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INFORMACE STAROSTY
Vážení přátelé, jsme skoro v polovině letních prázdnin a
než vás pozvu na to, co vás v následujících týdnech ještě
čeká, tak se ještě na chvilku vrátím na začátek prázdnin. 4.
července jsme vyzkoušeli první oficiální letní kino. Vyšlo
nám počasí a potěšilo mě, že jsme se sešli v hojném počtu
a zúčastnili se i lidé z okolních obcí. Uvítám vaši zpětnou
reakci tak, abychom například v příštím roce promítacích
dní udělali více. Poděkování patří dobrovolným hasičům,
kteří zajištovali občerstvení, které bylo při filmu moc
příjemné. Další akce je hned tuto sobotu 1. 8. 2020. S obcí
Brandov pořádáme společné odpoledne a večer, namísto
akcí, které se jak u nás, tak v obci Brandov nekonaly. Je to
Dětský den, který měl letos hostit Brandov, u nás se
přesunuly Mikulovické hry a Slavnosti obce a v Brandově
Vodní hrátky. Proto tuto sobotu se v Brandově na
fotbalovém hřišti od 15 hod. koná společná akce pro celé
rodiny. Začínáme fotbalovým derby mezi obcemi Brandov –
Nová Ves v Horách. Naše obec bere do týmu jak muže, tak
ženy. Budeme rádi, když se přihlásí kdokoliv, kdo si chce
rekreačně zahrát fotbal. Hlaste se prosím formou SMS na
tel. 604 588 494 i pro další informace. Po derby bude čas
na program pro děti a nakonec živá hudba k posezení. Po
celou dobu budou k dispozici houpačky, nafukovací hrad,
stánky. Budeme se na vás těšit 😊 Přeji vám krásný zbytek
léta, hodně odpočinku a slunečného počasí.
Váš starosta David Kádner

Tvořilky
Po dlouhé koronavirové pauze jsme se opět sešly a tvořily domečky na skalku z
kamínků. Jelikož je to práce dlouhodobější, sejdeme se opět za 14 dní, abychom si
je mohly dokončit a naplánovat další schůzky, které již doufáme, že budou častější.
Pro veřejnost bychom chtěly v druhé polovině srpna uspořádat malování kamínků.
Toto je nový trend, kdy se jakkoliv pomalují a popíší kamínky a umístí se po okolí. Při
nálezu takového kamínku je možné jej odnést či vyměnit za jiný. Existuje již několik
Facebookových skupin na toto téma a my bychom se rádi do této činnosti zapojili,
ještě před koncem prázdnin. Termín a další podrobnosti pošleme s pomocí O.Ú.
přes SMS bránu, či na FB profilu Tvořilky, z.s. a budeme se na Vás těšit.
Eva Nirodová - předsedkyně

KONTEJNER
bude v roce 2020 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:

29. 8. 2020
26. 9. 2020
31. 10. 2020
28. 11. 2020
19. 12. 2020

DOSTÁVÁTE INFORMAČNÍ
SMS Z ÚŘADU? NE?
A CHCETE JE DOSTÁVAT?
Důležité informace o dění v obci rozesíláme
prostřednictvím SMS zdarma. Služba je
určená občanům obce. Chcete-li SMS
dostávat a ještě je nedostáváte, zavolejte na
OÚ, domluvíme registraci!
Tel.: 476 113 156

V ČERVENCI A SRPNU
SLAVÍ

Jiří Němec (82)
Elzbieta Vosmiková (70)
Andrej Proco (80)
Jiří Skrčený (71)
Lýdie Lehká (77)
Vlasta Veiková (70)
Jana Kůželová (73)
Hermína Fúziková (81)
Josef Větříček (78)
Marta Morová (72)

VZPOMÍNKA
Dne 11. července 2020 uplyne 6 let, co tu s
námi není náš milovaný tatínek a skvělý
dědeček pan
VÁCLAV FOREJT,
chatař z chaty "Marie" v Nové Vsi v Horách.
Chatu zde postavil vlastníma rukama a
pojmenoval ji po své životní lásce a manželce
Marii. V Nové Vsi v Horách prožil spolu se
svou ženou mnoho šťastných chvil a našli zde i
mnoho přátel. Od smrti maminky,
MARIE FOREJTOVÉ, uplynulo dne 30. 03.
2020 již 18 let. Říká se, že čas hojí rány... Ale
prázdná místa po rodičích nevyplní už
nikdy....Kdo jste je znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku.

Václav Forejt
Za rodinu dcera Milena

Stručný přehled informací z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
15. zastupko z konce června. Poslední jednání před prázdninami. V první řadě jsme schválili závěrečný účet naší obce za r. 2019,
který byl přezkoumán nadřízeným orgánem, včetně účetní závěrky. Další, docela důležitý dokument byl řád veřejného
pohřebiště. Na základě nových pravidel bylo potřeba ho aktualizovat. V jiných bodech se prodal i pronajmul pozemek. A to na
docela krátké jednání bylo až dost.
Ještě si můžeme užít zbytek léta a po prázdninách bych vás chtěl pozvat na další jednání zastupitelstva.
Jaroslav Dvořák

Placení místních poplatků – ODPADY, PSI. Kdo ještě neuhradil, nezapomeňte zaplatit.
Oznamujeme pacientům MUDr. Lisického, že k návštěvě ordinace je výhradně nutné se předem objednat
v rezervačním systému na www.novavesvhorach.cz. Kdo nemá přístup k internetu, může zavolat do mostecké
ordinace, nebo na obecní úřad (rezervaci mu vytvoříme.)

Horal 2020
V sobotu 13. 6. bylo Pod Lípou velmi rušno. Mistrovství ČR mládeže Horal 2020 právě
začalo. A k tomu ještě vložený turnaj pro dospěláky. Všude na sále bylo plno. A domácí
borci měli také svoje zastoupení. A rozhodně chtěli promluvit do pořadí. Ceny byly
skvělé, poháry se jen blýskaly, plný stůl samých dobrot a už jenom hrát. A pak to ten
pan rozhodčí spustil. A už se jenom hrálo a hrálo. Favorité se hned ujali svých funkcí,
ale to nic neubralo na elánu a bojovnosti malých závodníků. Figurky se jen míhaly po
šachovnicích. I přihlížející dospěláci kolikrát žasli, co to vzniklo na stole mezi dvěma
soupeři. A po devíti bojovných kolech bylo rozhodnuto. Teď jenom nerušit
rozhodčího, aby to správně všechno sečetl. A už je to tady, už se bude rozdávat ta
hromada cen. Ještě než přišli na řadu vítězové, udílelo se zvláštní pořadí. A to už
domácí Jára Zamastil bere cenu pro nejmladšího kluka v turnaji. A za malou chviličku
se usmívá další domácí borec. To v mladší kategorii se dostal „na bednu“ Martínek
Tondr a odnáší si se spoustou cen i medaili a bronzový pohár. Na medaili mezi
dospělými dosáhl i Jára Dvořák, na kterého zbylo druhé pořadí.
Ale celé to úžasné klání by nebylo možné dát dohromady bez velké podpory ze všech
stran. Turnajový rozpočet pomohl naplnit náš sokol, město Hora Svaté Kateřiny a
spousta jednotlivců, napříč naší obcí i mimo ní. Také nelze opomenout celou plejádu
realizačního týmu v čele s cateringem „Jiřka s.r.o.“ Bez nich by to prostě nefungovalo.
Na závěr ještě nezbytné fotografie a také sezobat poslední mlsky z občerstvení. A
báječná neděle, kterou jsme si všichni užili, je za námi.
Jaroslav Dvořák, TJ Sokol Nová Ves v Horách

Dětský domov informuje
Mistrovství republiky mládeže v dámě
Na Nové Vsi v Horách proběhl v sobotu velký turnaj v dámě - MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE. Odehrála se velká porce zápasů,
hlavičky pracovaly na plné obrátky a odměnou pro děti bylo nejen zápolení, ale i spousta cen. Největšího úspěchu dosáhla
Jaruška, která skončila v kategorii mladších dětí a získala i speciální první místo pro
nejmladší účastnici turnaje. Ostudu ale rozhodně neudělali ani ostatní. Děkujeme
organizátorům, ale hlavně našemu trenérovi Jardovi, který s dětmi hraje dámu již
několik let a má s nimi velkou trpělivost.

Víkendové cyklotoulky
Poslední květnový víkend jsem se vydali na třídenní cyklovýlet do okolí. Z dětského
domova jsme vyjeli směr Flájská přehrada, kde jsme měli možnost prohlédnout si
tuto unikátní stavbu s přednáškou a exkurzí uvnitř hráze. Odtud jsme dojeli do cílové
stanice na "Oseckou chatu" na Moldavě - Nové město. Večer jsme opekli buřty
a unavení zalehli do postelí. Druhý den jsme jeli směr Moldava na výborný oběd do restaurace Mulda a zpět na ubytování.
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili pěšky na koupačku k jezírkum, kde došlo i na první otužilce. Při zpáteční cestě jsme
se zastavili na dobrou zmrzlinu. Večer pak následovaly děsivé chvíle pro strašpytle, kteří museli zvládnout stezku odvahy
a samozřejmě zase táborák. Poslední den jsme se už na kolech jen vraceli domů. Byl to bezvadný víkend s osmdesáti kilometry
v nohách. Děkujeme za něj.
Text a foto DD HSK

130 let od založení dobrovolných hasičů – část první
Z historie dobrovolných hasičů v naší obci
V letošním roce slaví dobrovolní hasiči 130 let
od svého založení, a proto si myslím, že je
vhodné ohlédnout se v čase a připomenout si
historii působení dobrovolných hasičů v naší
obci. Tato první část je zaměřena na
zmapování historie od úplných prvopočátků
po přelom tisíciletí, kdy byla činnost
dobrovolných hasičů v obci přerušena. Rekapituluje a navazuje na
články pana Pešíra, které byly otištěny v červenci a srpnu 2011.
V této části bychom vás také rádi pozvali na oslavy, které se budou
konat 5.9.2020 od 16h v parku naproti Obecnímu úřadu. Přijďte
s námi oslavit toto kulaté výročí. Budete mít možnost shlédnout
současnou i historickou hasičskou techniku a doprovodný program,
kterým vyplníme čas před vrcholem oslav, čímž bude předávání a
žehnání historického praporu. Pro ty z vás, kteří se nebudou moci
zúčastnit, zachytíme průběh oslav v druhé části článku, kde se také
ohlédneme do uplynulých 10 let, kdy ve vesnici fungují hasiči po
svém znovuobnovení v roce 2009.

V dřívějších dobách, kdy obzvláště v obcích nebyly zřízeny sbory
hasičů, zajišťovali hašení požárů hlavně řemeslníci a všichni sousedé
zasaženého objektu. Lidé si museli pomáhat navzájem, jelikož
nevěděli, kdy je toto živelné neštěstí může postihnout je samotné.
Z nařízení císaře Josefa II z roku 1787, museli být k tomuto všechny
nemovitosti vybaveny žebříkem, vědrem na vodu, hasební plácačkou
a strhovacím hákem. Hasičské sbory jako takové začali vznikat až
v druhé polovině 19. století. V roce 1867 např. v Mostě a v roce 1877
v Mníšku.
Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi v Horách vznikl až v roce 1890.
Prvním náčelníkem byl Ant. Thiel a jednatelem Paul Neubauer.
V témže roce jim byla předána do užívání i zbrojnice a v roce 1908
první pojízdná ruční stříkačka. V roce 1930, kdy sbor slavil 40 let od
svého vzniku (tehdejší sbor zachycen na fotografii níže), vznikl
požadavek na pořízení motorizované stříkačky, která byla slavnostně
předána 7. června 1936.

(pokr. na str. 5)

V roce 1890 byl založen i sbor dobrovolných hasičů v Mikulovicích.
Zdejší hasiči byli vyzbrojeni stejně jako jejich kolegové, jednou ruční
a jednou pojízdnou stříkačkou. Hasičská zbrojnice spolu s věží na
sušení hadic stávala vedle mikulovické kaple, naproti dřívějšímu
hostinci Výšina (parčík vedle zastávky Na Výšině). Do roku 1936 byl
jejich velitelem Franz Seifert. Jeho nástupcem se pak stal Franz
Eckert.
Většina domů v Krušnohoří byla postavena zcela nebo z větší části ze
dřeva a tak docházelo poměrně často k jejich požárům, které
většinou měly fatální následky. I z tohoto důvodů měly sbory od
svého založení spoustu práce a plnily nepostradatelnou roli v obci.
Většina tehdejších požárů byla způsobena následkem úderu blesku.
V roce 1900 jim padly za oběť domy F. Waltera a J. Köhlera. V roce
1905 pak továrna A. Eckerta (stávala při silnici do H. Sv. Kateřiny).
V roce 1931 při jedné bouřce udeřily blesky hned do 4 objektů.
Po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu německého
obyvatelstva, musel být zformován v podstatě sbor nový. Obzvlášť
v prvopočátcích to nebylo snadné, neboť nějaký čas trvalo
zastabilizovat vedení hasičů. Po krátké době, dne 24. října 1945
skončil ve funkci starosty Z. Novotný a nahradil ho V. Vejner. Ten byl
ovšem krátce nato, dne 21. ledna 1946 nahrazen J. Souchou, který
zároveň vykonával i funkci velitele sboru. Ve funkci velitele sboru byl
následně dne 3. dubna 1946 nahrazen J. Koldou. Funkci jednatele
sboru vykonával od roku 1945 Josef Bejček (otec Jana Bejčka, našeho
dřívějšího starosty).

Fotografie dobrovolných hasičů z 8.6.1930
pořízena k 40 výročí jejich založení

V prvních letech po založení prvního československého sboru se
muselo řešit hlavně zaškolení nových hasičů, údržba techniky a
obnovení výstroje a výzbroje hasičů, na což se organizovali i veřejné
sbírky. Stejně jako dnes se řešili i problémy s motivací členů a jejich
účast na školeních a cvičeních. V březnu roku 1946 se ustanovuje
nové rozmístění strojů a čet po obci a také větší školení dobrovolníků
z řad obyvatelstva.
Na první výročí od konce války byla hasiči uspořádána větší oslava
společně s velkým cvičením a ukázkou pro obyvatelstvo. 25. ledna
1947 byl uspořádán první řádný hasičský ples. V rámci sboru
fungoval i ochotnický soubor.
Z období od roku 1947 do 90 let se bohužel nedochovalo moc
informací, a tak vás touto dobou provede alespoň soubor fotografií
zachycujících tehdejší hasiče a jejich techniku.
V roce 1990 byl založen oddíl mladých požárníků, kteří fungovali do
roku 1994. Za tuto dobu se účastnili řad soutěží a dalších jiných akcí,
brigád a školeních.
Pokud i vy vlastníte nějaké materiály o činnosti hasičů v naší obci, tak
budeme rádi, když nám je zapůjčíte a pomůžete tak zaplnit hluchá
místa v jejich historii. Rád si od vás materiály převezmu, nebo je
můžete přinést na obec..
(J.
Valenta, starosta)
Velké poděkování patří panu Pešírovi za zapůjčení hasičské kroniky,
kterou vede a z které byly čerpány informace pro tento článek a
hlavně za to, že tyto informace shromažďuje.

Slavnostní otevření tehdejší budovy tělocvičny
v roce 1929, která byla od konce války až do
součastné doby využívána jako hasičská zbrojnice

Sportovně-branný den na Výšině 15.8.1954

Družstvo s hasičským speciálem Mercedes z roku
1956

Mladí požárníci z Nové Vsi v Horách při výcviku
z roku 1956

Mladí požárníci z Nové Vsi v Horách při výcviku
z roku 1956

Dorost MJ ČSPO v Nové Vsi v Horách před
okrskovou soutěží v Dřínově, dne 18.6.1968.
Stojící zleva: E. Brandner, Zamrzla, A. Daniel, Šulc,
Vr. Bejček
Klečící zleva: J. Brandner, Prušovic, J. Bejček,
Ryšlavý

Prvomájový pochod roku 1968 se záběrem na
dobrovolné hasiče

Z povodní 2002

1. máj roku 1978 v Hoře Svaté Kateřiny

Mladí požárníci z Nové Vsi v Horách při výcviku –
90. léta
Zdroje informací: Hasičská kronika vedená panem Pešírem
E. Philipp: Grenz – Heimat
E. Philipp: Erinnerungsbuch der Gemainden Deutschneudorf

Mladí požárníci z Nové Vsi v Horách při výcviku –
90. léta

Připravil Jan Valenta

Novinky z Mníšku
V dubnu jsme se i přes trvající hrozbu COVID -19 rozhodli, že na etapy provedeme takové své malé
" Ukliďme Česko." Poprvé jsme se sešli 18. dubna, kdy jsme začali vybírat odpadky z lesíka na
cyklostezce. Mezitím jsme po skupinkách i jednotlivě uklidili okolí a na 26. dubna jsme požádali
starostu o přistavení kontejneru, který jsme naplnili a ještě ponechali
několik hromad po Mníšku, které posléze obecní pracovníci odvezli také. Tímto chceme
poděkovat za spolupráci s obcí.
Také jsme si řekli, že uděláme komorní stavění májky a pálení čarodějnic. To u nás proběhlo 16.
5., ozdobili a postavili jsme májku, opekli buřty a upálili čarodějnici. Účast byla nad očekávání
poměrně vysoká, což nás samozřejmě těší. 4. 7. jsme si opět za opékání buřtů májku pokáceli.
Těšíme se na další společná setkání u menších akcí.
Eva Nirodová
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