OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ

LEDEN 2010

Milí čtenáři Novoveského zpravodaje,
rok zase uplynul jako voda a s ním i další rok života našeho zpravodaje. Stejně jako v roce minulém, tak i v tom letošním se
budeme snažit přinést Vám všem aktuální informace o dění v obci. Dozvíte se včas o konání kulturních, společenských,
sportovních i dalších akcí, přineseme Vám informace ze zasedání obecních zastupitelů. Protože vnímáme zájem a pozitivní
ohlas ze strany Vás, čtenářů Zpravodaje o každé nové vydání, budeme v naší práci rádi pokračovat i v roce 2010. Kromě
aktualit Vám nově budeme přinášet různá zajímavá témata z historie obce a jejího okolí, které bude připravovat pan Josef
Pešír, obecní kronikář. Dozvíte se také nově o činnosti nově ustanoveného Sboru dobrovolných hasičů v čele s novým
starostou J. Hesounem. Nově připravujeme také různé kvízy a soutěže o zajímavé ceny. Věříme, že také čtenáři a občané
nám občas přispějí nějakým zajímavým článkem o činnosti nějakého spolku, anebo ohlasem na dění v obci. Všechny
příspěvky rádi přivítáme na kontaktech uvedených v tiráži. Bohužel, prozatím Vám jednotlivá vydání budou do schránek
stále doručována pouze v černobílé verzi. Naším přáním je vydávat Novoveský zpravodaj barevně a budeme se snažit pro
naplnění tohoto přání udělat maximum. Zatím však v podmínkách, ve kterých při přípravě každého vydání pracujeme, je
barevná verze příliš nákladná. Vy, kdo si chcete zpravodaj prohlédnout také v originálních barvách, máte možnost na webu
obce www.novavesvhorach.cz, kde jednotlivá aktuální vydání včetně archivu naleznete s předstihem před distribucí do
schránek. Doporučujeme Vám také odeslat na e-mail: novaves@iol.cz Vaši mailovou adresu, na kterou Vám Zpravodaj
můžeme aktuálně automaticky zasílat. Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad stránkami Novoveského zpravodaje.
Vaše redakce ☺

Vážení
spoluobčané!
Adventu,
Pomíjivý čas
Vánoc a oslav
příchodu
Nového roku 2010 je již
v nenávratnu,
stává
se
tradicí
vyzdobení
a
osvětlení
obce
vánoční
tématikou. Jsem rád, že i
Vy, spoluobčané přispíváte
výzdobou
oken
a
předzahrádek k zvýraznění
hezké atmosféry těchto svátků, a proto Vám všem, kdo jste čímkoliv
přispěli k hezké atmosféře a pohodě, mnohokrát děkuji a věřím, že
oslavy svátků jara proběhnou ve stejném duchu a procházka obcí
bude opět nevšední jako v čase Adventu. Jan Bejček,starosta

Obecní úřad Nová Ves v Horách přijme 1 pracovníka do
Novoveského muzea. Druh prac. poměru: dohoda o pracovní
činnosti, plat: 50,- Kč/hodina, pracovní doba: vždy dva
víkendy v měsíci sobota a neděle od 10.00 h do 16.00 h.
Vhodné zejména jako brigáda pro studenty, pro uchazeče
v evidenci ÚP nebo pro důchodce. Zájemci se mohou přihlásit
na OÚ. Nástup cca 1. 3. 2010 nebo dle dohody.
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA HROBOVÁ
MÍSTA
Připomínáme, že většina poplatků za
hrobová místa na zdejším hřbitově je
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).

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.

Silnice Mníšek –
Křížatky se v zimě
neudržuje
Oznamujeme tímto a připomínáme, že
komunikace směr Mníšek – Křížatky se
v zimním období vůbec neudržuje!
(-rama-)

Společenská kronika
V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti paní Antonii
Benefiové (83 let), Janě Vitverové (70 let), Františkovi Novotnému (76 let).
V lednu se s námi bohužel navždy rozloučil pan Jozef Bílý (79let).
(-rama-)

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
bude v roce 2010 přístupný v těchto dnech v době 7.00 –
12.00 hodin: 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2010
UPOZORNĚNÍ
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů, a to výhradně za účelem uložení
směsného komunálního odpadu, nikoliv odpadu jako je
např. stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!
Pro uložení takovéhoto druhu odpadu využijte sběrné dvory
(Hora Sv. Kateřiny, Litvínov), popř. si objednejte přistavení
vlastního kontejneru u společnosti Marius Pedersen.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
OBECNÍ ÚŘAD
STAROSTA
HASIČI
POLICIE
ZÁCHRANKA
TÍSŇOVÁ LINKA
ORDINACE
lékaře Nová Ves v H.
POLICIE Nová Ves v H.
POŠTA Nová Ves v H.
havárie:
PLYN
ENERGETIKA
VODÁRNY
Krajský úřad
WMS-Internet
-poruchy, zřízení
poruchy TV vysílač
Správa a údržba silnic
-dispečink

476 113 156, novaves@iol.cz
476 117 021
150
158
155
112
476 117 009
476 742 090, 974 438 519
476 116 119
1239
840 850 860

840 111 112
475 657 111
736 630 988
242 418 774, 242 418 906
476 111 737
474 628 627, 724 165 392

Počátky osídlení v Nové Vsi v Horách
Dnes už přesně nevíme, kde a kdy byla postavena obydlí
prvních osadníků. Rovněž neznáme důvod osídlení,
například, zda k němu nedošlo z nařízení či příkazu majitele
půdy, případně panství. Ve svém historickém pojednání
„Česká Nová Ves a Mníšek v Krušných horách“ píše farář
Hrdy z Anfangenu: „ Chudí uhlíři osídlili ve 12. století tuto
část pohoří, mýtili lesy a stavěli malá obydlí ze dřeva a
hlíny“. Také učitel Karel Gabert, který v letech 1930 až 1938
vyučoval na zdejší škole a zabýval se historií naší obce, se
domníval, že příchod prvních osadníků ve 14. století
ovlivnilo počínající rudné dolování a blízkost solné stezky.
Podle ústní tradice si osadníci budovali svá obydlí
v blízkosti vody, nacházela se pravděpodobně podél
hraničního potoka Svidnice, čemuž nasvědčuje i rozdělení
pozemků. Tato stará ves Rottendorf, (původní název Nové
Vsi v Horách) měla již kolem roku 1384 svůj kostel (nejspíše
se však jednalo o kapli), který byl zasvěcený archandělu
Michaelu a vlastního duchovního. Místo, kde tento kostel
stával, je nám však neznámé.
Když husitská vojska v roce 1429 při svém válečném tažení
do Saska přecházela přes Krušné hory, dřevěný kostel
v Rottendorfu vypálili a duchovního zabili. Není známo, zda
se husité dopustili násilí na zdejších obyvatelích a jejich
domovech. V 16. století dochází k velkým změnám, majitel
panství Sebastian z Veitmile nechává stavět tak zvaný
„starý kostel“ a věnuje osadníkům v roce 1537 zvon, který
sloužil, už v současném kostele, do roku 1922 („starý
kostel“ stával vedle dnešního Domu sportu, při jeho dolním
okraji, pamětníci si možná vzpomenou, že zde stál velký
dřevěný kříž). Nedochovalo se nám, kdy začalo vyměřování
a přidělování půdy v dnešním katastru nového Rottendorfu.
Mnohé však mluví pro to, že již Sebastian z Veitmile
osadníkům vyměřování a přidělování pozemků zařídil.
Josef Pešír, kronikář
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PROGRAM
34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které svolávám na den 25. ledna 2010 od 17.00 hodin
místo konání: zasedací místnost OÚ Nová Ves v Horách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace starosty
Návrh na schválení rozpočtového opatření r. 2009
Návrh na osvobození od placení poplatku za odpad pro
rok 2010
Návrh na schválení rozpočtu obce Nová Ves v Horách
na rok 2010
Volba člena finančního výboru
Nabídka na rozšíření spolupráce v oblasti výroby
elektřiny – výstavba a provozování větrných elektráren
v kú. Mníšek - firma Altenerg
Žádost o zřízení věcného břemene na pp.č. 485 kú.
Mníšek – napojení větrného parku na soustavu ČEZ
Žádost o prodej pozemku pp.č. 928/2 kú. Nová Ves v
Horách

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi v Horách,
pod záštitou obce Nová Ves v Horách, Vás srdečně zve na:

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!

12. Žádost o prodej pozemku části pp.č. 11/3 kú. Nová Ves
v Horách
13. Žádost o pronájem části ppč. 1105 /1 kú. Nová Ves
v Horách
14. Zřízení věcného břemene na pp.č. 498, 492, 489 kú.
Mikulovice v KH
15. Nabídka na směnu pozemků – Lesy Jezeří k.s.
16. Výroční zpráva za rok 2009 podle z. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
17. Fond rozvoje bydlení 2010
18. Výběrové zřízení – výtah v budově OÚ
19. Návrh na pořízení leteckého snímku obce
20. Diskuse
21. Závěr

V budově Novoveského
muzea byla minulý týden
dokončena klubovna pro děti
a seniory.
Svoje místo zde najde
Kroužek šikovných rukou a
Spolek žen.
Kroužek šikovných rukou
pod vedením pí. Kubíkové se
koná každé pondělí
od 17.00 hodin počínaje
25. 1. 2010.
Sraz je před muzeem!
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Z činnosti místních dobrovolných hasičů

V sobotu dne 16.1.2010 proběhla v zasedací místnosti OÚ valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Nové Vsi v Horách. Před
zahájením schůze byla provedena prohlídka hasičárny a nově
vybudované klubovny včetně techniky a stávajícího vybavení,
které je nutno doplnit. Valné hromady se zúčastnilo 17 členů
SDH a přímo na valné hromadě vstoupilo do řad SDH dalších 7
členů. Pozvání na konání valné hromady přijali za Okresní svaz
hasičů ing. Herbich, p. Heine a p. Pátek. Za obec přišli pozdravit
naši valnou hromadu starosta J. Bejček a místostarosta Jar.
Dvořák a předali při této příležitosti našemu sboru prapor.
Předseda SDH p. Hesoun přednesl zprávu o dosavadní činnosti a
poděkoval obci za pomoc a podporu činnosti sboru. Zástupce
okresního svazu popřál SDH hodně úspěchů v další činnosti a
využil této příležitosti k předání čestného uznání p. Fr.
Novotnému za dlouhodobou činnost a předal p. starostovi
plaketu pro p. M. Bendíka za dlouhodobou činnost. Plaketa bude
osobně předána p. Bendíkovi starostou, protože se p.Bendík

valné hromady nezúčastnil. Starosta obce ve svém vystoupení
poděkoval za dosavadní činnost a přislíbil maximální možnou
pomoc při vytvoření důstojných podmínek pro další rozvoj SDH.
Do výboru SDH byli zvoleni tito členové: starosta obce hasičské
Jaroslav Hesoun, zástupce Tomáš Herceg, členové výboru Jan
Valenta, Josef Pešír, Miroslav Šikl,Vilém Berousek a Pavel
Charbuský. Výbor SDH se tímto obrací na všechny občany –
muže ženy a mládež –přijďte mezi nás, rozšiřte naše řady, byť
jen jako řadoví členové a pomozte radou, morální pomocí a
v neposlední řadě finančním příspěvkem, který činí 8,30 Kč za
měsíc tzn. 100Kč za rok. Jde nám všem o možnost mít po ruce
techniku, kterou umíme obsluhovat a tím ochránit majetek
soukromý i obecní před vodou a ohněm. Rádi vás přivítáme do
našich řad. Přihlásit se je možno u kteréhokoliv člena výboru.
Zároveň vás zvu na prohlídku naši zbrojnice v jarních měsících.
Jaroslav Hesoun, starosta SDH

Inzerce

Prodám krbová kamna s výměníkem. Cena 8 000,- Kč, původní cena 24 000,- Kč.
Kontakt: J. Köhlerová, Mikulovice, tel.: 723 837 390

Informace ze sportu
Konečně přišel dlouho očekávaný den 26. prosinec 2009 a my,
sportovci a lidé posedlí pohybem, jsme rádi přestali
s ochutnáváním všech vánočních dobrot, které nás doma, u
přátel či příbuzných obklopovaly . Hned ráno, po probuzení ,
jsme se vyzbrojili sportovním náčiním, soutěživou náladou a
spěchali do naší „ Sokolovny.“ Na místě sportovního zápolení
jsme se společně ujistili, že nic neponecháme náhodě a všichni
chceme vyhrát. Celkem se sešlo 24 nadšenců a milovníků
pohybu. Po krátké debatě bylo rozhodnuto . Budou se hrát
krátké sety , na 2 vítězné zápasy a čtyřhry. A aby se to trochu
zamíchalo, dvojice hráčů se losovala. Pak už nic nepřekáželo a
boj vypuknul. Při hře se zapotili nejen hráči, ale i zdi sálu. Byl to
nelítostný , ale i radostný boj. Hráči do zápasu zapojili nejen
celé tělo, ale i své nápady, jak přelstít soupeře. Musím uznat,
že umění hráčů bylo vyrovnané. Ale nám šlo především o to

vyhrát nad svou pohodlností a pobavit se. A to se nám podařilo.
Divákům a všem příznivcům sportu děkujeme za podporu.
Občerstvení nám zajistila rodinka Novotných z Hory Svaté
Kateřiny. Pozdravit nás a popřát sportovního ducha nám přišel
starosta obce, který sice byl ve sportovním oblečení
s uschovanou minipálkou , ale určitě se zalekl naší kvality a
pouze fandil.
Teď bych ráda vyzvedla ty nejlepší dvojky:
1. místo obsadili Václavové Seidl a Dvořák
2. místo si vybojovala dvojka Stanislav Kortán a David Relich
3. místo uhájila dvojka Antonín Berousek a Jana Dvořáková
Tak sportu zdar a za rok opět na vánočním turnaji nashledanou.
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Jana Dvořáková

