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Informace starosty
1) Srdečně zvu všechny spoluobčany a přátele naší obce na již tradiční obecní ples, jenž se bude
konat 16. 3. 2013 od 20:00 h v prostorách sálu v restauraci pod Lipou. 2) Dále bych Vás chtěl
informovat o větších investicích, které nás tento rok čekají. Některé z nich jsou spolufinancovány
z dotací, a některé z vlastního rozpočtu obce. Jako první bych zde rád uvedl dokončení vnější
rekonstrukce našeho kostela, na kterou jsme v roce 2011 získali dotaci ve výši 3,5 mil. Kč a cca 1,5
mil. Kč bude vyčleněno na opravu z rozpočtu obce. Věřím, že nám tato rekonstrukce zpříjemní
pohled na kostel sv. Michaela, který si to určitě zaslouží. Jako další bod bude dokončení 1. etapy
odvodnění a struh v naší obci prozatím z vlastních peněz, ale na další etapy se velmi snažíme o
získání dotace. Poslední větší investicí bychom chtěli obměnit dětské hřiště na Výšině, které je již v
havarijním stavu, ale vše bude záležet na získání dotace. 3) Další, doufám radostnou zprávou je, že
obec odpouští Všem občanům i chalupářům povinnost platit za odpady i v tomto kalendářním roce.
Pevně věřím, že je to pro každou rodinu značná úspora a tento závazek za Vás i nadále hradí obec, a to částkou cca 500 tisíc Kč. 4)
Na závěr bych chtěl poděkovat za podněty a nápady ohledně rozvoje naší obce, které jsem obdržel na email d.kadner76@gmail.cz
a věřím, že nebudou poslední. Tyto podněty od Vás chci zapracovat na další období do investičního plánu obce.
Váš starosta David Kádner

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Poštovní úřad.
Ještě na počátku 19. století zajišťoval doručování poštovních
zásilek obecní posel. V Nové Vsi tuto službu poslíčka po
nějaký čas vykonávala dokonce žena. Dvakrát týdně chodila
z Nové Vsi do Mostu „…kvůli vyřízení jí uložené pochůzky“
odkud přinášela mimo jiné, také poštovní korespondenci.
S rozvojem dřevovýroby v Krušnohoří ve druhé polovině 19.
století přibývalo i poštovních zásilek. V této době už
existovala v Čechách tak zvaná
„povozová pošta“. Tento způsob
přepravy a doručení poštovních zásilek
na trase z Mostu do H. Sv. Kateřiny
byl uveden do provozu 15. února 1869.
Jednalo se o poš tovní vůz - dostavník
tažený koňským spřežením, tzv.
koňskou poštu (Pferdepost), zpočátku
ji provozoval pan Fiedler z H. Jiřetína,
později pak Karl Schmieder z Černic.
Kočí poštovního spřežení přebíral
poštovní zásilky do deváté hodiny na
poštovním
úřadě
v H.
Jiřetíně
(poštovní úřad býval v budově Spořitelny, později na
vlakovém nádraží). Poštu a čtyři cestující vozil dostavník
dvakrát týdně, strmým stoupáním po „Staré cestě“
z Mariánského údolí na poštovní úřad (Postamt) v Nové Vsi
v Horách a dále pak do H. Sv. Kateřiny a Brandova. Kolem
třetí hodiny odpoledne pak jel stejnou trasou zpět kočí Franz
Scherl z Brandova, aby stihl do půl osmé předat zásilky na
vlakovém nádraží v H. Jiřetíně. V zimě táhlo jeho spřežení,

kvůli často až metrové vrstvě sněhu, místo poštovního vozu,
sáně. Na nichž přivážel na hory kromě pošty i případné
„pasažéry“. Na návrh novoveského nákupčího a výrobce
hraček Kajetána Köhlera byl 10. července 1887 zřízen v jeho
usedlosti č.34 (vedle hostince „U lípy“) první poštovní úřad.
K. Köhler byl také první „postexpeditor“. Vzrůstající
hospodářský rozvoj vyžadoval potřebu zřízení vlastního
poštovního úřadu. Proto v roce
1926 obec odkoupila dům č. 197
(později byla v tomto domě zřízena
mateřská školka), a po rekonstrukci
v něm byla zřízena obecní kancelář
a poštovní úřad. Zároveň byl
ředitelstvím pošt v Praze jako
vedoucí tohoto úřadu dosazen
úředník české národnosti. Po
obsazení Sudet německou armádou
v roce 1938 byl poštovní úřad
přemístěn do hostince „Výšina“
(tehdy „Gebirgshöhe"). Správu
úřadu převzal hostinský J.Grumptmann. Od 1. ledna 1942 byla
vedením pobočky poštovního úřadu pověřena sl. Annemari
Wagnerová. Prvním poštovním úředníkem po roce 1945,
zastávající úřad poštmistra, byl jmenován Stanislav Karas.
Poštovním zřízencem roznášejícím poštu byl F. Bouša. Od
října 1949 vykonával funkci poštmistra Václav Sochor, poštu
roznášel J.Vilhem. Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

INFORMACE OÚ

Označení nemovitostí číslem popisným (evidenčním )
Upozorňujeme občany na povinnost mít své domy označeny číslem popisným (evidenčním). Samotný vzhled čísla si
majitel nemovitosti může zvolit sám. Vlastník nemovitosti tak činí na svůj náklad. Neoznačení nemovitosti v případě
nutnosti značně komplikují a zpomalují práce záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba).J.D.

Z činnosti Spolku žen
Naší schůzky dne 13.2.se zúčastnil starosta naší obce p. David Kádner. Informoval nás o dění v naší obci a plánech na rok 2013.
Zajímal se o naši činnost v našem spolku. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci na různých akcích pořádaných OÚ.

Plán výletů a akcí do června 2013.
26.2.2013
úterý

kino Citadela

20.4.2013
sobota

Skanzen Zubrnice

22.5.2013
středa

Drážďany

15.6.2013

16.6.2013

sobota

neděle

26.6.2013

film Babovřesky

Máchovo jezero , Bezděz

Praha - Staroměstská radnice
Za Spolek žen M. Plačková

středa

OZNÁMENÍ
Ke dni 31. 12. 2012 jsem rezignovala na funkci
předsedkyně Občanského sdružení pro rozvoj Mníšku, a
taktéž na předsedkyni Osadního výboru. Jelikož většina
členů nebyla spokojena s mojí prací, rozhodla jsem se
dát šanci ostatním členům, aby přispěli k rozvoji osady
Mníšek. Všem, kdo se mnou spolupracovali, chci velice
poděkovat, zejména paní Janě Dvořákové, která mi
vždy vyšla vstříc a pomohla.
Eva Nirodová

Dovolujeme si oznámit, že v měsíci
únoru se zasedání zastupitelstva obce
Nová Ves v Horách nekoná.
Nejbližší zasedání proběhne 25. 3. 2013.
Program bude řádně zveřejněn.
Pro milovníky zimních sportů vydal Svazek obcí
v regionu Krušných hor brožuru
„Krušnohorské zimní sporty“. Brožuru si
můžete vyzvednout na obecním úřadě zdarma.

INFORMACE - ZAJÍMAVOSTI
Úřad práce ČR - úřední doba od 1. 2. 2013 je jednotná na všech kontaktních pracovištích.
Pondělí a středa : 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek : 8.00 – 11.00
Pátek: 8.00 – 11.00 jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání
Významné dny v únoru: 11.2. Světový den nemocných, 21.2. je Mezinárodní den mateřského jazyka,
Mezinárodní den cestovního ruchu a Mezinárodní den proti kolonialismu, 22.2. Mezinárodní den skautů
Významné dny v březnu: 2.3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír, 6.3. Den jódu, 8.3. Mezinárodní
den žen, 11.3. Evropský den mozku, 12.3. Vstup ČR do NATO. (J.D.)

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 10. 2012 je doručování v obci zajištěno prostřednictvím motorizovaného doručovatele
pošty Litvínov 1, který bude zajišťovat:
 doručování všech druhů poštovních zásilek
 výplatu důchodů
 výplatu poštovních poukázek
 příjem všech druhů poštovních zásilek
Česká pošta, s.p.
 prodej cenin a kolků
 prodej zboží
 prodej novin a časopisů
Jestliže si přejete podat zásilku ve Vašem bydlišti (sídle), můžete kontaktovat našeho pracovníka následovně:
 při dodávání Vám určených poštovních zásilek
 na telefonním čísle motorizovaného doručovatele 734 895 726
 vhozením žádosti s uvedením bližších podrobností do poštovní schránky
Případné dotazy zodpoví vedoucí pracovníci pošty Litvínov 1 na tf.č. 476 753 058
Česká pošta, s.p. Region Severní Čechy

S pozdravem

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Obec Nová Ves v Horách

16. 3. 2013

Obecní ples
tombola

20.00 - 02.00 h

sál rest. Pod lipou
hrají Dvořákovi

Vás srdečně zve na

rezervace vstupenek na Obecním úřadě Nová Ves v Horách od 25. 2.
vstupné 70,- Kč

Oblastní muzeum v Mostě :
Od 4. 12. 2012 do 28. 2. 2013 výstava kočárků a panenek
O nezapomenutelném starém Mostě v radostech i strastech honosného královského města bude
zasvěceně vyprávět ředitelka mosteckého oblastního muzea 26. 2. 2013 v 17.00 hod.
28. 2. 2013 se konají v Litvínově na náměstí Míru Zabijačkové hody od 10.00 – 17.00. (J.D.)
Prodám automaticky řízený kotel na uhlí

(VARIMATIK VM 25 )
původní cena 84000 Kč nyní za 24000 Kč
Je 6 let provozován, kotel je v dobrém stavu
odpovídá stáří, je dobrý a spolehlivý.
telefon 725 847 122

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

Anna LANDOVÁ (82)
Božena PAVLÍKOVÁ (79)
Růžena TUMOVÁ (71)
Danuše KARLOVCOVÁ (74)
GRATULUJEME

INZERCE

TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
Pozvánka
Tímto si dovolujeme pozvat všechny své členy a příznivce na
Valnou hromadu,
která se bude konat dne 23. 2. 2013 ve 14, 00 hodin v klubovně TJ
Sokol (dům sportu Nová Ves v Horách).
Program:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnost TJ
4. Zpráva o hospodaření
5. Zprávy z jednotlivých oddílů
6. Volba návrhové a mandátové komise
7. Volba nového výboru TJ
8. Diskuse
9. Návrh na usnesení
10. Závěr – občerstvení
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor TJ – Novotný František

Šití a vyšívání
1)

2)

3)

4)

5)

6)

kompletní šití
šaty, sukně, halenky, košile D i P, kalhoty, mikiny,
plesové šaty (cena podle materiálu + práce)
úprava oděvu
– zkracování nohavic a rukávů ……………. 30 Kč
zužovaní nohavic a rukávů………………50 Kč
všívání zipů
bundy ……………………………………40 Kč
mikiny……………………………………50 Kč
kalhoty,sukně……………………………..30 Kč
kabáty…………………………………….85 Kč
Ruční vyšívání
obrázky…………………………………….50 Kč
jména………………………………………15 Kč
datum narození…………………………….15 Kč
rámování…………………………………20-50 Kč
Ostatní šití
polštářky různé tvary nebo povlaky na polštářky
velikosti od:
30x30…………………………………….35 Kč
40x40……………………………………55 Kč
50x50……………………………………70 Kč
50x70…………………………………….100 Kč
Povlečení
povlak na jednu deku (4m)………………….cca
300Kč+ práce 380 Kč
povlak na 1 polštář (cca 1m)………………..cca100
Kč + práce 160 Kč

Objednávky na 732 920 318
Marcela Berousková

INZERCE

NAPSALI JSTE NÁM....
Dobrý den,
chtěla jsem Vám napsat, že Myslivecký ples, který
se konal 19.1.2013 byl jeden z nejlepších plesů,
který tady byl. Líbila se mi velmi bohatá tombola,
příjemní organizátoři, výzdoba a výběr kapely byl
víc než úžasný. Chtěla bych všem moc poděkovat
za krásný ples a doufám, že se bude opakovat!
S pozdravem Horáková Veronika

Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18216. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: novaves@iol.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

