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Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Daně.
Již první osadníci zdejší vsi (tehdy Rottendorfu) měli od své
vrchnosti vyměřenou daň, kterou platili dvakrát v roce a to na
„Jiřího“ (24.4) a na Havla (16.10). Kromě peněžní daně, která byla u
každého majitele domu jiná (od 11 grošů až po 58 grošů), musel ještě
každý odpracovat půl až jeden den v lese. Mezi léty 1618 až 1848
musel poddaný v českých zemích, kromě již uvedeného zatížení
(robotní povinnost aj.) platit ještě jiné přímé a nepřímé daně. Mezi
tyto daně patřila například daň vojenská (válečná), úředně zvaná
„Quantum militare.“ Až do roku 1667 byla vybírána pouze od
poddaných. Když tyto své „dávky“ nemohli poddaní již sami unést,
převzala část této daně, poprvé v roce 1667, vrchnost. Další řádnou
daní byla daň domovní „Quantum domesticale“, která byla na
poddané a vlastníky domů uvalena v roce 1689. K těmto pravidelným
daním patřila ještě tak zvaná daň liberální „Quantum camarale, “ jež
byla vybírána ze zisků statků a dvorů. Kromě zmíněných daní
existovaly ještě jiné, nepravidelné. Řádné, mimořádné a vedlejší daně
byly vybírány měsíčně a to jednak prostřednictvím rychtářů (starostů)
nebo výběrčími daní. Až do roku 1756 platila vrchnost daň jedinou,
tak zvanou „panskou zvláštní daň (Herren-Extraordinarium), kterou
odváděla jednou za půl roku do Prahy. Velmi výnosná byla „solná“
daň. Vzhledem k tomu, že v Čechách nebyl žádný solný důl, musela
se tato důležitá surovina dovážet. Z nařízení císaře bylo možno
dovážet pouze sůl z jeho dolů. Ty však nemohly pokrýt spotřebu, a
tak i přes vysoké dovozní clo bylo velké množství soli nakupováno
v Solnohradsku, Bavorsku a Sasku. Jen ze samotného Gmundu
(Rakousko) přicházelo ročně do Čech cca 50 000 sudů císařské soli,
sud se rovnal dvěma českým centům (123 kg). O padesát let později

bylo dovezeno už asi 145 000 sudů, z toho 90 000 sudů soli císařské.
Již tehdy kvetlo pašeráctví. Z 55 000 sudů necísařské soli, bylo
procleno pouze 5 000, zbytek se dostal do Čech. Kolik asi takové
pašované soli prošlo Krušnohořím? Zisk z prodeje soli byl obrovský.
V roce 1664 se prodával v Praze sud soli za sedm zlatých, do roku
1784 se cena zvýšila na 15 zlatých. V těchto letech vynesla solná daň
ročně dva milióny zlatých. Již během třicetileté války byla vybírána
také pivní daň. Ta činila jeden zlatý za sud (2,44 hektolitru).
V Čechách byla zavedena v roce1657. Od dob třicetileté války se
stále více rozšiřovalo kouření. Lidé bojovali s „tabákovou nemocí“
především kvůli nebezpečí vzniku požáru, který často zavinil
neopatrný kuřák při kouření dýmky. Dovoz a prodej tabáku byl
dokonce v roce 1658 z tohoto důvodu zakázán. Když však tato neřest
neustoupila, učinila se z nouze ctnost a zavedla se daň z dovozu. Tato
rostlina byla již tehdy hojně pašována a zůstala až do dnešních dnů
výnosným pašovaným zbožím. Mezi nepřímé daně, patří
v neposlední řadě také clo a poplatky. Mezi tyto poplatky patřila
v minulosti také platba královským městům z prodeje zemědělských
produktů pěstovaných v okolí těchto měst. Poplatky se vybíraly také
z prodeje papíru a kůže, ryb, cukru a sirupu, oleje, vosku a masa.
Velmi výnosný byl tak zvaný „Fleischkreuzer.“ 1 libra masa (1/2 kg)
se v roce 1709 prodávala za 2 až 3 krejcary, z toho byl 1 krejcar
poplatek. V roce 1774 odvedla Nová Ves jako poplatek z prodeje
masa 14 zlatých. Roku 1708 byla v Čechách zavedena také daň ze
zábavy. Všechny hostince, ve kterých se pořádaly taneční zábavy,
musely podle počtu hudebníků zaplatit ročně 5 zlatých.
J. Pešír, kronikář

Tradice kornoutů do první třídy
Začátek nového školního roku je za námi a my jsme se zamysleli nad tradicí kornoutů, bez kterých si děti v severních Čechách neumějí
představit svůj vstup do první třídy. V ostatních regionech kornouty různých tvarů a barev příliš neznají. A jak se k nám tedy dostaly? Kornout
(Schultüte nebo Zuckertüte) je původně saská tradice, která se časem rozšířila do celého Německa a přes hory i do českého pohraničí. Dětem se
vyprávělo, že na stromě zvaném kornoutovník v zahradě pana učitele rostou cukrové kornouty a když už
jsou děti dost veliké, tak je čas jít do školy. Dodnes v některých spolkových zemích dostávají děti kornouty
ze stromu, třeba v parku při školní slavnosti na přivítání od pana učitele. Ty jim buď připraví škola, a
všechny děti mají kornouty stejné, nebo je rodiče přinesou potají do školy a učitel je zavěsí. V jiných
spolkových zemích je dostanou děti od rodičů ráno a přinesou si je do školy, kde si je rozbalí, nebo
nerozbalí, to závisí na škole. Někde si nosí děti kornouty i na mši před zahájením školy a kněz jim je
požehná. Kornout symbolizuje školní zralost dítěte. Základem této tradice byl zvyk v židovských
komunitách v Německu dávat dětem v den, kdy dosáhly zralosti na studium Tóry, sladké pečivo ve tvaru
písmen jako upomenuti slov žalmu: „Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig“ (Tvoje slovo je
v mých ústech sladší než med). Pamatujete si i Vy na svůj kornout, či kornout svých dětí? Někteří z Vás si
možná připomenou, jak se ještě v šedesátých letech lesklé malované kornouty dovážely z NDR. My jsme se
zeptali na současný trend v Základní škole Hora Svaté Kateřiny, kde nám zástupkyně školy sdělila, že
v loňském roce přišli do školy všichni prvňáčci s kornoutem, až na jednoho žáčka. Při této příležitosti prý
bývalý starosta Jan Bejček škole doporučil pořídit jeden kornout pro takovýto případ. Pří letošním zahájení
školního roku však zůstal jen v pohotovosti, neboť sladkosti v papírovém kornoutu si žádný prvňáček ujít
nenechal  (rama)

PROGRAM 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 24. 9. 2012 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost
na OÚ Nová Ves v Horách

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

Eva HORÁKOVÁ (71)
Anna BEROUSKOVÁ (81)
Karel DEVERA (74)
Jana VEIKOVÁ (73)

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
Informace starosty – (víceúčelové sportovní
hřiště, výb. řízení na opravu příkopů, volby …)
Kontrola usnesení
Dodatek č. 5 k pravidlům pro prodej, pronájem a
výpůjčku pozemků a nemovitostí v majetku obce
Žádost o prodej pozemkové parcely č. 538
vedené v EN jako neplodná půda v kú Mikulovice
(schváleno us.č. 538 dne 26.6.2006, geometrický
plán vyhotoven)
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene p.p.č.
1105/1 v kú Nová Ves v Horách , (schváleno us.č.
196 z 22.8.2012 )
Návrh Směnné smlouvy (schváleno us.č. 115 ze
dne 31.10.2011)
Volba předsedy finančního výboru, doplnění členů
komise
Zpráva finančního výboru
Žádost o schválení příspěvků pro školu
Zpráva kulturního výboru – proběhlé akce ,
připravované akce
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

GRATULUJEME!
INZERCE

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rozhovor s účastníky zájezdu do lanového centra v Praze
Právě přicházím na dětské hřiště u sokolovny. „Ahoj děti, ráda bych s vámi udělala reportáž do obecního zpravodaje . Souhlasíte ?“ Přítomné
děti: (Eliška, Natálka, Marcelka): „ Ahoj teto, „jednohlasně“ souhlasíme .“
Na začátek lehká otázka: „Jak se Vám zájezd líbil?“ Eliška: „Bylo to super.“ Natálka s Marcelkou: „ Líbil a moc.“
„Bály jste se ?“ Natálka: „Poprvé, když jsem lezla na horolezeckou stěnu, mně bylo špatně. Byla hrozně vysoká.“ „Jak vysoká ?“ „Asi jako
(rozhlédnutí) dva sloupy s veřejným osvětlením. Ale pak jsem si zvykla.“ „Marcelko, ty ses nebála ?“ „Ne, já se výšek nebojím.“ Eliška:
„Když jsme lezly po provazech , tak kluci sítě rozhoupávali.“ Natálka: „To jsem se vždycky pevně držela provazů. Taky jsme se honili a
hráli na babu mezi provazy, a to bylo nejlepší.“ „A úplně nejvíc se Vám líbilo co ? „ Eliška: „Když jsme dělali (cituji) kravinky.“
Rozhovor pokračuje u zastávky, opakuji otázku: „Co se ti nejvíce líbilo na zájezdu ?“ Andrejka: „Mně se nejvíce líbily soutěže, třeba jak jsme
hledali písmenka stejné barvy nebo přenášeli vody na lžičkách a museli jsme přitom překonávat překážky. Všechny soutěže byly pěkné.“ jd

Sbor dobrovolných hasičů Nové Vsi v Horách
pořádá

Lampiónový průvod,
zakončený vypouštěním lampiónů štěstí
Dne:

27. 9. 2012

Začátek průvodu: 19:00 na Výšině
Konec průvodu a místo vypouštění lampiónů:
cca 20:00 hřiště u restaurace Sokolovna
lampióny je možno si vyzvednout na obecním úřadě
od 17. 9. 2012 za 10 Kč/za lampion

Obec Nová Ves v Horách pořádá:

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Memoriál Jana Bejčka

22. 9. 2012 od 11:00 hodin

Kdy:
Kde: Nové hřiště u sokolovny
14:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ
Mužstva budou tříčlenná
Od 18:00 hodin do 02:00 hodin zábava v restauraci Sokolovna
Po dobu turnaje občerstvení na hřišti zajištěno.
Informace na telefonu : 739618178 p. Hesoun

Shrnutí letních událostí v obci
Vážení přátelé, rád bych shrnul, jak probíhalo léto u nás v obci. Léto jsme zahájili ukončením školního roku, 29. 6., kde jsme
odměnili všechny školáky, kteří přinesli na vysvědčení vyznamenání, nebo si od pololetí známky vylepšili. S potěšení musím
konstatovat, že zde byla až nečekaná účast. Věřím, že radost a nadšení
vydrží školákům i v novém školním roce.
Hned druhý den, 30. 6. jsme na obci vítali nové občánky, což je vždy
velmi slavnostní okamžik nejen pro rodiče, ale i pro obec.
V červenci, konkrétně 28. 7., nás čekala další velká událost, a to první
ročník Mikulovických her. Tyto hry v loňském roce vymyslel a
domluvil Honza Bejček a já věřím, že se akce povedla a měl by z ní
radost. Všichni se myslím dobře bavili a obce se seznámily a navázaly
vztah pro případnou další spolupráci. Tento rok jsme sice putovní
pohár nevyhráli, ale věřím tomu, že si pro něj příští rok pojedeme do
Mikulovic u Znojma.
Na začátku srpna, 2. 8., jsem předával ocenění a pomyslné žezlo nové
Vesnici roku Ústeckého kraje, kterou se tentokrát stala obec Koštice.
V loňském roce jsme tuto obec překonali, letos však suverénně a
zaslouženě vyhráli první místo.
V termínu od 4. – 12. 8. se v naší obci konal menší stanový tábor v rodinném duchu. Zúčastnilo se ho 27 dětí, 90% z nich byly
naše děti z hor, zúčastnily se také děti z DD Hora Sv. Kateřiny. Pro děti byl připraven bohatý program, a to jak přes den, tak přes
noc. Navštívili nás hasiči, městská policie Litvínov, vojáci, byli jsme se podívat na Indiánský den na Mníšku i ve škole v Hoře
Sv. Kateřiny. Hledali jsme v lese poklad, zažili jsme přepadení tábora a zkusili naši kuráž na stezce odvahy. Tábor se celkově
velmi vydařil a já bych chtěl poděkovat všem, kdo pomohli s postavením tábora, s jeho chod em i s programem pro děti. Dále
chci poděkovat všem občanům, kteří se zapojili při přepadení tábora i při stezce odvahy. Děkuji také za pomoc cukrárně na
Výšině, kde se zrodila spousta nápadů na zpestření programu.
Na konci léta jsme jako každý rok jeli s našimi dětmi na výlet, abychom přivítali a zahájili nový školní rok. Tentokrát bylo
naším cílem lanové centrum Kroužky na Vltavě
v Praze. Pro děti byl připraven bohatý program a
několik profesionálních instruktorů, kteří se dětem
věnovali a nachystali si pro ně různé soutěže.
Na závěr bych Vás všechny rád pozval na tuto
sobotu, 22. 9., na slavnostní otevření víceúčelového
hřiště u Sokolovny. Toto hřiště jsme vybudovali za
jeden milion korun, který jsme loni vyhráli jakožto
Vesnice roku Ústeckého kraje. Největší zásluhu na
této výhře, a tím i na vybudování hřiště, má starosta
Honza Bejček, proto se jako poděkování a
vzpomínka bude od 11:00 konat nohejbalový turnaj
o putovní pohár Memorial Jana Bejčka. Moc rád
Vás na této akci uvidím.
O týden později, 27. 9., nás čeká již druhý ročník
Lampionového průvodu, který organizují naši
hasiči. Ve čtvrtek, 4. 10., pak pořádáme akci pro
naše seniory v sále kulturního domu Pod Lípou, od
17:00. Těším se na další krásné společné akce!
David Kádner, starosta

Vážení spoluobčané,
po dlouhém a pečlivém uvážení jsem se rozhodl kandidovat do krajského
zastupitelstva Ústeckého kraje. Když jsem se rozhodoval a zvažoval
všechna pro a proti, byli jste to právě Vy, kdo mě podpořili v mé
kandidatuře. Nechci kandidovat kvůli žádnému sbírání funkcí, ale proto,
že jako krajský zastupitel bych měl daleko větší možnosti, jak pomáhat
nejen naší obci, ale i ostatním horským obcím. Neplánuju žádnou masivní
kampaň, ani nebudu nikoho přesvědčovat, aby volil právě mě. Myslím si,
že jen Vy, kteří znáte mě i mou práci, můžete zodpovědně uvážit, zda jsem
ten, kdo si zaslouží Váš hlas. Rád bych s Vaší pomocí ovlivnil přístup
k malým horským obcím a zamezil diskriminaci malých a středních obcí
tak, jak je to bohužel teď. Právě kraj je tím prvkem, který raději podporuje
velká města, která si nechce rozhněvat a tím diskriminaci menších obcí
nečinně přihlíží. A právě to bych rád změnil.
Děkuji za Vaši případnou podporu.
S úctou Váš starosta

David Kádner

Soutěž o nejhezčí zahrádku
Letos jsme nafotili a vytipovali deset zahrádek, které se nám nejvíce líbí.

Alena Kynkalová
Anna Vršanská

hotel Sebastian

Eva Bejčková

Danuše Seifertová

p. Škuta

Danuše Karlovcová

p. Vokurka

Miluše Veselá

Jana Kuželová

Poděkování
Jako každoročně byla starší přípravka Sokola Horní Jiřetín na soustředění v Krušných Horách . Potřetí za sebou jsme si vybrali
Novou Ves v Horách. Každý den byly tři tréninkové jednotky , když první byla kondiční na hřišti u penzionu Výšina. Druhá
odpolední byla herní , kdy jsme byli na hřišti místního Sokola, za což bych jim chtěl moc poděkovat . Fotbalisté nám půjčují
hřiště každým rokem. Třetí už byla v areálu cukrárny BUNO s.r.o. , kde jsme byli ubytovaní . Tímto bych chtěl poděkovat První
novoveské neziskové o.s., která nám toto soustředění zajistila a taktéž zakoupila sportovní potřeby . Moc spokojeni jsme byli jak
s ubytováním , tak s výbornou a bohatou stravou . Po celý den byl zajištěn pitný režim . Veškerý servis byl na vynikající úrovni
a my jsme se mohli soustředit jen na tréninkové jednotky . V hojné míře jsme využívali hřiště, které patří k areálu a kde jsme
mohli provozovat další sporty. Samozřejmostí byl i tradiční výlet na bobovou dráhu do nedalekého Seiffenu. V rámci
soustředění jsme sehráli i dva přípravné zápasy v nedalekém Brandově s Litvínovem. A také jsme se zúčastnili velkého turnaje
v Děčíně . Největší dík ale patří paní Markétě Novotné, která se o nás výborně starala společně s maminkou. Tímto bych ji
chtěl moc poděkovat jménem celého oddílu TJ Sokol Horní Jiřetín, že s námi měla velkou trpělivost a ve všem se nám snažila
vyjít vstříc. Všem občanům se omlouvám, pokud jsme působili někdy hlučně.
Trenér přípravky Sokol Horní Jiřetín Relich David

Daruji koťata,
kočičky mourovaté,
kocourek černobílý.
Roztomilá. Informace na
obecním úřadě.
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