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LEDEN 2012

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Zásobování vodou – vodovod. (pokračování)
Dne 6. 8. 1908 odsouhlasila obecní rada na svém
zasedání, většinou hlasů, záměr starosty obce Antona
Eckerta, na vybudování centrálního zásobování vodou.
Voda měla být odebírána z pramene „Frischen Brunnen“
(nachází se při cestě na Červenou Jámu, pod Medvědí
skálou), jehož voda vytéká do Dřevařského rybníku
(Flössteich). Po delší debatě bylo starostovi uloženo,
požádat knížete Zdenka
Lobkovice o povolení
využití vody z tohoto
pramene. Poté co kníže dal
ke stavbě souhlas, byl 16.
května
1909
pověřen
inženýr Niklas z Teplic
vypracováním odborného
technického posudku a
předběžného
rozpočtu.
Obojí bylo předloženo
obecní radě 28. srpna
1910, odhad nákladů činil
88 370
korun.
Celá
záležitost
se
stále
protahovala, až nakonec
při svolaném shromáždění obyvatel obce, bylo pro
napojení na vodovod pouze sedmnáct majitelů usedlostí.
Projekt vodovodu byl proto usnesením ze dne 28.
listopadu 1911, především kvůli nehospodárnosti,
ukončen. S tímto ale nesouhlasil okresní hejtman
z Mostu a obecní rada musela, ač s nechutí, převzít
záležitost zpět. Mezi tím však první světová válka,
smetla plán ze stolu. Projektem se začali zastupitelé obce
zabývat až po roce 1923. Z podnětu zastupitelů Ed.
Kaltofena a Bruno Waltera bylo 18. 7. 1925 rozhodnuto
požádat o subvenci také lobkovickou lesní správu a
sjednat cenu za jakou bude voda dodávána. Knížecí

správa byla v roce 1926 ochotna, za jednorázovou sumu
71 000 korun potřebnou vodu z pramenů u „Frischen
Brunnen“ poskytnout. Obec považovala částku za příliš
vysokou, o rok později, ale musela v nájemní smlouvě
souhlasit s 80 000 korunami. Přepracováním původních
plánů byl pověřen ing. Rumpel z Teplic. V následujících
letech se však záležitost vodovodu dále vlekla. Již před
rokem 1914 se hovořilo
také o projektu vodovodu
pro Horní Jiřetín, i
v tomto případě měl
sloužit jako zdroj vody
„Frischen
Brunnen“.
Vypuknutí I. světové
války tento záměr rovněž
zhatilo. Hornojiřetínské
údolí získávalo později
vodu z horských strání
nad
„Údolním
hostincem“ odkud byla
voda ze sběrné nádrže
vedena do obce. Po
obsazení Sudet německou
armádou (anšlus) v roce 1938 byl zvažován také plán na
napojení se k německé Nové Vsi (Deutschneudorf).
Jednání o tomto plánu skončila neúspěšně. Ani další
projekt, který vypracovala německá Nová Ves, nebyl
kvůli II. světové válce realizován. Na základě starého
novoveského projektu byl v roce 1962 vypracován
projekt nový. Zdrojem vody se stal „Frischen Brunnen“.
Od roku 1965 je Nová Ves a tehdy i část Mikulovic
napojena na centrální vodovod, který poskytuje
obyvatelům kvalitní pitnou vodu.
Josef Pešír, kronikář

MUDr. Monika Myšáková oznamuje změnu ordinační doby od 1. 2. 2012
úterý
čtvrtek

Nová Ves v Horách
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00

Hora Svaté Kateřiny
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

tel. 602 827 762

Dětská pohotovost: tel.: 476171111
po–pá od 17 h do 20 h
so-ne, svátky od 9 h do 21 h

Aktuální statistika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pokud Vás zajímají čísla týkající se stavu
obyvatelstva Nové Vsi v Horách, připravili jsme pro
Vás několik údajů za rok 2011:






narodilo se zde 7 dětí

28 osob se odstěhovalo z obce
48 osob se přistěhovalo do obce
18 obyvatel zemřelo
k e dni 31. 12. 2011 nás bylo 458 obyvatel
(jd)

V lednu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Antonie BENEFIOVÁ (85)
František NOVOTNÝ (78)
Jana VITVEROVÁ (72)
Gertruda HURAJOVÁ (71)
GRATULUJEME!

PROGRAM
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, které svolávám na den 30. ledna 2012 od 16.00 hodin
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
Informace starosty
Kontrola usnesení
Složení slibu nového zastupitele, schválení
odměny
Rozpočtové opatření č. 5
Schválení rozpočtu na rok 2012
Žádost o pronájem p.p. v kú Mikulovice a Nová
Ves – EQUI Bořeň
Žádost o odprodej p.p.č. 1373/4 v kú Nová Ves
v Horách
Žádost o pronájem p.p.č. 455/2 v kú Mníšek
Žádost o finanční příspěvek – Stáj popelka
Žádost Horského klubu Lesná o povolení
pořádání lyžařského běž. závodu

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Žádost Horského klubu Lesná o povolení pořádání
musherského závodu
Schválení kulturního kalendáře
Obecní ples – organizační záležitosti
Žádost o dotaci v rámci vítězství vesnice roku
Žádost o finanční a materiální pomoc – Český
rybářský svaz
Finanční vyrovnání větrné elektrárny
Mikulovické hry – stanovy
Diskuse
Závěr

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

V neděli dne 4. 12. 2011 se v cukrárně Cafebar v Mikulovicích konala již tradiční Mikulášská. Děti i dospělí
měli možnost vyrobit si z velkého množství připravených materiálů svého originálního ANDĚLA. Dílnička
ručních prací byla následně vystřídána Mikulášskou nadílkou, kde nebyl nikdo ochuzen o balíček dobrot a
čokoládový adventní kalendář. Podle reakcí dětí i ohlasu dospělých se akce velmi líbila pro svou
"domáckou" atmosféru.Věřím, že se za rok sejdeme zase a než přijde čert s Mikulášem, něco pěkného opět
stihneme vyrobit!
Text + foto Markéta Novotná

V listopadu loňského roku byla vyhlášena soutěž o
nejhezčí venkovní vánoční výzdobu domu. Během
prohlídky obce jsme však došli k závěru, že vybrat a
určit pořadí pouze prvních tří vítězů by nemuselo být
zrovna objektivní. Rozhodli jsme se tedy zveřejnit
snímky deseti domů, které se nám zdály nejhezčí.
Posuďte sami a přitom si možná zahádáte, kde se ten
který objekt nachází. Fotografoval J. Pešír

soutěž: NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Otevírací doba pro výpůjčky v místní knihovně
Od 1. ledna 2012 je výpůjční doba v novoveské knihovně stanovena pevně, a to každý čtvrtek od
15.00 do 18.00 hodin. Na návštěvu stálých čtenářů, stejně tak jako na nové, se těší knihovnice Eva
Nirodová z Mníšku, střídající Lenku Krupičkovou, která již nemohla z pracovních důvodů funkci
dále vykonávat. I v letošním roce pokračujeme v dokončení elektronického katalogu knih a
budeme vás zvát k účasti v zajímavých soutěžích a na akcích, které bude knihovna pořádat.
Aktuální informace vám přineseme na prostřednictvím stránek Zpravodaje.
(rama)

Milí přátelé noci s Andersenem!
30. března 2012 odstartuje již 12. ročník noci s Andersenem. Seznámíme se nejen s pohádkami H. Ch.
Andersena, ale také s významnými osobnostmi jako Božena Němcová, Eduard Petiška, či Josef Čapek.
Rovněž si připomeneme narození ilustrátora Jiřího Trnky.
Obrázek na plakátek k letošní noci s Andersenem vytvořil Tomáš Řízek a text dodala Petra Braunová vše z chystané knihy O chlapci, který spadl z nebe. Noční soutěž přislíbilo nakladatelství Albatros, další
soutěž připravuje i výrobce čaje Pickwick.
K dnešnímu dni 24. 1. 2012 je zaregistrováno 210 knihoven, 137 škol, 27 ostatních organizací, 57
přihlášených míst ze Slovenska, přidávají se také organizátoři Českých škol bez hranic z Londýna, Paříže, Ženevy a Český
krajanský spolek v Oděse.
Tak nezapomeňte, pohádková noc v novoveské knihovně se blíží.
(jd)

Poslanec David Kádner je místostarostou obce Nová Ves v Horách.
Chod takové obce má svá specifika a David Kádner chtěl předsedu poslaneckého klubu Víta Bártu seznámit s úspěchy i
problémy obce. Jednalo se především o seznámení s celou agendou kolem správy takovéto obce a vysvětlení, proč je velmi
důležité téma RUD (rozpočtové určení daní - pozn. red.). Další zastávkou po severních Čechách byla Hora Svaté Kateřiny, kde
je poslední krušnohorská základní škola. Všichni návštěvníci školy se shodli na tom, že je nesmírně nutné tento typ malých
základních škol nejen zde, ale i v dalších obcích, zachovat. Potkali se zde i s rodiči prvňáčků, kteří přišli s dětmi k zápisu a za
pár měsíců se stanou žáčky této školy. Pověřená ředitelka školy Věra Sehnalová neměla co dodat, jen snad to, že si nedovede
představit, že by školu zrušili. Pak už všechny čekala návštěva Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny. Děti byly nejlepšími
průvodci po celém domově. Vít Bárta předal dětskému domovu finanční dar 10 000 Kč a slíbil, že se sem za dětmi bude vracet.
Dalším cílem této cesty po severních Čechách byl Chánov. Ředitel Domu romské kultury Martin Nebesář se svými kolegy
Tomášem Baboučkem a Janem Novákem představili desetiletou bilanci a její výsledky. Vzájemně si vyměnili spoustu dobrých
rad a podnětů. Jen soustavná činnost v rámci této lokality může pomoci k tomu, aby se zde lidé cítili dobře. Toto první setkání
rozhodně nebylo posledním. Na tom se všichni shodli. V podvečerních hodinách se poslanci David Kádner a Vít Bárta
v Teplicích potkali s členy Věcí veřejných a občany, kteří projevili velký zájem o diskuzi nad krajskými i celostátními tématy a
živý zájem projevili o orientaci vládní politiky. A tak věřme, že čtvrtek 19. 1. 2012 byl začátkem dlouhodobější a hlubší
spolupráce a současně i nadějí pro ty, kteří žijí na severu Čech, že alespoň v maličkostech se jejich život zlepší. (profil)

ZE SPORTU
Členové stolního tenisu z TJ Sokol Nová Ves v Horách opět jako každý rok
uspořádali vánoční turnaj ve čtyřhře
Vánoční turnaj se pořádá již od roku 1995, je to totiž
hrozně báječné po dvou dnech užívání vánoční pohody
a sledování televize si tak trochu zaběhat a protáhnout
tělo jen tak pro radost ze hry. Sešlo se 22 hráčů z řad
našeho novoveského oddílu kopané, přespolní z Hory
Svaté Kateřiny a část členů našeho oddílu stolního
tenisu. Začátek turnaje byl v 10.00 hod. Jako vždy na
začátku proběhlo rozlosování a hned nato začal turnaj.
V mezičase, když jsem zrovna nemusela vynakládat
svoje síly do hry proti všem těm „hrajícím dvojkám „ ,
které měly v úmyslu mě a mojí dvojku porazit, jsem
sledovala vše okem bedlivým
a spravedlivým.
Někomu se to podařilo a někomu ne. No, nebylo vždy
hráčské štěstí na naší straně a někteří byli úspěšnější.

Nejlepší dvojka byla přespolní z Hory Svaté Kateřiny .
Turnaje se zúčastnil i náš nejstarší člen pan Novotný
František, kterému pár dní po turnaji bylo 78 let. Je
úplnou samozřejmostí, že jeho umístění bylo na
předních místech, a to dokonce i přede mnou , a to nás
od sebe dělí nejméně 15 let věku.
Naše žaludky
sponzoroval pan Rudolf Rác. Zajistil pravý vánoční
vepřový guláš. Po turnaji, kdo chtěl, si mohl posedět v
našem klubu a zahrát třeba kulečník. Ale většina z nás
odcházela domů k rodinám strávit s nimi
zbytek
vánočního dne. Už se těším na další turnaj, kde snad už
představíme novoveská pinčesářská esa a zvítězíme.

(jd)
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