NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2011
OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK, LESNÁ

ČERVENEC 2014

na Výšině

od 10.00 h
- začátek pouti pro děti
- stánky, malování na obličej
- prodej originálních ručních výrobků
- MS Jezeří ukázky loveckých barvářů, mysliveckých trofejí,
představení činnosti sdružení

od 13.00 h
- slavnostní otevření Pódia v přírodě
- PUTOVNÍ KOLÍČEK – vernisáž výstavy
- položení základního kamene k akci Rekonstrukce parku
- vyhlášení ankety o nový název parku

Bohatý výběr občerstvení včetně široké
nabídky míchaných nápojů.
od 14.00 h
- ukázka vojenské pyrotechnické techniky
pod vedením rotného Aleše Kynkala
- ukázka automobilového závodního speciálu Rally
- Duchcovské divadlo – moderování, soutěže pro děti i dospělé
- Marfiho škola her a tance
- závody v hasičském útoku
- MS Jezeří – ukázky loveckých barvářů, mysliveckých trofejí
18.00 h – 21.00 h kapela Vývar
21.00 h – 01.00 h rocková kapela Longton Band Memories
DJ TOM

uctili
válce
kostela.

S hlubokým zármutkem jsme přijali oznámení,
že dne 11. 7. 2014 zemřel pan

Václav Forejt, dlouholetý člen TJ Sokol Nová
V červenci si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Drahuše Krupičková (82)
Jiří Němec (76)
Edeltraud Němcová (71)
Lýdie Lehká (71)

Ves v Horách. Byl letitým hráčem stolního tenisu
a vášnivým fandou našich fotbalistů.
Nikdy nezapomeneme! Za TJ Sokol Nová Ves
v Horách, oddíl stolního tenisu.

Dovolujeme si oznámit obyvatelům Nové Vsi v Horách smutnou
zprávu, že v pátek 11. července zemřel ve věku 82 let pan Václav
Forejt. V roce 1963 si vyhlédl Novou Ves pro stavbu chaty, kterou
nazval podle své životní lásky - manželky MARIE. Chatu postavil
na krásném místě s výhledem do údolí. Na chatě trávil veškerý volný
čas, víkendy, dovolenou,
vánoce, Silvestra. Měl rád
přírodu a zvířata, byl
nesmírně rád, když mohl
V ČERVENCI A V SRPNU SE
pozorovat v noci jeleny a
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
laně, kteří chodili na něco
NOVÁ VES V HORÁCH
dobrého do krmítka, kolem
NEUSKUTEČNÍ
chaty bylo také plno ptačích
budek. Miloval sport a to
nejen jako divák, ale sám si rád zahrál nohejbal, fotbal, ping pong. V Nově Vsi měl mnoho
přátel právě díky sportu. Byl to člověk přímý, čestný, pracovitý, který nezkazil žádnou legraci.
Nadevše měl rád svou rodinu; nejvíce šťastný byl, když jsme byli všichni pohromadě na chatě
a maminka uvařila něco dobrého. A pokud jsem vzala do ruky kytaru a zahrála mu Japonečku
nebo Chajdu malou, tak to už byl absolutně spokojený. Nyní už je se svou ženou Marií, bez
které byl na světě dlouhých 12 let a po které se mu velice stýskalo. Prosíme všechny, kteří ho
měli rádi o tichou vzpomínku.
Za rodinu Milena Vágnerová, dcera.

GRATULUJEME!

Ještě máte čas se vydat cestou do korun stromů. Můžete důstojně kráčet s hlavou mezi vrcholky stromů. Velcí i
docela malí, zdatní nebo méně zdatní si můžou v korunách stromů popovídat s veverkou nebo sojkou. Cesta v korunách stromů je dlouhá
skoro sedm set metrů a vede do obří vyhlídkové věže. Dolů můžete sjet nejdelším suchým tobogánem v Česku. Z vrcholků stromů se
můžete pokochat pohledem na Šumavu i Novohradské hory a v dáli hladinou přehrady Lipna.
Informace na www.stezkakorunamistromu.cz
Když pohádky ožijí a Český ráj, to je opravdu jedna nekončící a živoucí pohádka. Dětí se tu ujme hned dvanáct pohádkových postaviček:
třeba dobrý duch Prachovských skal Pelíšek, obr Dráb, Baba a Panna, víla Jezerýna nebo skřítci. Projekt Za pověstmi Českého ráje nabízí
všechno, co je k takové cestě potřeba. A bude to putování místy, kde se natáčely filmové pohádky Princ Bajaja, Nesmrtelná teta, Princ a Večernice nebo o
princezně Jasněnce. Navštivte Dlaskův či Kopicův statek , Sychrov, Frýdštejn, Hrubou Skálu či Trosky … Tak pojďte a staňte se součástí pohádky!
www.ceskyrajdetem.cz
A teď vzhůru na palubu. Plavba po řece, to je patrně nejstarší způsob přepravy, krom chůze samotné. Nechte se unášet proudem na palubách výletních lodí.
Třeba v Poděbradech se Vás ujme loď Král Jiří, u Hrabalova Kerska se můžete plavit vyhlídkovou lodí Blanice, s Pražskou paroplavební společností si zajeďte
až někam na Slapy či naopak z Mariny Vltava vyhlídkovou lodí Kralupy pod mělnický zámek. www.polabi.com
Jedinečná říční romantika vás čeká plavbou lodí do Míšně s návštěvou zámků. Jedním z nich je zámek Moritzburg. Pořádá Labská plavení společnost
(průvodce zajištěn) Odjezd z Děčína v 8,30 hodin. Návrat do Děčína ve 20 hodin. Zažijete nádhernou téměř 6-tihodinovou romantiku na lodi, která Vás proveze
ČeskoSaským Švýcarskem, Hřenskem, lázeňským městečkem Bad Schandau, skalním městem Stadt Wehlen pod pevností Königstein, kolem zámku Pillnitz,
projedete historickým jádrem Drážďan a dále do centra Míšně k zámku Albrechtsburg. www.labskaplavebni.cz/misen
Plavbě zdar, kapitáni !
Jako ryba ve vodě se budete cítit na Lipně. Po jezeře můžete jezdit snad vším co vás napadne, od lodiček a šlapadel po elektročluny a jachty, všechno vám tu
půjčí. Kdyby počasí trucovalo, je tu krytý Aquaworld s bazény, skluzavkami, vířivkami, dokonce i s Hopsáriem pro vodnickou drobotinu. www.lipno.info
Nezapomeňte na tradiční Staročeskou pouť v Horním Jiřetíně, která se bude konat ve dnech 9. a 10. srpna. Hlavní program bude v sobotu. Vedle dobových
stánků, rozezní prostor před kulturním domem staropražské písně nebo flašinetář, své schopnosti tu otestuje pouťový silák a fakír, nebudou chybět klaunské
výstupy, bubenická šou, pouliční divadlo, medvědář či dobové atrakce pro děti i dospělé. Pouťové menu nabídne i speciality středověké kuchyně či koncert
dobové hudby Musica Canora. Na neděli se připravují farmářské trhy.
Mladí, zdatní a hlavně nadšení sportovci, očekávám vaši účast na tenisovém turnaji dne 9. 8. 2014 v místní Sokolovně v 9 hodin. Vezměte s sebou i
kamarády ze sousedních obcí. V případě otázek neváhejte a zeptejte se: telefon 604158974 a nebo osobně mě třeba doma nebo venku. Už se těším. Pro
děti z Kateřiny po domluvě zajistíme dovoz i odvoz
Jana Dvořáková.

Koupím nebo podnajmu byt
v Nové Vsi v Horách.
Prosím, pište na emailhorakovazhor@seznam.cz

TJ SOKOL Nová Ves v Horách zve na

TURNAJ STARÝCH GARD

9. 8. 2014 od 10.00 h
Nová Ves v Horách – stará garda
SFK Meziboří
Sokol Horní Jiřetín

TJ SOKOL ve spolupráci s obcí Nová Ves v H. pořádá

9. 8. 2014 od 09.00 hodin

občerstvení a odměny zajištěny

Střelby MS Jezeří – 2014

Myslivecké sdružení Jezeří již po dobu patnácti let vždy v červnu zahajuje
loveckou sezonu měsícem myslivosti střelbou na asfaltové terče na lovecké
chatě v Nové Vsi v Horách. Po loňském úmrtí našeho člena p. Emila
Brandnera se letošní patnáctý ročník mění na 1. ročník “MEMORIÁLU
EMILA BRANDNERA.“ Střeleb pořádaných dne 14. 06. 2014 se zúčastnilo 54 střelců, jejich manželky a ostatní hosté z Čech a Moravy. Střelba
proběhla na čtrnáct asfaltových terčů. Na třetím místě se umístil Vrána Jiří z Horního Jiřetína s počtem 12 zásahů. Pro stejný počet 14 zásahů
proběhl rozstřel, na druhém místě se umístil Větříček Josef a na prvním místě se umístil Větříček Luboš, oba z Nové Vsi v Horách. MS Jezeří
děkuje všem členům a manželkám, které se o průběh celé akce staraly a také občanům Nové Vsi v Horách za návštěvu a účast na střelbách.
Větříček Luboš – vedoucí střeleb (foto L. Větříček)

RALLY KRUŠNÉ HORY
Závod proběhl bez větších komplikací a k jeho zdárnému průběhu přispělo i nádherné počasí. Na
start se postavilo 60 posádek, bohužel né všichni dojeli až do cíle. 12 posádek odstoupilo pro
poruchy vozu nebo drobné nehody. Kompletní výsledky: http://www.ewrcresults.com/final.php?e=15463&t=Rallye-Krusne-hory-2014
zde najdete videoreportáž z proběhlého závodu:
http://www.youtube.com/watch?v=UCadWTakydU&list=UULNtBV9bL9zf2wcje5hj6kQ#t=14
Výsledky v absoulutním pořadí:
Poř. Třída

Jezdec (Příjmení Jméno)

Spolujezdec (Příjmení Jméno)

1.
2.
3.

Šikl Martin
Milowský Martin
Zabloudil Štěpán

Vilímek Petr
Adámek Pavel
Rendlová Barbora

A4
A4
A4

Tým

Vůz
Auto Kožmín
Mitsubishi Lancer Evo 9
Sport Garage.cz Mitsubishi Evo 6
MK Motorsport Grim Jiří

S pozdravem za VTR tým Jiří Dudešek, foto J. Pešír

Válečný pomník stojící na
Výšině nechal postavit Spolek
vojenských veteránů v Nové Vsi
v Horách 11. září 1898 k uctění
památky mužů z Nové Vsi,
padlých v bitvě u Hradce
Králové v roce 1866, a zároveň
k oslavě 50. výročí vlády císaře
Františka Josefa I. Současný
pomník je věrnou kopií
pomníku původního. Slavnostní
odhalení nového pomníku se
konalo 27. září 2010.
J. Pešír

Členky Spolku žen navštívily
STEZKU KORUNAMI STROMŮ
Výletu se zúčastnilo 16 členek našeho Spolku. První den jsme absolvovaly Stezku
korunami stromů na Kramolíně. Vystoupaly jsme do výše 40m. S námi i p. Haufová,
nejstarší členka našeho spolku. Kochaly jsme se krásami šumavské přírody. Všem se to
moc líbilo. Druhý den jsme navštívily Český Krumlov, prohlédly si zámek a zámecké
zahrady. Byla to nádhera.
Za Spolek žen M. Plačková (foto M. Plačková)

31. května 2014 starosta obce
slavnostně přivítal novou občanku
obce Nová Ves v Horách Antonii

Rubešovou. Rodiče malé Toničky
přijali dárky a gratulace k narození
dcerky. Připojujeme se také
s přáním všeho nejlepšího!
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