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Rozhovor s paní Ludmilou Haufovou,
nejstarší občankou obce
Čtenářům Novoveského zpravodaje tentokrát přinášíme rozhovor s nejstarší obyvatelkou obce Nová Ves v Horách.
Paní Ludmila Haufová letos 10. dubna oslavila 85. narozeniny. Paní Haufové jsme tedy položili několik otázek.
Jak dlouho žijete v Nové Vsi? Do obce
jsem se přistěhovala v roce 1969, od té
doby tu žiji. Co vás sem
„zaválo“, jaký osud? V obci jsem
měla maminku, o kterou jsem se
přijela starat. Předtím jsme bydleli
v Mostě, v Souši a v Komořanech.
V obci
jste
také
našla
zaměstnání? Ano, pracovala jsem
zde
v obchodě
Jednota
v potravinách, později v krámku u
Švendů. Když jsem potom šla do
důchodu, pracovala jsem ještě na
poště, dělala jsem tam zástupy za
dovolené a podobně. Ještě jsem
chodila vypomáhat do školní
jídelny, dokonce jsem i topila
v kotelně ve škole. Jak hodnotíte
celkový vzhled a život v obci
jako pamětník? Ve vesnici se mi
líbí, leccos se zlepšilo. Teď se mi
například hodně líbí, jak se opravuje
kulturní dům, je moc hezký. Přivítala
jsem, že obec podporuje Spolek žen,
jehož aktivit se pravidelně účastním.
Jezdíme na výlety, pravidelně se
scházíme na obecním úřadě, kde si
povídáme, přijde za námi pan starosta,
chodíme do divadla. Naopak mi připadá,
že není zájem ze strany důchodců o
akce, které obec pořádá, zdá se mi, že

tam chodí méně lidí. Také jsem se taky AZ kvíz je můj oblíbený pořad. Jak
zúčastnila zájezdu na Zahradu Čech už jsem řekla, zúčastňuji se aktivit
místního Spolku žen. Také
jezdím ráda na jednodenní
autobusové zájezdy s firmou
Beck. Teď v září se chystám
na okružní jízdu Itálií, nejvíc
se těším, až si prohlédnu
Benátky. Vidím, že máte ve
svém
úctyhodném
věku
hodně
elánu...
Musím
zaklepat, že mi slouží zdraví.
Co byste si ještě přála? No,
ráda bych měla klidné stáří a
přála bych si v obci v klidu
dožít. To je moje přání.
Za redakci Novoveského
zpravodaje Vám přejeme,
aby Vám Vaše životní
energie vydržela i nadále,
v loňském roce a těším se, když bude
další zájezd. Jsem spokojená se přejeme Vám také pevné zdraví a
současným stavem autobusových spojů, hodně štěstí a vitality do dalších let.
které využívám např. k nákupům. Co Děkujeme za rozhovor. Redakce.
byste navrhla ke zlepšení, co byste si
přála od obce? Přivítala bych, kdyby Trvalý pobyt v naší obci mají také
obec zřídila dům s pečovatelskou klientky zdejšího Ústavu sociální péče,
službou pro nás, seniory. Jak trávíte kde paní Helena Sojková oslavila letos
den? Co ráda děláte? Ráda pletu třeba dokonce 89. narozeniny.
ponožky, potom hlídám vnukovi psy.
Velmi ráda sleduji televizní seriály jako
např. Ulice, Ordinace v růžové zahradě a

OBEC NOVÁ VES V HORÁCH ZÍSKALA OCENĚNÍ
V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2009 V ÚSTECKÉM KRAJI
více čtěte na str. 2
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SERVIS OBECNÍHO ÚŘADU
KNIHOVNA DOČASNĚ UZAVŘENA
Oznamujeme všem čtenářům, že do konce
prázdnin bude uzavřena místní knihovna. Prostory
knihovny se rekonstruují za účelem zkvalitnění
služeb čtenářům.

V sobotu 26. 9. 2009 od 9.00 do 17.00 h se v obci
konají automobilové závody do vrchu.
Upozorňujeme
na
částečnou
uzavírku
komunikace Horní Jiřetín – Mikulovice. Bude
možno projet za autobusovými spoji.

Zaregistrujte se k odběru SMS na Váš mobilní telefon
ZDARMA. Jedná se
o hlášení z obecního úřadu
(uzavírky silnic, krizové řízení, přerušení dodávek energií
apod.). Stačí jakýmkoliv způsobem sdělit Vaše mobilní
telefonní číslo na OÚ. Službu hradí obecní úřad, Vás
zasílání nic nestojí.

Společenská kronika

V průběhu prázdnin se schůzky dětí z Kroužku
dovedných rukou NEKONAJÍ. V září se na shledanou
s dětmi těší Michaela Kubíková, vedoucí kroužku.

V tomto měsíci si dovolujeme srdečně popřát hodně
pevného zdraví do dalších let a mnoho spokojenosti
panu Kurtovi Moozovi, který slaví pěkných 78 let a
dále panu Františkovi Vítkovi, který se dožívá 71 let!
Všechno nejlepší k narozeninám přejeme také paní
Hermíně Fuzikové, která slaví 70 let!
(rama)

OBEC NOVÁ VES V HORÁCH ZÍSKALA OCENĚNÍ
V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2009 V ÚSTECKÉM KRAJI
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1. Do letošního 15. ročníku soutěže Vesnice roku v Ústeckém kraji se přihlásilo 21
obcí. Záštitu převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Soutěž je vyhlašována od roku 1995 společně se
Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem
životního prostředí a ministerstvem kultury. Soutěžící obce mohou získat buď stuhy za společenský život
a aktivity občanů, občanskou vybavenost, úspory energií, informační technologii, celkový obraz vesnice či přírodní
prvky a zeleň v obci a diplomy za vzorné vedení kroniky, rozvíjení lidových
tradic či květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné zlatou,
zelenou a oranžovou stuhou postupují do celostátního kola soutěže.
Z přihlášených 21 obcí je celkem 6 obcí, které se soutěže nikdy přetím
nezúčastnily. Přihlášených je oproti loňskému ročníku o dva více. Mezi
nominované obce v Ústeckém kraji patří v okrese Chomutov: Březno,
Hrušovany, Mašťov, Místo, Radonice a Vilémov. Z okresu Litoměřice:
Býčkovice, Ctiněves, Chodouny, Chotiněves, Libotenice, Mnetěš,
Ploskovice, Staňkovice, Straškov – Vodochody, Vchynice a Vražkov.
Dalšími obcemi jsou Smolnice, okr. Louny, Nová Ves v Horách, okr. Most
a Zubrnice, okr. Ústí nad Labem.
12. srpna 2009 převzal starosta naší obce Jan Bejček z rukou hejtmanky kraje Diplom za rozvíjení lidových tradic
soutěže Vesnice roku 2009. K tomuto významnému ocenění hodnotící komise obdržela naše obec zároveň šek na
finanční částku 20 000,- Kč. Zeptali jsme se starosty, čím konkrétně naše obec hodnotící komisi zaujala? „Komisi
zaujala obnova sakrálních památek, památník u kostela, památník Rudé armády. Dále komise ocenila údržbu
zeleně na veřejných prostranstvích, udržované rybníky. Prohlédli si obecní kroniku, komisi zaujala hlavně
společenská kronika z vítání občánků. Největší zájem však vzbudily aktivity spojené s rozvíjením lidových tradic,
mezi které patří obecní plesy, pálení čarodějnic, kácení máje, letní slavnosti, akce pro seniory, oslavy Dne dětí,
kladení věnců, dětský kroužek, k udržení tradic přispívá velkou mírou Novoveské muzeum, kde se konaly akce
jako Krušnohorské paličkářské sympozium, velikonoční výstava s ukázkami dobových řemesel, vánoční trhy,
pořádání sportovních utkání ve fotbale a ve stolním tenise. Zaujala také činnost Spolku žen a TJ Sokol. Proto
získané ocenění patří všem, kteří se podílejí na realizaci výše uvedených aktivit.“
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Jak jsme oslavili my, budoucí sportovci,
Letní slavnosti naší obce konané dne 1. srpna 2009
I my nejmenší i ti starší jsme rádi přijali výzvu zahrát si
turnaj ve stolním tenise a změřit tak své síly. A tak, když
přišel den D, jsme se s chutí pustili do boje. Pár minut jsme
si dali na „rozpinkání a rozehřání „ a potom se rozpoutalo
pravé sportovní zápolení. Ti nejmenší, co dosahovali výšky
tenisového stolu, bojovali čestně a statečně.
A jak se umístili ? Dá se říci, že nebylo vítěze ani
poražených. Ale přece jenom nejlepší byl Ondra Frolich,
který ještě nechodí do školy, druhý byl Toník Juščák a třetí
místo obsadily Anička a Janička Berouskovi.
A ti starší hráli skutečně jako praví sportovci, bez hádek a
vzájemného napadání, celý turnaj proběhl v naprostém
sportovním duchu. A výsledek? Na prvním místě se
umístila Eva Juščáková, na druhém místě Kristián Schmalz ,

třetí místo obsadil Zdeněk Nováček. Dobře si naše jména
zapamatujte, protože o nás určitě ještě uslyšíte.
A výsledek těch úplně dospělých sportovců : Na prvním
místě se umístil František Novotný a Václav Seidl, na
druhém místě byl Antonín Berousek a Petr Vagaši, třetí
místo patřilo Sonje Vydrové a Romanovi Groblovi.
Vyhodnocení turnaje proběhlo na sále Kulturního domu,
kde nejlepší sportovci byli odměněni starostou obce a
všichni, kdo přišli si mohli pochutnat na připraveném
občerstvení.
Za všechny startující sportovce zcela určitě mohu říci, že
sportovní zápolení se podařilo, zase jsme pro své zdraví
mohli něco udělat, společně se pobavili a tak všem
pořádajícím patří náš dík.
Za účastníky turnaje Jana Dvořáková

Jménem obce Nová Ves v Horách srdečně gratulujeme všem uvedeným vítězům!

⇑ 1. místo fotbalový turnaj (Baník Most)
⇓3. místo fotbalový turnaj (Baník Brandov)

⇑ 1. místo st. tenis (F. Novotný)

⇐ 3. místo st. tenis děti (A. a J.
Berouskovi)

Výsledky fotbalového turnaje:
1. místo Baník Most, 2. místo TJ Horní Jiřetín,
3. místo Baník Brandov, 4. místo Sokol Nová Ves
Nejlepší brankář Martin Junek (Most),
nejlepší hráč Damir Zečevič (Most),
nejlepší střelec Václav Holub (Most).
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Kulturní a společenské události
Obec pořádá zájezd pro děti do Liberce
Dne 5. 9. 2009 se uskuteční autobusový zájezd pro děti do Liberce. Program
zájezdu: návštěva ZOO, návštěva Botanické zahrady a Společenského centra
BABYLON (4D kino – jediné ve stř. Evropě). V rámci časových
možností možný výlet na Ještěd. S sebou plavky a ručník!!!!!
Závazné přihlášky proti vratné záloze 50,- Kč na obecním
úřadě od 3. 8. 2009. Záloha se vrací v autobuse; v případě neúčasti
se záloha nevrací.
Od 31.8. do 2.9. se mohou do vyprodání míst přihlásit i dospělí. (jb)

Soutěž o nejhezčí zahrádku
Koncem jara byla vyhlášena soutěž o nejhezčí zahrádku a předzahrádku
v naší obci. První tři místa budou odměněna finanční odměnou. Rozhlížejte
se a vyhodnocujte, kdo a jak se stará o hezčí vzhled naší obce.
Od 1. října do 15. října t. r. proběhne všeobecná anketa a pomocí lístků,
které obdrží všichni obyvatelé naší obce. K samotnému vyhodnocení
a vyhlášení vítězů a předání odměn dojde 28. října. Abychom vám ulehčili
rozhodování, vybrali jsme některé tipy, které se líbí nám. Vybrali jsme hezké zahrádky
následujících občanů nebo rekreantů: p. Mikač, pí. Schuchardtová, Plačkovi, p. Bendík, Blažkovi,
Karlovcovi, Větříčkovi, Vršanských, Nejmanovi, pí. Hurajová, pí. Hájková, pí. Seifertová Dana,
Rothovi, Berkovi, p. Blayer, Seidlovi, p. Proco, na Mníšku potom zahrada u domu firmy
Multitechnik.(jb)

Novoveský spolek žen je stále aktivní. Zapojte se také do jeho činností!
Výlet na Jezeří. Výlet našeho ženského spolku na Jezeří nám počasí hodně pokazilo, i
když se těch šest nejzdatnějších na ten sedmi kilometrový pochod vydalo i se
sportovními nordickými hůlkami a po dvouhodinovém pochodu na zámek Jezeří
dorazily. Úplně promoklé došly na nádvoří, kde je čekala řízná kapela a opékání vuřtů.
Při placení vstupného naše šprýmařka Jana Kuželová vyvolala značný obdiv a uznání,
jelikož došla jen v mokrých ponožkách a vietnamkách. Přesto, že nenašly kryté
posezení, jen posíleny těmi buřtíky a pivem, braly celý tento výlet naše zdatné družky
s humorem a vtipem i dobrou náladou, jak se vyjádřila naše předsedkyně Květa
Marázová.
B. Pavlíková
foto: P. Plaček

Další výlet jsme podnikly na
rozhlednu Jeřabina. Tohoto
pěšího výletu se zúčastnila
také paní Haufová, které patří
obdiv nás všech!
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Obec buduje nové autobusové čekárny. „Mají sloužit také jako vhodné přístřešky
před deštěm pro cyklisty a další návštěvníky obce,“ říká starosta
V současné době sledujeme, jak se v obci budují nové autobusové čekárny. Pane starosto, můžete nám přiblížit tento
záměr? Sdělíte čtenářům finanční náklady, které jsou spojeny s tímto projektem? Jaký má tento krok vedení obce ohlas
mezi místními lidmi a návštěvníky? Budou se dělat nové zastávky také na Mníšku?

Navazuji volně na úvod tohoto článku a před zodpovězením kladených otázek upřesním historii výstavby nových
čekáren. Již minulé zastupitelstvo, kterého jsem byl členem,
mělo záměr na obnovu stávajících čekáren. Podařila se výstavba
pouze jedné, a to na Výšině u Valentů. Vzhledem k finanční
náročnosti a z důvodu potřeby rozšíření kanalizace U Sebastiána
se nadále již s obnovou v tomto volebním období nepočítalo.
Nynější zastupitelstvo přijalo na roky 2007 až 2010 závazný
dokument „Program rozvoje obce,“ do kterého byla zapracována
i výměna čekáren a zároveň pro toto období jsou naplánovány
fin. prostředky.
Výběrová komise ZO vybrala z různých návrhů tento typ nových
čekáren tak, aby splňovaly estetickou náročnost na horské
prostředí a zapadly do rázu horské obce, což byl také jeden
z rozhodujících ukazatelů pro výměnu, neboť stávající čekárny
byly doslova „každý pes jiná ves“ a některé již nevyhovovaly
stavebně. Náklady na jednotlivé čekárny se pohybují kolem 60.000,- Kč. Záleží na okolních úpravách. S jednou
čekárnou se počítalo i do Mníšku k autobusové zastávce, ale majitel pozemku p. Novák z Chomutova nám nedal
povolení k umístění této čekárny. Ohlas na nové čekárny je nyní velmi pozitivní a čekárny se líbí i přes počáteční
odpor několika málo občanů. Návštěvníci obce nám je velmi chválí a líbí se jim i okolní úprava. Krajská
hodnotitelská komise Spolku pro obnovu venkova, která nás navštívila v rámci soutěže krajského kola „Vesnice
roku,“ také naše čekárny velmi chválila. Na závěr bych rád zdůraznil, že čekárny jsou pořízeny z obecního rozpočtu
a žádám Vás, abychom o ně pečovali jako o vlastní majetek a přeji si, aby nám co nejdéle vydržely tak hezké.
Svůj názor na zmíněný projekt můžete vyjádřit hlasováním v anketě na www.novavesvhorach.cz.

PROGRAM 31. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách,
které se koná 31. 8. 2009 od 17.00 h v zasedací místnosti na OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
zasedání
4. Informace starosty
5. Návrh na schválení rozpočtové změny č. 6
6. Návrh na schválení Dodatku č. 4 Pravidel pro
prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Nová Ves v Horách
7. Projednání nabídky na odkoupení pp.č 29/3
v kú. Nová Ves v Horách do vlastnictví obce
Nová Ves v Horách (stávající park naproti OÚ)
8. Návrh na schválení směny pp. č. 237/4 kú.
Nová Ves v H. ve vlastnictví obce Nová Ves
v Horách a pp.č. 1326/11 kú. Nová Ves v H. do
vlastnictví obce Nová Ves v H.

9. Žádost o prodej části pp.č. 271/3 kú.
Mikulovice o výměře 120 m2 za účelem využití
zahrada
10. Žádost o prodej části pp.č. 1105/1 kú.
Mikulovice za účelem výstavby RD
11. Žádost o prodej pp. č. 928/2 a 1382/4 obě kú.
Nová Ves v Horách
12. Žádost o příspěvek ZŠ Hora Svaté Kateřiny
na akce ve školním roce 2009/2010
13. Žádost o zřízení osadního výboru části obce
Mníšek
14. Přijmutí finanční odměny od Ústeckého
kraje za umístění v soutěži Vesnice roku 2009
15. Výměna oken a vchodových dveří v budově
muzea
16. Rekonstrukce knihovny

17. Návrh na uspořádání kurzu pro seniory
„Dovednosti na PC“
18. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v obci
Nová Ves v Horách, Mikulovice a Mníšek
v rámci Ústeckého kraje
19. Návrh na schválení OZV o regulaci hlučných
činností (omezení používání zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.)
20. Rekonstrukce kostela sv. Michaela
archanděla
21. Diskuse
22. Závěr

DĚKUJEME VÁM, ŽE V NAŠÍ OBCI TŘÍDÍTE ODPAD!
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Ze sportu
Přebor okresního přeboru v kopané „muži“ Sokol Nová Ves v Horách
1 kolo
2 kolo
3 kolo
4 kolo
5 kolo

Meziboří Nová Ves
Nová Ves Braňany
Obrnice
Nová Ves
Nová Ves Bečov
Polerady Nová Ves

SO
SO
SO
SO
SO

5.9.2009
12.9.20009
19.9.2009
26.9.2009
3.10.2009

17:00
17:00
17:30
17:30
16:00

6 kolo
7 kolo
8 kolo
9 kolo

Nová Ves
volno
Nová Ves Radčice
Brandov
Nová Ves
Nová Ves Kopisty B

SO 17.10.2009
SO 24.10.2009
SO 31.10.2009

15:30
15:30
14:30

Hraje se na fotbalovém stadionu u Sportovního domu. Přijďte fandit!

Westernové závody ve znamení dvojek
8. 8. 2009 se konaly v jezdeckém areálu Židovice 2. letošní westernové závody. Po celý den se soutěžilo v mnoha
disciplínách. V závodech typu „C“ bylo pro naše koně povinné pákové uzdění. Přesto, že s touto výstrojí trénujeme velmi
krátce, dosáhl Gurmeet (Míša) s Karolínou Láskovou výborných výsledků v kategorii mládež:
Trail „C“
Horsemanship „C“
Western pleasure „C“

2.místo
2.místo
3.místo

Mezi amatéry startovala jako nováček Lucie Čomošová, kde pro sebe v jediném startu získali rovněž 2. místo stejně jako
Twiggy s Ivetou Láskovou v disciplíně Horsemanship. V neděli jsme se zúčastnili celodenního kursu s rozhodčím
J.Doležánem a získali jsme spoustu dalších námětů a cenných rad, na co bychom se v dalším tréninku měli zaměřit. Takže
za rok zase na shledanou.
text a foto: Iveta Lásková
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