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Blíží se závěr roku 2009. Jaký byl?
Vážení čtenáři, občané a návštěvníci naší obce,
pravidelně prostřednictvím tohoto zpravodaje
Vám přinášíme informace o dění v naší obci.
Zájem o Novoveský zpravodaj je velmi dobrý,
a proto využívám této možnosti a děkuji tímto
za konečnou úpravu a příspěvky především
ing. Radce Malkusové, pí. Libuši Novotné
Pokorné, pí. Janě Dvořákové a za fotografie p.
Josefu Pešírovi. Nadcházející čas vánoční a
konec roku 2009
ponouká za malým
ohlédnutím a zbilancování tohoto roku a
zhodnotit, zda byl úspěšný.
Dovolím si v krátkosti zopakovat činnost obce
jako takové a iniciativy dobrovolných spolků a
posouzení o úspěšném či neúspěšném roce
nechám na Vás na čtenářích. Jaký tedy byl
rok 2009 z pohledu rozvoje obce? Co se
povedlo a udělalo za toto období? Především
se dá konstatovat, že Obec plní přijatý
dokument „Plán rozvoje obce na rok 2007 –
2010“ a jak následně uvedu, udělalo se
spoustu věcí a akcí nad rámec tohoto
dokumentu. Především, co je na první pohled
patrné při průjezdu obcí, je její zlepšující se
vzhled a to tím, že se dokončila výměna
čekáren a provedla se kompletně úprava okolí
čekáren
zámkovou
dlažbou,
doplněná
lavičkami s květináči, zámková dlažba se
provedla též na odpočívadle v dolní části obce,
v místní části Mníšek bylo vytipováno místo a
osazena informační tabule, úspěšně probíhá
rekonstrukce kulturního domu „Pod lipou.“
Byla opravena hala a osazena novými vraty,

opravila se kůlna za „Lípou“, byla provedena
oprava bývalé trafostanice u hřbitova, provedla
se výměna oken a dveří v muzeu.
Zrekonstruováno bylo veřejné osvětlení
v Mikulovicích, kompletně byla opravena
knihovna. U Sportovního domu je opravena
zídka-taras, upravilo se okolí kostela, opravila
se zeď hřbitova, bylo provedeno zrestaurování
křížů na hřbitově a křížku u Vršanských. Obci
se také podařilo získat významné ocenění
v podobě titulu Vesnice roku 2009 za podporu
a rozvoj lidových tradic. Průběžně se
prováděla údržba zeleně našimi zaměstnanci.
Největší zásluhu na vzhledu obce ale máte vy
občané a chataři, kteří pečujete o své domky a
zahrady, což obec vnímá a tímto všem, kteří
takto pečují o „své“ děkuje. Dovolím si
přiblížit
spolkovou činnost a kulturně
společenské akce pořádané těmito spolky ve
spolupráci s obcí. V obci velmi aktivně působí
Spolek žen, Tělovýchovná jednota Sokol
s oddíly kopané, stolního tenisu a cvičení žen,
dále pracuje Kroužek dovedných rukou, První
novoveská nezisková organizace. Podařilo se
obnovit činnost Sboru dobrovolných hasičů a
Spolku pro obnovu památek. Nyní uvedu
zdařilé sportovní a kulturní akce. Proběhl Ples
obce, v knihovně proběhla Noc s Andersenem,
v muzeu se uskutečnila soutěž o nejhezčí
velikonoční vajíčko, tradičně se uskutečnilo
pálení čarodějnic, stavění máje, pokládání
věnců k památníku Rudé armády a památníků
obětem 2 sv.války, kácení máje a ve spolupráci
s Partnerským
spolkem
Litvínov
proběhlo Paličkářské
symposium,
byly
odměněni žáci, kteří
měli vyznamenání,
nebo se podstatně
oproti
pololetí
zlepšili,
proběhla
oslava dětského dne
na hřišti a oslava
dětského dne na
Lesné,
obec
Mikulovice
z okr.Jeseník
uskutečnila divadelní
představení pro děti
a dospělé, proběhly
letní slavnosti /turnaj
v kopané a turnaj ve
stolním
tenise/,

uskutečnil se zájezd pro děti do Liberce,
uskutečnilo se setkání seniorů s představiteli
obce, proběhla soutěž o nejhezčí zahrádku a
soutěž
Kniha
mého
srdce ,
28.října
proběhlo
pokládán
í kytice
a
zapálení
svící u
památník
u obětem
1
sv.
války a
večer
proběhlo setkání seniorů s představiteli obce
s vyhodnocením soutěže o nejhezčí zahrádku a
knihu mého srdce s následnou volnou zábavou
při reprodukované hudbě. Nyní před koncem
roku proběhly vánoční trhy a vánoční koncert
ve spolupráci s Partnerským spolkem Litvínov
a poté proběhla Mikulášská nadílka a týden
poté Dětské vánoční odpoledne. Sport se
prezentoval především mistrovskými utkáními
OP ve fotbale, pravidelným cvičením žen a
rekreačním hraním stolního tenisu. Uspořádán
byl turnaj ve stolním tenise, fotbalový turnaj,
turnaj v nohejbale a šipkový turnaj.To vše bylo
podporováno přímo financemi z rozpočtu obce,
či nepřímo sponzoringem např. zapůjčení sálu
bez úplaty, materiálem, zbožím či cenami. .Pro
úplnost je nutno uvést i skutečnost, že obec
v roce 2009 hospodaří s přebytkem a je dobrý
předpoklad do příštího roku 2010, že dojde
naplnění předpokladů vycházejících z Plánu
rozvoje obce.
Závěrem mého bilancování
Vám chci
poděkovat za podporu a za přispívání k
rozvoji naší obce tak, jak to jen jde podle
Vašich možností.
Přeji Vám a Vašim blízkým hodně pohody a
klidu v nadcházejícím čase vánočním a do
nového roku Vám přeji hlavně zdraví a
hodně spokojenosti.

Jan Bejček, starosta
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA HROBOVÁ
MÍSTA
Připomínáme, že většina poplatků za
hrobová místa na zdejším hřbitově
bude splatná v lednu 2010 na další
období 10-ti let. Zkontrolujte na svých
stvrzenkách,
případně
smlouvách
termín splatnosti. Poplatek činí 500,Kč (velký hrob), 300,- Kč (malý hrob).
Poplatek je možné uhradit v hotovosti
v pokladně OÚ, anebo bankovním
převodem na č. účtu: 3823491/0100 (je
však nutné si zavolat o variabilní
symbol, aby platba mohla být
identifikována).
MUDr. Tenk 31.12.2009 neordinuje.

NOVOVESKÉ MUZEUM
JE DOČASNĚ UZAVŘENO
Upozorňujeme tímto, že z důvodů výměny
oken a dveří a oprav vnitřních prostor
budovy muzea je do odvolání muzeum pro
veřejnost uzavřeno.

Stručně z posledního
zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
ZO rozhodlo o zřízení odstavné plochy pro
automobily na pp.č. 1382/4 a 1382/3
(komunikace k VE).

ZO schválilo pořádání obecní plesu na
den 13. 3. 2010.
ZO rozhodlo uvolnit mimořádně 25 tis. Kč
pro TJ Sokol na úhradu faktur za energie.
ZO schválilo p. Prušovice Radka do
funkce člena kontrolního výboru.
ZO schválilo rozpočtové provizorium obce
Nová Ves v Horách na rok 2010.
ZO schválilo rozpočet na projektové
práce na opravu vnějšího pláště kostela
sv. Michaela arch. v částce 177 786,- Kč.
ZO schválilo přijetí dotace ze SZIF na akci
Rekonstrukce památníku a parkové úpravy
okolí (na Výšině). Dotace činí 339 300,Kč.
ZO neschválilo zvýšení koeficientu daně
z nemovitostí.
R. Malkusová

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN V ZÁVĚRU ROKU 2009
Obecní úřad Nová Ves v Horách
21. 12. 2009
22. 12. 2009
23. 12. 2009
28. 12. 2009
29. 12. 2009
30. 12. 2009
31. 12. 2009

8.00 – 17.00 h
8.00 – 15.00 h
se neúřaduje
8.00 – 17.00 h
8.00 – 15.00 h
8.00 – 17.00 h
se neúřaduje

Vánoce v Krušných horách před 150 lety
Krušnohorská
zimní
atmosféra.
Oslavy
krušnohorských vánočních svátků se v mnohém
nelišily od vnitrozemských, i když byly dány zdejší
přírodní stravou a dalšími krajovými specialitami.
Nezaměnitelný pohled na Krušnohoří udržují města
v horách. Skrze osvětlená okna, která mají typické
arkýře a tradiční postavy jak horníka, anděla,
louskáčka a kolem nich se line vůně ze svíček, se šíří
vánoční atmosféra. Světla v oknech se rozsvěcí už
na počátku adventu. Svíčky svítily i voněly. V
Krušných horách se začínaly slavit Vánoce v
domácnostech okolo roku 1830. Tehdy byly jejich
symbolem
obalené
kouřící
svíčky,
které
aromatizovaly obytné místnosti útulnou vůní. Onen
světelný obal svíčky má jméno Raachermannl, nebo
též Rauchermannchen. Tyto vonné svíčky jsou
vytvářeny v nesčetných variacích. Sličná vůně se
potom
rozhostí
ze
všech
myslitelných předmětů resp.
hliněných i vyřezávaných
postav. Rauchermannchen
jsou hlavně dřevěné
figurky, které vznikly v
oblasti kolem Krušných hor.
První se objevují na začátku 19. století

a jsou používané i na běžné svícení. Svíčky, které
zároveň voněly, když svítily, se nazývaly
Raucherkerzen. Byly obvykle ve tvaru obličeje
někoho blízkého z rodiny, nebo významné osoby z
okolí, oblíbený byl třeba lesník. Mimo to patří k
Vánocům ještě stromeček. Ten byl v každé
domácnosti. Jídlo na trhu. Zvláštní a pozoruhodné
jsou vánoční trhy, na kterých se příležitostně
předvádí krušnohorské zvyky a obyčeje. Je zde
mnoho lahůdek, jako jsou pečená jablka, klobásy na
roštu, cukrová vata, volská oka na špízu a perník.
Řezbáři, krajkářky, tkalci, soustružníci, tiskaři,
pletaři a malíři tam vystavují své výrobky. Na
Štědrý den se mnoho věcí nesmí dělat. Zvláštní
tradice a postupy se vztahovaly přímo ke Štědrému
dni.* oheň v kamnech nesmí uhasnout* liché
množství osob nesmí sedět za stolem* většina osob
musí být zaměstnaná* při jídle se nesmí vstávat od
stolu* na stůl patří jen slavnostní jídlo* nádobí po
Štědrovečerním jídle se hned nesmí umývat. Tento
řád dnes ovšem již všichni lidé nedodržují, ale
významné tradiční zvyklosti v Krušných horách se
ke Štědrému večeru ještě mnohde vyskytují.
Slavnostní tabule nese mnoho významů.
Nejčastěji se udržují tradice vztahující se k jídlu. Na

stole by neměla chybět čočka jako předkrm, proto se
ještě dnes nosí v mnoha rodinách v poledne na stůl.
Slavnostní stůl by pak večer mohl vypadat takto:
klobása, vařené nebo bramborové knedlíky, kyselé
zelí, přepuštěné máslo, celer, houska, mléko,
borůvkový kompot, chléb a sůl. Tato jídla bývají
spojována s určitými významy. Knedlíky slibují
velké peníze. Čočka slibuje drobné peníze. Chléb a
sůl musí být na stole, jinak bude chybět po celý rok.
Kyselé zelí je důležité pro růst obilí. Celer zaručí
potenci a plodnost. Chléb je potřeba dojíst a
lampu rozbít. Na Svatý večer začíná jídlo přesně v
šest hodin. Stůl je pokrytý bílým ubrusem. Chléb a
sůl jsou položené na vedlejším stolku pod lampou.
Když otec rozsvítí, začíná slavnostní hostina. Po
hlavním jídle se dojídá chleba se solí. Stolní lampa
se rozbije v ubrusu a zůstává tak až do příštího dne
ležet na stole. Ráno na 1. svátek vánoční je upečena
vánoční štola. V poledne se objeví na stole husa se
zelenými knedlíky a červeným zelím. Na Silvestra
se bude jíst kapr na modro. Na Nový rok ještě
naposledy rodina sejde u slavnostního stolu.
Prosazuje se vídeňské jídlo - řízek s bramborovým
salátem nebo pečené kuře s hranolky.
zdroj-www.horydoly.cz
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Místní sbor dobrovolných hasičů informuje o činnosti
V měsíci říjnu jsme opětovně založili SDH s počtem 19 členů, k měsíci
prosinci máme již 27 členů. Naše základna se rozrůstá. Jsou sice i lidé,
kteří se přihlásili a po nějaké době odešli, ale i s tím musíme počítat.
Naše činnost zatím spočívá v tom, jaké máme možnosti. Od začátku
dáváme dohromady hasičárnu. Klubovna je hotová a garáže zatím tak
na 80%. V listopadu jsme uspořádali šipkový turnaj, jehož vítězem se
stal náš člen Tomáš Herceg. 16. 1. 2010 pořádáme výroční schůzi a o
týden později 23. 1. 2010 hasičský bál, na který Vás všechny srdečně
zvu. Dále budeme pořádat různé sportovní a kulturní akce. Plánujeme
opravovat hasičskou techniku i práce na hasičárně. Doufám, že

nezůstaneme v tomto počtu, ale že i nadále se budou naše řady rozrůstat
o nové členy, které vítáme. Budete-li mít někdo zájem o členství,
můžete se přihlásit na výroční schůzi, anebo na tel.: 731 181295 přímo
u mě.
Na závěr bych rád vyjádřil poděkování zdejšímu obecnímu úřadu, panu
starostovi Bejčkovi a všem zastupitelům za stálou důvěru a podporu.
Za SDH Nová Ves v Horách Vám přeji krásné vánoce a šťastný
nový rok.
Jaroslav Hezoun, dosavadní předseda

Rozhovor s Vladimírem Romportlem, členem zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách a předsedou finančního výboru
Po složení mandátu Lenky Martinkové v srpnu tohoto roku jste se následně dostal jako náhradník do zastupitelstva naší obce. Současně
jste byl zvolen předsedou finančního výboru. Dosud jste pracoval jako člen kontrolního výboru zastupitelstva. Jak hodnotíte dosavadní
činnost ZO? Co se povedlo, co naopak – případně proč? Myslím si, že v práci ZO je velikým kladem, že začalo věcně pracovat. Na jednáních
ZO se zodpovědně řeší podstatné úkoly nezbytné pro chod obce a činnost ZO se nevybíjí v „žabomyších válkách“. A pokud bych měl označit jednu
konkrétní věc, která se povedla – tak podle mě se zastupitelstvu povedl převod Hospody Pod Lípou. Jasně je vidět, že konkrétní vlastník se o
majetek umí starat nejlépe. A co se nepovedlo – nedaří se pro obec získávat finanční prostředky např. z dotací na rozvoj v takové míře, jak bychom
si představovali. Ale je pochopitelné, že v době ekonomických problémů v celém světě, je zdrojů málo. Před Vámi je ještě téměř 11-ti měsíční
funkční období, jaké máte představy o činnosti zastupitelstva do konce volebního období, případně i pro nadcházející období, co byste
např. rád osobně prosadil apod.? Doufám, že do konce funkčního období bude zastupitelstvo pracovat bez velkých problémů a bez konfliktů.
V příštím roce nás mimo voleb do obecního zastupitelstva ještě čekají parlamentní volby a je těžké odhadnout, jaký dopad na obce budou mít před a
po volební boje našich vrcholových politiků. To je otázka, která se úzce dotýká toho, co bych ještě do konce funkčního období pomohl zajistit. Od
1. 1. 2010 bude mít obec v pronájmu kostel, kulturní památku, a na její obnovu bych rád pomohl zajistit finanční prostředky. Pro nadcházející
volební období mám stejné představy jako pro to nynější. Budu kandidovat do zastupitelstva a budu-li zvolen, pak bych rád prosadil, aby se noví či
staronoví zastupitelé dohodli na koncepci rozvoje obce, aby to nebylo jednou hot a po druhé čehý. Jak dlouho žijete v obci? Trvale v obci žiji od
poloviny roku 2004, ale osobní blízký vztah k obci mám již od roku 1963, kdy zde rodiče koupili chalupu. Tady jsem trávil všechny víkendy a
podstatnou část prázdnin celé jedno desetiletí. A později sem s dědečkem a babičkou rády jezdily moje děti. Prozradíte, jak trávíte volný čas, jaká
jsou Vaše hobby? Denní relaxací je pro mě procházka se psem, což v sezóně doplňuje houbaření. Co je Vaší profesí? Pracuji jako daňový,
ekonomický a účetní poradce v poradenské firmě.
Děkujeme za rozhovor. Redakce

Kulturní a společenské události
Mikulášská nadílka pro děti 5. 12. 2009
V hojném zastoupení si přišly na sál kulturního domu pro nadílku od čerta a Mikuláše novoveské děti. O zábavný program v podobě soutěží a
tance se postaral Novoveský spolek žen, na organizaci se podílela paní Jana Dvořáková, David Kádner a Petr Thiel a Jiří Brandner. Všem
organizátorům si dovolujeme vyjádřit upřímné poděkování za čas strávený přípravami. Bohatou nadílku pro děti zajistil obecní úřad díky
sponzorským příspěvkům firem Altenerg, s.r.o., Rudolf Rác, Větrné elektrárny Strážný vrch, a.s. , Kovomat Peddy, David Kádner, Věra a Josef
Berouskovi, Jiří Brusch, Travel Free, F1, Jiří Mikač. Děkujeme také Dětskému domovu Hora Svaté Kateřiny za spolupráci.
(-rama-)

Novoveské vánoční trhy s Partnerským spolkem Litvínov. Tradice a zvyky se vracejí
V sobotu 5.12.2009 jsme mohli být znovu svědky příjemného návratu
pěkných předvánočních zvyků na hřebeni našich Krušných hor.
Dávnou tradici trhů v době Adventu, kdy venkovní práce jsou již
hotovy, příbytky se připravují na čas rozjímání a setkávání
s nejmilejšími a všichni, kdo po celý rok něco vyráběli a připravovali,
chtějí prodat a předvést, co umějí, vyráželi na trhy, známe ze saské
strany Krušných hor již po mnoho let. Pomalu se ale vrací i do naších
obcí.
Nová Ves v Horách uspořádala společně s Partnerským spolkem
Litvínov již druhé Vánoční trhy, tentokrát spojené i s mikulášskou
nadílkou.
V nově naparáděném hostinci Pod lipou se svými výrobky mohly
pochlubit paličkářky a perníkářky z Partnerského spolku, floristky ze
spolku přinesly nové trendy ve vánoční výzdobě, zdraví a krásu
z přírody nabídla „bylinkářka“ ze Zelené lékárny. Ani mlsné jazýčky
nepřišly zkrátka – o horkou či studenou medovinu, „svářo“ a dobroty
k zakousnutí nebyla nouze.
O vánoční atmosféru se se svým uměním střídavě postarali členové
mužského pěveckého sboru Anton-Günther-Chor ze sousedního
Seiffenu, děti z Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny a folková
skupina Pět oříšků pro popelku.

Od dopoledne přicházeli návštěvníci prohlížet výrobky a kupovat
výrobky anebo si sami
vyzkoušet některé řemeslné
techniky a vyrobit si pro radost
svůj vlastní perníček, svícen
nebo adventní věnec.
Odpoledne sál „Pod lipou“
doslova praskal ve švech. Bylo
milé vidět pohromadě tolik
mladých lidí a dětí, kteří se
přišli společně pobavit.
Na organizaci celého dne se
podílely pracovnice a dobrovolnice z Partnerského spolku Litvínov,
obce Nová Ves v Horách i dětského domova v Hoře sv. Kateřiny.
Finančně přispěly prostřednictvím dotace PSL Lesy České republiky a
dále Altenerg, s.r.o., Rudolf Rác, Větrné elektrárny Strážný vrch, a.s. ,
Kovomat Peddy, David Kádner, Věra a Josef Berouskovi, Jiří Brusch,
Travel Free, F1, Jiří Mikač. Věříme, že se v budoucnu takovéto
setkávání na horách stane tradicí. PhDr. Marie Svačinová, Partnerský
spolek Litvínov, o. p. s., foto: Josef Pešír
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Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi v Horách, pod záštitou
obce Nová Ves v Horách, Vás srdečně zve na:

Pozvánka
na Výroční schůzi dobrovolných hasičů
v Nové Vsi v Horách
SDH zve všechny současné i dřívější členy a všechny
občany Nové Vsi v Horách na svou první výroční
schůzi.
Přijďte podpořit nově vzniklý sbor a případně se
staňte jeho novým členem.
Místo konání: restaurace POD LÍPOU
Datum: 16. 1. 2010 od 18.00 h
Na schůzi se budou vybírat členské poplatky na rok
2010 a bude se plánovat další činnost sboru.
Před vlastní schůzí jsou všichni členové SDH a
členové zastupitelstva obce srdečně zváni na otevření
nově zrekonstruované klubovny a na vlastní prohlídku
hasičárny a její techniky.
Otevření klubovny je plánováno na 17.30 h.

TJ SOKOL Nová Ves v Horách
Vás srdečně zve na tradiční

Vánoční turnaj dvojic
ve stolním tenise.
Den: 26. prosince 2009
čas: 09.00 h
kde: Dům sportu TJ Sokol
Rozlosování proběhne v 9.00 h
v sokolovně.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.

1. hasičský bál
kdy: 23. 1. 2010
kde: na sále kulturního domu Pod lípou

čas: 20.00 – 02.00 h
vstupné: 50,- Kč v předprodeji na OÚ,
nebo 70,- Kč v den konání na sále
k zábavě a tanci hrají manželé Hvozdovi.
Připravena je bohatá tombola.
Svou účastí podpoříte nově vzniklý sbor!

Vážení sousedé a spolupracovníci,
dovolená v roce 2010 klepe na dveře, i když se to nezdá, zima se
překulí a bude tu opět léto. Srdečně Vás zvu do Filipa a Jakova,
do kempu, který mnozí již znáte.
Dojednaná cena pobytu ve výši 3 900,-Kč je příznivá s ohledem
na dobu pobytu, ( vrchol léta –původní cena 4 900,-Kč).
Pobytová taxa činí dle věku, dítě 12 – 18 let 140,-Kč, osoba nad
18 let 280,-Kč. Organizace sjednání pobytu: Ve středu 13. ledna
budu v hostinci „Horský domov“ od 16,00 do 18,00hod. Zájemci
z obce se mohou přihlásit zde a současně složit zálohu 1 500,-Kč
hotově či na účet. Záloha bude vratná do 31.května v plné výši,
dále pouze při zajištění náhradníka. Zájemci z ostatních obcí mě
najdou v dětském domově či doma na adrese Dolní 307. Lze se
dohodnout i telefonicky s tím, že záloha bude do týdne zaslána
na účet: 0649046193/0800.Pracující s možností dotace z FKSP
nahlásí adresu zaměstnavatele a zda má být poukaz vystaven na
jednu či více osob. Faktury budou vystavovány od ledna 2010.
Termín rekreace v době od 6.8. – 15.8. Odjezd je v pátek 6.8.
v 17,00. z Hory Sv.Kateřiny od dětského domova a odjezd
z kempu v sobotu podvečer cca v 17,00h. Návrat v neděli ráno
opět k dětskému domovu tj. dne 15.8.2010. Poznámka:
k dnešnímu dni
30.11.2009 je již plně obsazeno 7 chatek
z celkového počtu 12.
Se srdečným pozdravem sousedka a kolegyně Hana Řebíková
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