NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ 

ČERVENEC 2012

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Stavba nové školy (pokračování)
Dne 4. 2. 1875 došel na zdejší obecní úřad dopis, který
nařizoval co nejdříve vyhledat stavební místo, aby bylo možno
ještě v tomtéž roce zahájit stavbu nové školní budovy. Schůze
místní školní rady a obecní rady, která měla projednat došlé
nařízení, však nebyla usnášení schopná. Proto okresní školní
rada, která měla zájem na brzkém vyřízení této záležitosti,
vyslala do Nové Vsi novou komisi. Komisi vedl okresní školní
inspektor prof. August Weymann, členem komise byl krajský
lékař dr. Inng z Kadaně a člen okr. školní rady Ferdinand
Huglotz z H. Jiřetína. Komise při pochůzce zjistila, že místo
kde stojí stará škola, není zdravotně způsobilé a navrhla jiné
dvě parcely nacházející se ve středu obce, které by se pro
projektovanou novostavbu velmi hodily. Obec se měla do 10.
listopadu k novému návrhu závažně vyjádřit, neudělala to,
naopak podala různé námitky. Přípisem ze dne 14. 3. 1877
upozornila okr. školní rada, místní školní radu na odpovědnost
za případné neštěstí, ke kterému by došlo ve staré školní
budově či v najatých místnostech, dále nařizovala obci do 14
dní zakoupit stavební místo, jestliže chce získat subvenci na
novostavbu školy, která by dle rozhodnutí Zemského výboru
činila 3 000 zlatých. Při hlasování na schůzi obecní rady bylo
odevzdáno 8 hlasů pro a 10 hlasů proti zakoupení uvedených
dvou stavebních míst, dokonce byl podporován návrh
Mikulovic postavit si vlastní školu. Jednotlivé strany v obci se
nemohly spolu domluvit a všechny schůze vyzněly naprázdno.
Proto okr. školní rada v Mostě rozhodla, provést novou

inspekci v obvodu školní obce Nová Ves a celou záležitost
ukončit. Komise se skládala z okr. školního inspektora prof.
A. Weymanna, okr. lékaře a okr. inženýra. Starosta obce a
zastánce stavby nové školy, Franz Walter nechal vyhotovit
plány pro novostavbu. Jeho snaha však u místních obyvatel
nenašla uznání, a ani nová výzva okr. školní rady z 14. 2. 1878
nepřinesla pozitivní ohlas. Na podnět okr. školní rady byla 28.
prosince, za přítomnosti okr. školního inspektora svolána
v Nové Vsi schůze, která opět neměla žádný výsledek. Okr.
školní rada proto dne 18. 2. 1878 rozhodla, postavit novou
čtyřtřídní školu na parcele č. 43. Místní školní radě nařídila,
aby vše potřebné zařídila a současně upozornila na §3 zákona,
ze dne 24. 2. 1873, podle něhož je oprávněna stavbu
podniknout sama, a „proti těm, kteří svou liknavostí a váháním
tuto situaci vytvořili“ postupovat trestním řízením. Po
několika schůzích se zástupci obce 12. 11. 1879 konečně
usnesli na odkoupení stavebního místa od Franze Waltera čp.
37, nabízené za cenu 6 zlatých za jeden čtvereční sáh
(přibližně 1,8 m2). Stavební místo nyní nabízel také Leonard
Rosenkranz čp. 11. Schůzováním, protesty a nabídkami
uplynul nejen zbytek roku 1879, ale také celý rok 1880.
V srpnu 1881 došlo ke koupi stavební parcely Fr. Waltera za
cenu 4,5 zl. za čtvereční sáh.
O další se nikdo nestaral a
nově zvolená místní školní rada se ve svém protokolu z 13. 1.
1883 dokonce vyslovila proti stavbě nové školy. Pokračování
příště.
J. Pešír, kronikář

Rozhovor se starostou Davidem Kádnerem
Pane starosto, v červnu jste byl všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Nová Ves v Horách (jeden člen se
zdržel hlasování) zvolen do funkce. Přebral jste tak pomyslnou štafetu po náhle zesnulém Janu Bejčkovi. Mám
na mysli štafetu rozdělaných projektů a cílů, které v průběhu tohoto volebního období byly započaty. I když
jste dosud vykonával funkci místostarosty a v průběhu posledního půlroku jste v době nemoci aktivně starostu
naplno zastupoval, čím jste vlastně nyní ve funkci začal? Po zvolení do funkce starosty jsem pokračoval ve dvou
rozdělaných projektech, na kterých jsem pracoval již jako místostarosta. Jedná se o víceúčelové hřiště, s jeho
výstavbou se začne již začátkem příštího týdne. Druhým projektem byla příprava na opravu kostela, v nejbližší době
nás již čeká výběrové řízení. Aktivně jsem také jednal s generálním ředitelem SVS o rekonstrukci hlavní páteře
vodovodního řádu v obci, který je již dlouhodobě v havarijním stavu. V tuto chvíli mám přislíbenou rekonstrukci 800
metrů s tím, že v nejbližší době budu jednat o přesném termínu realizace. Jaké cíle, ať už se jedná o menší projekty,
či rozsáhlejší záměry, máte před sebou? Rád bych navázal na myšlenky starosty Honzy Bejčka. Jedním z mých
hlavních cílů je posílení turistického ruchu v obci a dokončení kanalizace a vodovodního řádu v našich osadách
(Mikulovice, Mníšek). Dále bych chtěl podat návrh na dlouhodobý rozvoj obce, který bych rád konzultoval i s občany.
Výsledek si představuji jako závazný dokument pro další roky, to znamená v zásadě dvě věci – co potřebuje obec, a co
chybí občanům. Můžete přiblížit čtenářům podstatu projektu obnovy zdejšího kostela Michaela archanděla?
(Pokrač. na str. 3)

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

Drahuše KRUPIČKOVÁ (80)
Jiří NĚMEC (74)
GRATULUJEME!

Výlet do Jižních Čech
Dne 16. - 17. 6. podnikla část našeho Spolku žen dvoudenní
výlet. Navštívily jsme zámek v Třeboni, kde nás po zámku
provázel Petr Vok s Bílou paní v dobových kostýmech. Při
zpáteční cestě jsme ještě navštívily zámek Červenou Lhotu
a Konopiště.Výlet se vydařil a všem se to líbilo.
Za Spolek žen M. Plačková

Vážení,
dovolte mi jménem obce Český Jiřetín vyjádřit
poděkování Vašemu SDH, který při oslavách 420.
výročí založení naší obce a při pořádání dětského
dne, provedl ukázku práce hasičů a zajistil i tzv.
"pěnu". Všem zúčastěným se tato akce líbila, a proto
ještě jednou děkuji. Věřím, že i nadále budeme
společně vzájemně spolupracovat. (Doufám, že si při
odjezdu hasiči natankovali v naší hasičárně pěnidlo
na další "pěny").
Ličková Věra, starostka

Další ročník soutěže vyhlašované starostou obce je za
námi. Jednalo o soutěž

Zlepši své známky a odměnu máš v kapse!
Záměrem soutěže je motivace novoveských dětí ke
zlepšování studijních výsledků. Letos se na obecní úřad
přišly se svým vysvědčením pochlubit:

Puffová Marcelka, Puffová Klárka, Lukáš
Marek, Petrásek Michal, Novotná
Natálie, Hrubá Natálie, Novotný Daniel,
Kinštová Karolínka, Povolná Andrea,
Povolná Michaela, Divácká Zuzanka,
Kádnerová Maruška, Relich Ondřej.
Všem těmto úspěšným žákům osobně pogratuloval
starosta obce a současně poslanec Parlamentu David
Kádner, předal finanční odměnu, sladkosti a popřál hezké
prožití nadcházejících letních prázdnin a hodně zdaru při
dalším studiu.

Nově narození občánci byli přivítáni
V sobotu 30. 6. proběhlo tradiční vítání nových občánků.
Slavnostního aktu se ujal starosta obce David Kádner, o
zpestření se postaraly děti z Dětského domova Hora Sv.
Kateřiny svým vystoupením. Pozvání na slavnostní akci
přijali rodiče a příbuzní těchto dětí:

Brandnerová Barbora, Jan Krůta
Čekal Lukáš, Čekalová Lucie
Puffová Violeta
Rubešová Štěpánka
Zucker Michael

První Truhlářské sympozium v naší obci
Dne 22. 6. 2012 se v areálu firmy NBW s.r.o. Nová Ves v Horách uskutečnilo první Truhlářské sympozium, které je
součástí projektu Krušnohorská hračka. Tento projekt byl schválen v rámci Operačního programu vzdělávání pro kon
kurenceschopnost a je financován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem.
Během Truhlářského sympozia bylo k vidění
řezbářské řemeslo v podání třech mistrů
z oboru, práce zaměstnanců firmy a žáků z
odborných škol zapojených do projektu (ISŠT
Velebudice a SOŠ Hamr). Děti i dospělí si
mohli zasoutěžit v zatloukání hřebíků křivým
kladivem, řezání tradiční pilou, zahrát si
Zvířátko nezlob se, dámu či Tivoli, nebo si
v dílničkách slepit a nabarvit svůj vlastní
dřevěný výrobek a zkompletovat větrník. Po
celou dobu sympozia byly promítány
prezentace vytvořeny v rámci projektu a
fotodokumentace již uskutečněných praxí pro
žáky.
Akce se zúčastnili žáci odborných škol, žáci
Základní školy Hora Svaté Kateřiny, děti
z mateřské školy Most, místní občané a hosté.
Po celý den bylo k dispozici občerstvení, s nímž nám pomohly členky spolku žen. O pořádek se nám postarali hasiči a
obec. Tímto bychom rádi všem poděkovali.
Michael Vydra, Sonja Vydrová

Rozhovor se starostou Davidem Kádnerem
(Pokračování ze str. 1) Proč se vlastně obec pouští do tak
nákladné akce, když tato kulturní památka je ve
vlastnictví církve? Kdy a co se na objektu bude opravovat,
kolik to bude stát? Má obec vlastní finanční prostředky na
zafinancování projektu? Budou následovat ještě další
etapy opravy? Kdo se bude dále starat o údržbu
objektu?Musím říci, že chápu hlasy občanů, kteří říkají, že
kostel nám nepatří a patřit nikdy nebude, a nechápou proto,
proč do něj vkládáme nemalé
finanční prostředky. Nicméně si
myslím, že si tato památka opravu
zaslouží, minimálně ze dvou
důvodů
–
jednak
z důvodu
bezpečnostního a zadruhé proto,
aby nehyzdila naši obec. Obec na
tuto opravu získala dotaci ve výši
3,5 mil., ze svých prostředků musí
dodat 1,5 mil.. Obec pracuje i
s možností krátkodobého úvěru
v případě, že to bude nezbytně
nutné. Důvodem je, že musíme
nejdříve celou částku ve výši 5 mil.
Předfinancovat. Byl bych moc rád,
kdyby se uskutečnila i druhá etapa,
kterou je oprava vnitřního prostoru kostela – zde mám však
podmínku, a to aktivní účast církve. Co se týká údržby kostela,
obec ho má v pronájmu na 15 let, což byla jedna z podmínek
dotace. V čem vidíte Vy osobně priority důležité pro rozvoj
naší horské obce (nyní mám na mysli i dlouhodobější
časový horizont, nejen současné volební období)? Prioritou
pro rozvoj naší obce je vzájemná komunikace napříč horskými
obcemi a jejich jednotná strategie ohledně turistiky a
propagace. Jediným finančním zdrojem pro obec jsou v tuto
chvíli větrné elektrárny, do budoucna bych zde rád viděl právě
turistický ruch. Ten by mohl nabídnout nejen finance, ale i
pracovní příležitosti pro naše občany a tím udržet komfort pro
naše občany. Nejednou zazněla určitá pochybnost o časové
slučitelnosti funkce starosty malé obce s výkonem mandátu

poslance Parlamentu ČR. Můžete se k tomu vyjádřit?
Budete se ucházet o hlasy voličů v nadcházejících volbách
do krajů, či do Senátu? Tato otázka zazněla několikrát, jak
ze strany zastupitelů, tak některých občanů. Nikdo se mě
bohužel neptal v době, kdy jsem na obci zůstal sám z důvodu
onemocnění starosty Honzy Bejčka. Kdybych si myslel, že
toto skloubení funkcí není možné, tak bych tuto funkci
nepřijal, jelikož vím, že funkci starosty je třeba vykonávat buď
na 100%, nebo vůbec. Co
se týká druhé otázky, ano,
rád bych kandidoval do
kraje,
je
to
můj
dlouhodobý cíl. Nechci
však žádnou větší funkci,
rád bych se dostal do
zastupitelstva kraje tak,
abych mohl pomoci nejen
naší obci a dohlédnout
zde na to, aby se na
horské
obce
nezapomínalo.
Pokud
bych přijal jakoukoliv
funkci na kraji, složil
bych
svůj
mandát
poslance v PS ČR. Nebývá vždy zvykem, aby veřejní
funkcionáři zveřejňovali svůj soukromý mobilní telefon a
byli pro veřejnost k zastižení de facto ve dne v noci, jako je
tomu u Vás. Neobáváte se ztráty soukromí? Své soukromí
jsem ztratil již v době, kdy jsem vstoupil do vysoké politiky.
Zveřejnění mého soukromého telefonu mělo pro mě zásadní
důvod a to ten, že nemám žádné úřední hodiny a proto, když je
to potřeba, jsem zde jako starosta pro občany. Jak trávíte
letošní prázdniny? Mé letošní prázdniny jsou ve znamení
práce na obecním úřadě mimo jednoho týdne, kdy pořádám
osmidenní nepřetržitý program pro děti.
Děkuji za rozhovor. (rama)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Soutěž o nejkrásnější zahrádku

Připomínáme
vyhlášení soutěže o
nejhezčí zahrádku
naší obce .
Očekáváme Vaše
tipy!

Přijďte všichni fandit, ať
Putovní pohár 1. ročníku Mikulovických her, vyhrajeme !

28. 7. 2012

Pro děti překvapení na hřišti u Sokolovny - kolotoč, houpačky ZDARMA

Letní slavnosti
a 1. ročník Mikulovických her

Disciplíny:
Registrace soutěžících všech disciplín je v 8.30hod.
Stolní tenis dospělí registrace v 8.30, zahájení v 9,00hod. v sokolovně
Herní systém: čtyřhry a dvouhry – každý s každým, podle počtu přihlášených se rozhodne o případném zkrácení hry, hraje se na
dva vítězné sety, soutěží neregistrovaní hráči, pořadí v disciplíně stolní tenis určuje součet bodů získaných ze dvouher a čtyřher,
v případě rovnosti bodů, vítězí obec, která získala lepší umístění ve čtyřhře.
Kopaná:
Registrace v 8.30 na sportovním hřišti u sokolovny , v 9.30hod. výkop, hraje každý s každým, hrací doba jednoho utkání je 2x 15
min., za vítězství 3 body, remízu 1 bod, prohra 0. Při remíze se kopou tři pokutové kopy na každé straně. Vítěz získá bod navíc,
střídá se hokejově.
Hasičský útok:
Začátek ve 13.00 hod. - hřiště na Výšině , soutěžit mohou družstva smíšená. Obec může delegovat maximálně 2 mužstva. Do
bodového hodnocení se započítává nejlepší čas ze všech družstev té dané obce. Terče jsou nastříkávací. Zároveň budou probíhat
soutěže pro všechny děti: Stříkání na cíl, slalom s proudnicí, balení a rozbalení hasičské hadice, běh s vědrem vody na čas a na závěr
pro všechny radovánky v pěně.
Tivoli:
Začátek ve 13.00 hod. na sportovním hřišti u sokolovny – 4 hry, 3x cvrnknutí v jedné hře, vyhrává nejvyšší počet získaných bodů,
věkově neomezeno, konec v 16.00hod.
Chůdy:
Začátek ve 13.00 na sportovním hřišti u sokolovny, slalom na čas, při poražení kužele se přidávají 3 vteřiny, kategorie : muži, ženy,
děti, konec v 16.00hod.
Střelba:
Začátek ve 13.00hod. na sportovním hřišti u sokolovny, kategorie: Muži, ženy, junioři a děti, děti střílí ve dvou pozicích leh a klek,
ostatní ve třech pozicích, leh, klek, stoj a vždy po 5 ranách v každé pozici, konec v 16.00hod.

Vyhodnocení a předávání cen ze všech disciplín a putovního poháru proběhne
na sále restaurace Pod Lipou v 19.00hod., potom pro všechny taneční zábava.
Přihlášeni: Mikulovice u Pardubic, Mikulovice u Znojma, Mikulovice Jeseníky a naše obec.

Další Country & Western fesťáček
V sobotu dne 21. 7. uskutečnila První novoveská nezisková o.s. již 2. ročník
Country & Western fesťáčku. Na diváky letos čekaly krom několika vydatných
deštíků 3 hudební skupiny: Wobčas bezlegrace,Na poslední chvíli a Úlet.
Program byl proložen 3 vstupy pistolnické a lasové show Martina Štully a
úžasnou ohňovou podívanou přichystalo seskupení Fire Angels. I přes nepřízeň
počasí se akce vydařila, došlo i na tanec a věřím, že všichni odcházeli
spokojení. Akce byla realizována za finančního přispění Ústeckého kraje!
Za První novoveskou neziskovou o.s.
Markéta Novotná

Pozvánka

na DĚTsKÝ LeTNÍ TÁBoR
Týden plný zábavy a nových prázdninových zážitků v krásné přírodě Nové Vsi v Horách








Tábor se bude konat v termínu od 4. 8. (příjezd dětí v odpoledních hodinách, mezi 13:00 – 16:00 h) do
12. 8., odjezd plánován v dopoledních hodinách.
Na táboře bude zajištěno stravování šestkrát denně.
Spaní zajištěno ve stanech, uvítáme, pokud bude mít skupinka dětí (sourozenci, kamarádi) stany vlastní.
Děti by s sebou měly mít spacák, karimatku, příbory, ešusy, hrníček nebo plecháček, láhev na pití, batoh
a samozřejmě oblečení vhodné pro pobyt v horské přírodě včetně přikrývky hlavy.
Každý den tábora bude mít své zaměření:
1. Hasičský den
2. Hledání Krušnohorského pokladu
3. Den sportu, ale i přírodní nauky
4. Den s městskou policií zaměřený na prevenci negativních jevů
5. Olympijský den
6. Vojenský den zaměřený na obranu
7. Indiánský den
8. Rozlučkové odpoledne a večer s rodinou, přáteli, vyhlášení táborových soutěží
Cena za tento tábor činí 1700,- Kč. Platba proběhne v hotovosti při předání dítěte. Na místě bude též
potřeba podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, který umožňuje pobyt v těchto
podmínkách.

Celou krásnou akci zajišťuje První Novoveská Nezisková Organizace a za to mockrát děkuji.

Rád bych poprosil všechny rodiče, aby mě v případě zájmu kontaktovali na tel. čísle
604 588 494 nebo na e-mailové adrese d.kadner76@gmail.com
ohledně dalších informací, včetně jídelníčku, který je již také znám.

Již teď se na Vás a Vaše ratolesti těšíme!!!  David Kádner
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