ peníze. Na Nový rok
bývala k obědu vepřová pečeně, aby se
domu drţelo stále štěstí (prasátko).
Krušné hory, sníh, Vánoce a hračky jsou
spolu nerozlučně spojeny.
J. Pešír

Několik tipů, jak si zpestřit vánoční svátky
Půlnoční mše svatá
Kdy: 24. 12. 2011 od 22.30 h
Kde: kostel sv. Michaela
arch. v Brandově
Na mši, kterou bude sloužit
litvínovský farář, srdečně zve
obec Brandov.

Jan Jakub Ryba

Česká mše vánoční

Kdy: 28. 12. 2011 od 15.30 h

Kde: kostel sv. Michaela
archanděla v Brandově

Účinkuje hudební těleso
Vox Melodia II
Na varhany doprovází
Oskar Ott, řídí Martin Laxa
Srdečně zve obec Brandov.

VÁNOČNÍ
RADOSTNÉ
OČEKÁVÁNÍ
Kdy: OD ÚTERÝ 6. PROSINCE
2011
DO 8. LEDNA 2012
Kde: OBLASTNÍ MUZEUM V
MOSTĚ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
1360

OZNÁMENÍ

Ordinační hodiny MUDr. Tenka:
27. 12. – 28. 12. 2011 poliklinika Litvínov
tel. 478 012 378
28. 12. - 30. 12. 2011 dovolená
od 28. 12. - 30. 12. 2011 zastupuje
MUDr. Šteflíková , Alšova ul.
tel. 474 749 422, 773 994 660

22. - 23. 12., 29. - 30. 12. 2011
bude Obecní úřad
Nová Ves v Horách
z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Vítězové Vesnice roku 2011 navštívili Senát, Poslaneckou sněmovnu a Pražský hrad
Vítěze krajských kol soutěţe Vesnice roku 2011 přijal v úterý
6. prosince na Praţském hradě prezident republiky Václav
Klaus, v Senátu jeho předseda Milan Štěch a v Poslanecké
sněmovně předsedové Stanislav Polčák a Pavol Lukša.
Úterní
návštěva
Senátu,
Sněmovny a Hradu byla
slavnostní tečkou za jiţ
sedmnáctým ročníkem soutěţe,
která se zrodila na půdě Spolku
pro obnovu venkova ČR. „Před
lety jsme do vítězné obce
pozvali pana prezidenta Havla
a ten nám na oplátku nabídl
přijetí
všech
regionálních
vítězů na Hradě. Z nápadu se
stala tradice, ve které pokračuje
i pan prezident Václav Klaus,“
vysvětlil předseda Spolku a starosta obce Bělotín Eduard
Kavala a dodal: „Nejde však jen o formální potřesení rukou,
ale také o otevřenou, asi hodinovou diskuzi nad momentálními
problémy našeho venkova.“
Do Prahy se však nesjeli pouze absolutní krajští vítězové. Na
slavnostní přijetí do Senátu dostali pozvání také čerství
drţitelé stuh zelených, oranţových, modrých a bílých.
Pozdravit je přišel mimo jiné i ministr zemědělství Petr Bendl.
Dalšími, kdo k nim promluvil, byli předseda Senátu Milan
Štěch, senátorka Jana Juřenčáková, náměstek MMR Michal
Janeba, Jiří Vačkář z MMR a Antonín Lízner ze SMO.

Na Praţský hrad uţ pokračovali jen starostové, ocenění zlatou
stuhou. „To je zajímavé. Někteří jste
s sebou vzali
manţelky, jiní místostarosty nebo finanční poradce,“
zavtipkoval prezident, kdyţ se mu ocenění jeden po druhém
představili. Od předsedy
Spolku převzala hlava státu
dárkový
koš
plných
venkovských produktů jako
jsou jablka, hrušky, slivovice,
med a ovocný mošt.
Třetí zastavení měli vítězové
krajských kol Vesnice roku
2011 v Poslanecké sněmovně.
Tam s nimi usedli ke stolu
předseda výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj
Stanislav Polčák, předseda
zemědělského výboru Pavol Lukša, náměstek MZe Juraj
Chmiel, poslankyně za Olomoucký kraj Jitka Chalánková a
Jiří Vačkář z MMR. Mimo jiné se jejich debata se starosty
točila kolem nespravedlivého systému přerozdělování daní.
Třešničkou na dortu slavnostního dne a jiţ tradičním dárkem
Spolku pro starosty byla večerní návštěva divadelního
představení. Tentokrát to byla komedie Drahouškové v
divadle Kalich. Výkony Jany Paulové, Pavla Zedníčka a
Davida Suchařípy byly skutečně excelentní.
Kateřina Kapková

PF 2012
Ranč v Horách a jezdecký klub „Stáj Popelka-jezdíme s Láskou“

přejí všem svým příznivcům a členům
krásné prožití adventu a vánočních
svátků a úspěšný vstup do roku 2012.
U té příležitosti bychom chtěli
poděkovat našim nejbližším sousedům
za toleranci k našemu zemědělskému a
chovatelskému počínání, Vaškovi
Dvořákovi za více než vydatnou a
nezištnou pomoc s neduhy našich
traktorů a za přísun pilin do stájí panu
Vybíralovi a paní Vydrové z NBW.
Na další spolupráci se těší
Iveta a Ladislav Láskovi

Vánoce a Nový rok na ranči
Samotné oslavy vánoc a Nového roku se alespoň pro zvířecí osazenstvo
neliší od běţného dne. Ovšem dobroty jako jablka na Štědrý večer
rozkrojená na hvězdičku pro zdraví v dalším roce, suchý chleba případně
mrkvička je neminou. Jinak se však krmná dávka nemění. Jediné, co občas
ruší zimní klid a pohodu ve stáji jsou silvestrovské ohňostroje. Všichni
majitelé malých zvířat vědí, jak trpí např. kočka a pes. U koní jde rovněţ o
velkou stresovou situaci. Při očekávaných akcích jako je silvestrovská
noc, trávíme proto kaţdou půlnoc venku a dohlíţíme na situaci. Podle
zkušenosti snášejí koně tuto situaci nejlépe venku, kde mají dostatečný
prostor a výhled. Na začátku si popoběhnou, ale brzy zjistí, ţe se nic
neděje a uklidní se. Daleko hůře snášejí koně nečekané a ojedinělé
výstřely a rány. Kůň je útěkové zvíře, které si jiţ po tisíciletí zachraňuje
ţivit úprkem a pokud se opravdu vyděsí, můţe jít o útěk naprosto
bezhlavý. Jedno vyplašené zvíře pak můţe strhnout i ostatní a způsobit
značné škody či zranění sobě nebo svému okolí. V loňském roce
například chovatelky z Horního Jiřetína přišly o hříbě, protoţe se kobylka
po výbuchu lekla, vykopla a hříbátku zlomila nohu. Zvaţte prosím proto,
zda je takovým přínosem testovat zakoupenou pyrotechniku náhodně ve
večerních hodinách a zejména tu velmi a pouze hlasitou. Děkujeme a
přejeme klidné proţití Vánočních svátků.
Iveta Lásková

Ze života školy
Dne 1. 11. 2011 se skupina předškoláků z MŠ vypravila na exkurzi do zrekonstruované Městské knihovny v Litvínově. Prohlídka začala
v sekci pro nejmenší, kde si děti mohly knihy volně půjčovat a prohlíţet. Výprava poté pokračovala do vybavené dětské herny a děti si také
vyzkoušely vědomostní hry na počítačích. 4. 11. 2011 byl pro vybrané ţáky velmi zajímavý den. Přijali jsme pozvání pana poslance Davida
Kádnera do sněmovny. Ţáci měli moţnost navštívit galerii sněmovny a sledovat její jednání. Poté byli ţáci přijati v klubu „Věcí veřejných“,
kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Kdyţ dorazil pan poslanec, ţáci mu kladli spoustu otázek, nejlépe byl připraven ţák Kevin
Štefančík. Za ţáky se na slovo zastavila také pí. poslankyně Dagmar Navrátilová a pan poslanech Milan Šťovíček. Děkujeme poslancům za
milé přijetí a paní ředitelce DD, Mgr. Stawiarzové a panu Sehnalovi (HBZS) za poskytnutí dopravy. 7. 11. 2011 se Peer-aktivisté a ţáci 9.
třídy zúčastnili hry s interaktivními prvky pro ţáky Mostecka. Povídali jsme si o kouření a alkoholu. Na toto téma byly také připraveny
soutěţe. Paní Mgr. Králíčková ţáky pochválila za jejich znalosti. Poté ţáci navštívili výstavu pravěkých zvířat v Centrálu v Mostě. 9. 11.
2011 naší školu navštívilo divadlo, které se jmenovalo Špalíček. Představení se zúčastnili ţáci 1. stupně a MŠ. Splnění snu Radka jsme si
10. listopadu uţívali s ním, 33 ţáků z naší školy vyrazilo na projektový den - mediální výchova do televize Barrandov. Moc jsme se těšili
a přemýšleli, jaké to vůbec při natáčení je? A kladli jsme si otázku „kdo napsal ten dopis pro Radka“?Do záře reflektorů na podium nás
poslala asistentka a v zákulisí na obrazovce jsme sledovali náš fotbalový zápas pod vedením Jana Kollera, poté jsme viděli, jak si to Radek
uţívá ve VIP zóně, a ochutnává různé dobroty s moderátorem pořadu, krásné bylo i setkání s Petrem Čechem, Radek dostal další dres, Petra
Čecha.Potlesk ve studiu a my vcházíme na podium do televizního studia. Všude kolem nás světla reflektorů, kamery, štáb, televize,
kameramani, reţiséři, dramaturgové, scenáristka. A za chvíli to přijde… Radek je nejprve mile překvapen, ţe do studia dorazily jeho tři
sestry a potom zazní otázka moderátora: „Tak Radku, kdo Ti splnil Tvůj sen?“. Radek váhá, domnívá se, ţe sen mu splnil strejda z DD. Ale
není to tak, chvilka překvapení. Sen plní Radkův nejlepší kamarád ze školy a jeho sestra, přicházejí za potlesku se slzami v očích Dalibor
Brunner a Sandra.A ještě jedno překvapení nás čekalo, spousta dárků od televize Barrandov pro ţáky ZŠ a DD, takové malé Vánoce,
trampolíny, fotbalové míče, rukavice na fotbal, štulpny, florbalky…no prostě super.My, ţáci děkujeme všem za nádherný den, hlavně
televiznímu štábu.
Ostatní ţáci, kteří zůstali ve škole měli také projektový den, a to na téma Evropa.
Výhra ve výtvarné soutěži!!!
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad vyhlásil 1. září 2011 dětskou výtvarnou soutěţ na téma „U nás bychom potřebovali“.
Soutěţ byla ukončena 31. října 2011 a v pátek 4.listopadu 2011 pětičlenná odborná hodnotící porota tvořená ze zaměstnanců Úřadu
Regionální rady, rozhodla o výsledcích celé soutěţe. Výkresy zasílaly děti ze základních škol z celého Ústeckého a Karlovarského kraje.
Účastnily se soutěţe jak v kategorii jednotlivců, tak kolektivů. Celkem bylo do soutěţe zasláno 175 obrázků. Porota hodnotila nejen výtvarné
nadání dětí, ale i originalitu nápadu. Sešlo se plno krásných obrázků a výběr těch nejlepších byl opravdu sloţitý, porota však nakonec vybrala
z obou kategorií ty nejpodařenější. Hlavním výhercem v první kategorii se stal Jakub Ţiţka z 8. ZŠ v Mostě a první cenu v druhé kategorii
kolektivů si odnesou ţáčci 1. a 2. třídy ZŠ Hory Sv. Kateřiny.
Gratulace ke 2. místu v soutěži s PŠ
Soutěže s propojenou školou se zúčastnilo 11 žáků naší školy. Dominika Dresslerová a Daniel Miller se umístili na 2. místě a získali
tak MP3 přehrávač. Moc gratulujeme a doufáme, že se řady našich úspěšných žáků budou i nadále rozšiřovat.
Nikola Šecová

Obec Nová Ves v Horách
vyhlašuje

1. ročník soutěže
podmínky: na základě anketních lístků bude
hodnocena venkovní vánoční výzdoba v obci
výherci obdrží hodnotné ceny
Děkujeme všem dárcům, kteří v r. 2011 poskytli obci
finanční nebo materiální dar na všestranný rozvoj
obce (fa E.E.a.s. Litvínov, pan David Kádner, Altenerg
s.r.o. Litvínov, HERKUL a.s. Praha, UNIPETROL RPA,
s.r.o. Litvínov, HZS Ústeckého kraje, Ústecký kraj, VE
Strážný vrch Brno, pani Hrodková Zděnka).

Milí čtenáři, dovolte, abychom Vám popřáli
poklidné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím
roce hodně zdraví a spokojenosti. Stejně jako
v letošním roce, tak i v tom příštím Vám budeme rádi
přinášet aktuální informace o tom, jak se žije v naší
obci.
Vaše redakce.

Mikulášská nadílka na horách – konkrétně v Nové Vsi v Horách
Konečně jsme mohli v kalendáři nalistovat prosinec a hned
první sobotu 3. prosince 2011 se v naší obci děly neskutečné
události. Od rána se konaly na sále Kulturního domu tradiční
vánoční trhy, kde jsme si mohli zakoupit nejen pěknou a
voňavou vánoční výzdobu, ale také jsme si ji mohli vyrobit
podle své fantazie a barev tak, aby nám ladila doma. Našla
se zde řada dárků, která jistě potěší pod stromečkem.
Vyuţívaly toho hlavně děti, které si dárky pro svoje rodiče či
kamarády vyrobily vlastníma rukama a ještě si u toho uţily
spoustu legrace. Kromě toho jsme všichni mohli chodit
ochutnávat
perníčky a domácí pomazánku s chlebem.
Důkazem, ţe všem chutnalo, byly prázdné mísy. Také nám
opět přijel zazpívat sbor Anton- Günther- Chor ze Seiffenu. A
komu to nestačilo, tak se ještě v našem muzeu konalo 4.
Krušnohorské paličkářské sympozium včetně přednášky o
historii textilnictví v Krušných horách. Jak vidíte, bylo toho
hodně. Čas rychle utíkal a najednou byl konec vánočních trhů.

Ale tento konec znamenal začátek opravdu důleţitého
okamţiku, kdy se k nám z pekla stěhoval čertík a z nebe anděl
spolu s Mikulášem.
A protoţe nám celý den pršelo a na „Mikulášovo sněţné
saně“ s nadílkou pro děti
se musela nasadit kolečka, aby
mohly jet i po blátě, tak pro zpříjemnění čekání na pravý
okamţik připravili pro děti místní hasiči a spolek ţen večer
plný soutěţí. Neţ ale začaly soutěţe, zazpívaly nám děti z DD
a ZŠ Hora Svaté Kateřiny. Nesnadného úkolu konferenciéra
večera a udrţení pozornosti dětí se ujal pan David Kádner
ve spolupráci s Petrem Thielem. A aţ v pozdním večeru,
kdyţ jiţ nás zmáhala únava, přiletěl čertík Rudla a s ním
Mikuláš s Andělem, kteří rozdávali nadílku dětem.
Na
všechny se určitě dostalo, protoţe bylo připraveno 100
balíčků nadílky. Mikulášský rej
se vydařil, pouze
nevyzpytatelné počasí nám neumoţnilo slavnostně rozsvítit
vánoční stromek, protoţe pršelo, jen se lilo. (jd)

Více čtěte v článku na str. 8.
Fotografoval J. Pešír.

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zásobování vodou – vodovod
(pokračování ze str. 1) Je třeba připomenout také jedno, pro tehdejší dobu zvláště pokrokové zařízení. Majitel panství, kníţe Lobkovic, nechal
totiţ pro své lesní dělníky a k jejich domům v Mikulovicích – „Ratschi“ (horní Mikulovice) poloţit vodovodní potrubí, a to v době, kdy mnohá
německá města takové hygienické zásobování vodou ještě neznala. Pramen vyuţívaný pro tento vodovod se nacházel za „Vogelherd“ (číhadlo),
na lesní parcele č. 467/3, která byla majetkem Lobkoviců na panství Nové Sedlo-Jezeří. Voda z pramene byla vedena dřevěným potrubím aţ ke
kraji lesa, kde byla zachycována do sběrné nádrţe (rezervoáru). Odtud vedlo potrubí k domům dělníků příčně přes mikulovické pastviny
k pozemku E. Thiela, kde se trasa vodovodu rozdělovala k domům E. Thiela čp. 119, F. Gutsmanna čp. 48, A. Seiferta čp. 92, E. Ulricha čp. 64
a k hájovně lobkovické lesní správy na Ratschi čp. 76. Druhá větev vodovodu se nacházela za mikulovickými pastvinami nad Eckertovým
polem. Na tuto větev byl napojen dům E. Monzera čp. 74, E. Köhlera čp. 68, E. Thiela čp. 75, W. Seiferta čp. 84 a O. Tropschuga čp. 63. Za
odběr vody musel kaţdý, kdo byl samostatně napojen, zaplatit roční nájemné dva zlaté (guldeny). Dřevěné potrubí si musel kaţdý uţivatel na
vlastní náklady, od vodojemu, přes pole aţ k domu, poloţit a udrţovat sám. Vodu z vlastních pozemků u „Vogelherd“ si bral pro svou
zemědělskou a hospodskou činnost také Jos. Thiel čp. 20 (hostinec „Heimat“). Přívod vody pro něho zůstával věcným břemenem pro usedlosti
A. Ullricha čp. 101 a Maxe Köhlera čp. 100. Pokračování příště.
J.Pešír,kronikář

Napsali jste nám....Ako som prišiel na Mníšek - 3. časť
Keď vstupujeme do nového roka ţeláme si všetko
najlepšie,zdravie,pohodu v spoločnosti, pokoj a súdrţnosť v
rodinách.Tak tomu bolo aj v roku 1961.Vzájomne sme si popriali
všetko najlepšie,navštívili sme vtedajších obyvateľov na
Mníšku,priali sme všetko najlepšie na obecných úradoch vtedajších
inštituciach,školách a najbliţším priateľom v Novej Vsi v
Horách.Nezabudli sme ani na vojakov protilietadlovej delostreleckej
batérie,ktorá bola umiestnená v teritóriu obce Nová Ves v Horách. Po
vinšovačkách prišli ďalšie príjemné chvíle,ktoré naštartoval dedo
Kuchta.Bol som pozvaný na pravú domácu zabíjačku do rodiny
Kuchtovcov a o týţdeň pokračoval v dobrých zvykoch Olda
Hudec.Oldo bol starý koumak,pozval ma do jeho rodiny a zároveň aj
mladú učiteľku z miestnej školy.Jeho cieľ bol jednoznačný.Volal ma
Pepo a začal.Pepíku ty si učiteľ,tu máš mladú učiteľku,dám Vás
dohromady,potrebujeme riaditeľa školy chlapa a hotovo.Nepustil
nikoho k slovu viedol monológ s danou témou aţ do neskorého
večera.Keď som mu oznámil,ţe mám sluţbu a musím ísť na
útvar,vyriešil to po svojom.Napakoval do krabice flašu
pálenky,obloţil ju s klobáskami,jaterničkami,aby sa vraj
nerozbila,naštartoval autobus a smer Mníšek na útvar.Pochopiteľne
taká pr jemná návšteva bola vítaná a i náhodná kontrola z práporu
návštevu privítala a zhodnotila vynikajúcu spoluprácu s miestnym
obyvateľstvom.Zimné večere pomaly ubiehali a postupne začali na
Mníšek pribúdať noví obyvatelia,ktorí prišli za prácou do
lesov.Medzi nimi bola i početná rodina cigánov.Musím
konštatovať,ţe to bola slušná,pracovitá rodina bez problémov.Jediná
chyba,ktorú mala,boli dve mladé cigánky,ktoré rozbúrili hormóny
našim chlapom Tento rok bol skutočne hektický nie len po
spoločenskej stránke,ale aj po politickej.Medzinárodná situácia sa
postupne vyhrocovala a to sme cítili i na našom pohraničnom
útvare.Zvyšovali sa počty príslušníkov zo záloh,Keďţe mi bola
pridelená ďalšia funkcia,v štábe pre výcvik záloh,pendlovalsom
medzi
Mníškom
a
Vejprtami
ako
vláčik
motoráčik.
Mesiac marec nebol pre mňa príjemný.Odcestoval som na
dovolenku,cez ktorú somsa rozlúčil na poslednej ceste s mojou starou
mamou,o ktorej hrob sa doterazstarám,lebo mala len mňa. Prišiel i
vesaelší mesiac,apríl,keď jedno slnečné ráno nás budila pieseň "Dobrý den majore Gagarine...",ktorú cez noc nahral,zloţil a
naspieval Gustav Brom,a ktorú si mnhí pospevujú ešte i dnes.
V týchto časoch som robil veľa besied po školách,s učiteľmi,so

ţiakmi,či uţ to boli Klíny,kde bola vtedy jednotriedka,no a najmä u
Vás ,vo Vašej škole.Príchodm letných miesiacov sa oteplovalo nie
len počasie,ale aj medzinárodná situácia.Vznikla tzv.Berlinska
kríza,ktorá poznačila i našu činnosť.Nemecká pohraničná polícia bola
odvelená na riešenie danej situácie a nám pribudli úlohy i za
ňu,rozšírili sa nám právomoci,súčinnosť s orgánmi. Bol vyhlásený
druhý stupeň pohotovosti,na útvaroch sme uţ boli tri ročníky
základnej sluţby a záloţáci.Musím vspomenúť,ţe pre mňa vznikla,a
nie len pre mňa,kuriozna situácia.Bol preloţený veliteľ útvaru,nový
ešte nenastúpil,ďalší dôstojníci boli chorí a ja som tam po dobu troch
dní v danej situácii zostal sám. A
by to bolo ešte
zaujímavejšie,právwe vtedy bol hlásený hromadný násilný prechod
štátnej hranice na našom úseku.Po stálych konzultáciach s vyšším
velením,som poţiadal o povolenie prechodu štátnej hranice.ktoré som
v priebehu dvoch hodín dostal od MV .Keďţe pohraničná Nemecká
polícia mala útvar len kúsok za demarkačnou čiarou,kde stála sluţba
zostala,nadviazal som súčinnosť a vzápetí prišiel nemecký dôstojník
na náš útvar,kde sme riešili danú situáciu.Vzhľadom na závaţnosť
situácie sme takto pendlovali aţ do konečného vyriešenia danej
situácie.Keďţe hlásený prechod bol odhalený,vyriešený,sme mohli
pohotovosť pre danú situáciu odvolať.Pre zainteresovaných
dôstojníkov,čiţe v tomto prípade mňa,a z Nemeckej pohraničnej
polície,vzniklo priateľstvo,ktoré,pokiaľ som bol na Mníšku,sme
udrţiavali stisknutím rúk ponad závoru,ktorá v tomto prípade nás
nerozdelovala,ale naopak spájala s hrejivým pocitom,ţe sme spoločne
vyriešili danú situáciu bez výstrelov,ale s priateľstvom.Verím,ţe keby
sme sa protagonisti tohto príbehu stretli dnes,ţe tento priateľský stysk
rúk a úsmevna tvári by bol tak hrejivý ako vtedy. Po príchode
nového veliteľa ţivot pokračoval ďalej.Ako som uţ v minulej časti
vspomenul,do môjho ţivota sa stále plietli zákony a tak tomu bolo i
na Mníšku.Blíţili sa ďalšie vianoce a ďalší zákon.V školskej oblasti
bol veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov.Kedţe ani tu ma to
neobišlo,musel som sa pripraviť na odchod do civilu. Pred poslednou
sluţbou operačného dôstojníka,sa všetci moji kolegovia dôstojníci
postavili pred mňa a dali mi spoločný rozkaz,spracovať posledný
"Plán sluţieb",nad ktorý veliteľ útvaru np or Gunter Hejna napísal"
Tento plán spracoval učiteľ - mučiteľ a bude nám veľmi chýbať" .Na
druhý deň som sa oficiálne rozlúčil a s chlapskými slzami v očiach
som odišiel do civilu - do školských sluţieb.
kpt vz. Jozef
Podmanický učiteľ v.v.(originální neupravený text - pozn. red.)

V období vánoc u nás někdy dochází k většímu přísunu kalorií, neţ je tomu obvykle. Jak jsme po svátcích na tom, můţeme
zjistit pomocí BMI (Body Mass Index) neboli Indexu tělesné hmotnosti, který uţ v 19. století vymyslel belgický vzdělanec
Adolphe Quetelet. Takto jednoduše zjistíme, zda je váha našeho těla v rozmezí, v jakém by se měla nacházet.

BMI index= hmotnost v kg : (tělesná výška v m)²
Výsledky: Podváha: BMI niţší neţ 19. Tento stav je spojen s hrozícími zdravotními riziky, měli byste alespoň mírně přibrat. Ideální váha:
BMI je v rozmezí 19 – 25. Máte ideální váhu, zdravotní rizika spojená s hmotností nejsou ţádná, jen tak dál! Pravidelně cvičte a jezte jako
doposud, abyste si svou hmotnost udrţeli. Mírná nadváha: BMI je v rozmezí 25 aţ 30. Zdravotní rizika spojená s tělesnou hmotností jsou
mírně zvýšená. Snaţte se trochu zhubnout, jíst zdravě, cvičit a zpevnit tělo. Obezita 1. stupně (mírná): BMI je v rozmezí 30 aţ 35. Hrozí
vám velká zdravotní rizika, jako vznik cukrovky, vysoký krevní tlak, mozkové a cévní příhody, problémy s páteří, klouby a podobně.
Rozhodně byste měli zhubnout, vţdy však s rozvahou. Obezita 2. stupně, (střední): BMI je v rozmezí 35 aţ 40. Hrozí vám velmi vysoká
zdravotní rizika. Obraťte se na lékaře, aby vám doporučil vhodný dietní program. Obezita 3. stupně, (těžká): BMI je vyšší neţ 40.
Nepodceňujte svůj zdravotní stav a snaţte se urychleně se svou hmotností něco dělat.
Poznámka: U jednotlivých osob mohou být hodnoty mírně posunuty, přičemţ záleţí na stavbě kostry, hmotnosti svalové hmoty a dalších
faktorech.
(rama)

Vánoční trhy a Krušnohorské paličkářské sympozium
Jiţ počtvrté se 3. prosince 2011 na sále restaurace Pod Lípou konaly
tradiční vánoční trhy. Nabídka převáţně ručních a rukodělných
výrobků byla opravdu pestrá. Návštěvníci zejména děti si mohly
vyrobit voskovou svíčku, adventní věnec, ozdobit medový perníček,
vyzkoušet drátkování, paličkování nebo tkaní a dospělí ochutnali
pečený čaj, svařené víno či domácí koláče. Zároveň bylo moţné
výrobky jiţ hotové koupit a získat tak netradiční vánoční dárek pro
své blízké. Doprovodný program obstaral známý muţský sbor Anton
Günther Chor z nedalekého německého Seiffenu. Společně s touto
akcí probíhal v dopoledních hodinách v Novoveském muzeu 4.
ročník Krušnohorského paličkářského sympozia. Letošní téma bylo
„S NITÍ OD KOLOVRÁTKU K TEXTILNÍM STROJŮM A ZPĚT

K HERDULI“. Hlavní přednášku o historii textilnictví v Krušných
horách prezentovala PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního
muzea v Mostě. Zároveň všem návštěvníkům byla předvedena ruční
výroba sukna a to panem Kloučkem z Farmy Klíny.
Stejně jako v minulých letech bude k sympoziu vytisknut Almanach a
jeho předchozí ročník mohou zájemci získat při návštěvě
Novoveského muzea.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří obci Nová Ves
v Horách a Partnerskému spolku Litvínov pomohli při přípravě
vánočních trhů a paličkářského sympozia a společně se podíleli na
zdárném průběhu a zároveň na vytvoření příjemné a rodinné
předvánoční atmosféry.
(linopo)

Občanského sdružení pro obnovu kulturních památek je stále aktivní
Členové Občanského sdruţení pro obnovu kulturních památek
v Nové Vsi v Horách se sešli 30. listopadu v zasedací místnosti
obecního úřadu, aby zhodnotili činnost v letošním roce a zároveň
navrhli moţnosti pro rok příští. První bodem bylo seznámení
s projektem na opravu kostela, kde se obci podařilo získat zhruba 4,5
mil. Kč na 1. etapu oprav kostela, která začne na jaře 2012. Částka
zahrnuje opravu střechy vč. krovů, věţe a fasády kostela. Finanční
částka byla získána z Programu rozvoje venkova, který spravuje
Ministerstvo zemědělství a obec se musí finančně podílet na projektu
cca 15%. Dále byla prodiskutována moţnost uspořádání malého
benefičního koncertu ve prospěch kostela, kde se členové shodli, ţe
by měl být součástí některé z obecních akcí pro rok 2012 např.

Letních slavností apod. Tento návrh bude projednán s vedením obce.
Třetím bodem jednání bylo navrţení dalších drobných kulturních
nebo sakrálních památek na území obce Nová Ves v Horách na jejich
opravu nebo restaurování. Pan Pešír jako zastupitel obce a pan
Dvořák jako předseda kontrolního výboru ostatní seznámili
s přípravou na opravu cesty vedoucí ke hřbitovu, která proběhne
v příštím roce a se stavem památníků na Mníšku. Posledním bodem
byl finanční stav transparentního účtu sdruţení číslo
5153384001/5500 vedeného u Raiffeisen banky v Mostě, kde k 30.
listopadu 2011 je částka 16.101,- Kč. Členové odsouhlasili, ţe výše
členského příspěvku pro rok 2012 bude zachována ve stejné výši jako
v letošním roce tedy 120,- Kč ročně.
(linopo)

Zpráva o činnosti SDH za měsíc listopad
Rád bych vás na tomto místě informoval o akcích, které se udály v nedávné době a také o těch, které nás (vás) čekají po novém roce. 26.
listopadu jsme pořádali den otevřených dveří v nově zrekonstruované zbrojnici pro širokou veřejnost. Tuto akci jsme spojili i s ukázkou nově
získané automobilové cisterny značky Tatra 815 CAS 32. Tatru jsme jeli odzkoušet ke statku. Akce se snad nejvíce líbila dětem, které si mohly
vyzkoušet stříkání z děla. Následně jsme jeli cisternu naplnit k ústavu. S Tatrou se zatím sţíváme a čeká nás ještě spousta trénování, abychom se
s ní naučili pracovat.
V hasičárně probíhá pravidelně krouţek pro děti a to kaţdou sobotu od 15:00. Děti mohou přijít přímo do hasičárny, nebo se svést Avií od
Obecního úřadu. Na posledních krouţcích si děti připravovaly masky na mikulášskou zábavu.
V lednu nás čekají dvě důleţité akce: na 7. ledna bych vás chtěl pozvat na výroční valnou hromadu sboru, kde vás budeme informovat o činnosti
za tento rok a také se zde bude volit nové předsednictvo. O týden později, tj. 14. ledna budeme pořádat jiţ třetí Hasičský bál. Lístky si budete
moci koupit jiţ mezi svátky a následně na OÚ.
Na závěr bych vám chtěl popřát šťastné a pokojné vánoce a příjemný vstup do nového roku.
Ing. Jan Valenta, hospodář SDH

Pozvánka na:
Výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů
obce Nová Ves v Horách
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a občany Nové
Vsi v Horách na svou výroční schůzi.
Místo konání:
zasedací místnost OÚ
Datum: 7. 1. 2012 od 18:00
Program:
1) Přivítání
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti
4) Zpráva o hospodaření
5) Vystoupení starosty obce
6) Vystoupení delegáta okresního sdruţení hasičů
7) Volba návrhové komise
8) Volba výboru SDH a kontrolní komise
9) Hasičský bál
10) Moţnost přístavby garáţe pro Tatru 815, CAS 32
11) Výběr členských poplatků za rok 2011 ve výši 150,12) Diskuse
13) Závěr
Dovolujeme si Vás pozvat na 3. Hasičský bál, který se bude konat dne
14. 1. 2012 na sále KD Pod lípou od 20:00.
Cena vstupenek je 100,- v předprodeji na OÚ a 130,- v den konání.
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