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Krásný den! Prázdniny utekly jako voda a v pondělí nás opět čeká začátek školy. Léto ale ještě nekončí, nastává čas babího

ERVEN
léta a 2013
s ním spousta akcí, na které bych vás rád pozval. Již příští sobotu, tedy 9. září, nás čeká nohejbalový turnaj trojic,
který začíná v 10:00 na hřišti u Sokolovny. Na nohejbal pak plynně naváže kuličkiáda a čára. Bližší informace o této akci se

2013
dozvíte na přiloženém plakátu ve Zpravodaji. Přesně o týden později, tedy 15. září, nás čeká slavnostní znovuotevření
Sokolovny. Přijďte se tedy podívat, jestli to dlouhé čekání stálo za to – já věřím, že ano a že se zde budete cítit dobře.
EZENúřadu
2013
V pátek, 22. září, bude vypraven autobus na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Odjíždět se bude od obecního
v 8:30 a nastupovat bude možné na jednotlivých autobusových zastávkách od hranic směrem na Horní Jiřetín. Odjezd zpět
z Litoměřic je naplánován na 16:00. Přihlásit se můžete buď telefonicky anebo osobně na obecním úřadě. Pozor, přihlášení
je závazné. O den později, v sobotu 23. září, navážeme Jeřabinovými slavnostmi. Jedná se o akci zaměřenou na potraviny,
které rostou anebo se pěstují na našich horách a samozřejmě nás čeká také program pro děti. Čeká nás spousta
ochutnávek, menu naleznete ve Zpravodaji. Pokud byste se sami chtěli zapojit a donést něco na ochutnání, je to možné již
v pátek 22. 9. do 12:00 na obecní úřad anebo přímo na akci v sobotu, do 13:00. V případě, že budete chtít něco donést až
na místo, prosíme o telefonické nahlášení z důvodu organizace. Slavnosti začínají ve 14:00 v parku u obecního úřadu a já
věřím, že si je všichni společně užijeme. Zářijové akce uzavře 30. 9. od 19:30 lampionový průvod. Začneme u parku naproti
obecnímu úřadu a půjdeme směrem ke hřišti u Sokolovny, kde společně lampiony štěstí vypustíme. Věříme, že si společně
užijeme všechny naplánované akce a trochu si tak ještě odpočinek a prázdniny prodloužíme. Všem prvňáčkům přeji hodně
štěstí, rovněž všem, kteří nastupují do prvního ročníku na středních školách. Rodičům pak přeji pevné nervy, nadhled a
pohodu.
Váš starosta David Kádner

Jeřabinové slavnosti aneb
„návrat ke Krušnohorské
přírodě“
V sobotu 23. září proběhnou v paru naproti Obecnímu úřadu v
Nové Vsi v Horách od 13:00 hodin první Jeřabinové slavnosti.
Samotný název napovídá, čemu převážně slavnosti budou
směřovány. Na co se můžete během sobotního dopoledne
těšit. Na moderátora Zdeňka Lukesleho známého z Hit Rádia
Most, který Vás provede celou slavností. Na restauratérku roku
2013 paní Věru Bauerovou, majitelku restaurace Pamplona
Libochovice, které Vám zpříjemní od 14:00 hodin hodinkou vaření pokrmů nejenom z Jeřabin, ale i z těch, které můžeme získat
v naší krušnohorské přírodě v přímém přenosu. V této hodince jí bude nápomocen první z herců, který podlehl mediálnímu
vaření v České republice a to herec Mojmír Maděrič. Dále se během tohoto odpoledne představí tanečnice, kejklíř, hudební trio
Švejk Music a pro ty nejmenší ratolesti si připravili členové divadla BezeVšeho Jeřabinovou pohádku. Samozřejmě nebudou
chybět na těchto slavnostech řemeslné stánky a tvořivé dílničky pro děti, v nichž si tentokráte vaše ratolesti budou moci vyrobit
zdarma svůj vlastní náhrdelník. V neposlední řadě bude pro Vás připraven vědomostní kvíz a hlavně pěvecká nesoutěž
s podtitulem pocta Jeřabině. Tímto Vás všechny zveme, abyste přišli zazpívat nově vysázené jeřabině, můžete cokoliv, zpívat
můžete v každém věku, vyhraje každý a dokonce si můžete ke svému zpěvu přinést na CD či flešce své vlastní hudební podklady.
Ukažte svůj krásný hlas. Prezentace zpěváků a zpěvaček bude probíhat přímo na místě slavností, a to od 13:00 do 15:00 hodin.
Srdečně Vás zveme. Také velmi rádi přivítáme Vaše pochutiny z domácích surovin, jak je uvedeno v horním článku.

V červenci srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jiří Němec (79)
Andrej Proco (77)
Lýdie Lehká (74)

Pojištění:
 až -50% na pojištění vozidel
 až -35% na pojištění nemovitostí
Nikola Papežová
pojišťovací poradce
Tel.: 739 699 553
e-mail: papezova.n@kapitol.cz
Bezplatná kontrola a všestranné poradenství v oblastí financí.

Nikola Papežová

Všestranné poradenství a pomoc v oboru financí
Kontrola finančních produktů (pojistných smluv, úvěrů,..)
Pojištění (životní, úrazové, cestovní, pojištění novorozenců,..)
Pojištění vozidel, majetku, nemovitostí, staveb
Spoření (stavební, důchodové)
Úvěry, hypotéky, refinancování
Pojištění podnikatelských rizik, podnikatelů a firem
Investice (zlato, podílové fondy)
Veškeré poradenství, kontroly a služby jsou
bezplatné a schůzky se uskutečňují na Vámi
určeném místě (přímo u Vás doma,
v kanceláři nebo jiném místě).

V období 1. 9. – 30. 10. 2017
je plánována uzavírka
komunikace Klíny – Litvínov,
objížďka povede přes
Křížatky.

VÁCLAVA FOREJTA,
chataře z chaty „MARIE“.

pojišťovací poradce
mob.: +420 739 699 553
e-mail: papezova.n@kapitol.cz










Dne 11. července 2017 uplynuly již 3 roky od
úmrtí pana

Po celý život bydlel s rodinou v Mostě,
ale do Nové Vsi v Horách ho v roce 1963
přilákala krásná příroda Krušných hor
natolik, že zde postavil chatu se jménem své
manželky „MARIE“. V Nové Vsi v Horách
trávil v letech pracovních celé léto a
v důchodu pak byl na chatě již stále. Nová
Ves se stala jeho druhým domovem. Měl rád
sport, fandil hlavně fotbalu a hokeji,
zúčastnil se fotbalových i nohejbalových
novoveských turnajů, chodíval rád do
hospody Na výšině a později Pod lipou, aby
si zahrál kulečník a později do Sokolovny na
„pinčes“. Ve svých 82 letech odešel za svou
ženou, bez které zde byl dlouhých 12 let.
Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím
vzpomínku.
Za rodinu Milena Vágnerová, dcera

Společnosti Wind Tech, a.s. a Větrné elektrárny
Strážný Vrch, a.s.
dlouhodobě finančně podporují obec Nová Ves v Horách.
Od roku 2003 přispěly na rozvoj obce již více než
8.000.000 Kč.

Návštěva Zámku v Teplicích
Dne 16. 5. 2017 navštívil náš Spolek žen Teplický Zámek. Uvnitř
zámeckých budov jsou hodnotné a velmi hezké interiery,
např.renesanční sál, rokokový sál a pokoje s dobovým zařízením.
Krásné jsou dřevěné sochy a vyřezávané oltáře z 15. století. Také
je možno vidět expozice zaměřené na pravěk severozápadních
Čech, umění gotiky, renesance, baroka a keramické výroby. Velmi
se nám prohlídka Zámku líbila a vřele doporučuji jeho návštěvu. Za
Spolek žen M. Plačková

Spolek žen - za poznáním
své vlasti
Na třídenní výlet se vydalo 12 členek
našeho spolku 23. 6.-25. 6. 2017 do
Třebíče a Telče.
Cestovaly jsme vlaky ( 5x jsme
přesedaly). Po prohlídce Židovské
čtvrťi, Baziliky sv. Prokopa z r. 1260,
která jsou zapsány v UNESCO, jsme si
prohlédly ještě několik památek v
Třebíči. U Baziliky jsme potkaly
bývalého ministra spravedlnosti J.
Pospíšila, nyní je europoslanec.
Popovídal si s námi a vyfotil se do naší
kroniky. Druhý den jsme navštívily
zámek Telč, který je také v UNESCO. Byl
to hezký zážitek.
Za Spolek žen M. Plačková

Obnova parku
V roce 2O14 začala obnova parku naproti obecnímu
úřadu, která byla rozdělena do několika etap. V
tomto roce byly odstraněny staré a nemocné stromy,
vybagrovány základy pro cestičky a osmého
srpna zprovozněna dřevěná tribuna. A tak začal park
sloužit veškeré kulturní činnosti, poprvé se obec
zapojila do akce zpívá celé Česko. 31. května 2O15
skončila první etapa obnovení parku vysázením
stromků dětmi a prvního srpna se zde konaly poprvé
Novoveské slavnosti, dále rozsvícen Vánoční strom a
dovezeno Betlémské světlo. V další etapě byla na
cestičky položena dlažba z pískovce dovezeného ze
Slovenska, byly vysazeny různé druhy keřů a květin.
O tuto zeleň se bude starat jedna členka našeho
Spolku. No a při letošních Novoveských slavnostech
byl předán nový hasičský vůz naší jednotce, který
pokřtily faráři z Čech a Německa.
Za Spolek žen Zd.Šiklová

. Ráda bych poděkovala všem občanům , kteří si
udržují prostranství před svým domkem vysekané a v
čistotě , nehledě na to, zda ho mají ve vlastnictví
nebo zda se jedná o obecní majetek. Ani si
neuvědomujete co pro nás vaše pomoc znamená.
Ještě jednou děkujeme. Nesmím zapomenout na
šikovné ruce řemeslníků, kteří na zavolání přijedou a
tu opraví závadu v dětském parku, úříznou
„prkénko“, opraví závadu na elektřině či provedou
jiné odborné práce. Děkujeme a jsme moc rádi , že
vás máme. Také oceňujeme práci místních hasičů ať
již dobrovolných nebo členů jednotky , kterým jako
prvním voláme o pomoc při živelné pohromě, ale i při
prořezávce stromů, odstranění stromu, voda ve
sklepě apod. Děkujeme. Jana Dvořáková

Fandíme Horské lize
Víkend 19. – 20.8. na Rabí patřil jako vloni české dámě. Z Horské ligy nakonec odjeli reprezentovat naši obec pouze dva hráči. Turnaj byl
rozložen na dvě části. V sobotu se hrálo s krásnou vyhlídkou na rozhledně Svatobor. Podvečerní klání na venkovní šachovnici jsme si rozdali na
Hrádku. Druhý den pokračoval dalším turnajem v Buděticích. Pořadatel připravil překvapení a jedna šachovnice měla místo figurek originální
kameny ze zlatonosné Otavy. A tady se teprve rozhodovalo o pořadí. Ze Svatoboru si přivezl Jára Dvořák náskok 4 bodů před druhým Vaškem
Křištou. Ledabylým přístupem k partiím jsem si brzo snížil náskok pouze na jeden bod před partií pravdy s Vaškem. Naštěstí pro mne zaúřadoval
Robert Töpfer a Vaška „fiknul“ takže puls se mi zase zklidnil a bylo již rozhodnuto. Jiřka Frantová ulovila v prvním turnaji cennou remízku se
silným hráčem a v druhém opět jednu. Nebýt toho, že Lumír Gatnar nepochopitelně prohrál s rivalem Jiřky, mohla mít krásné deváté místo.
Zato ale získala zvláštní cenu pro nejlépe umístěnou ženu. Nutno podotknout, že soupeři byli na „jiném levelu“ než v Horské lize a proto se
bodíky tolik nehrnuly. Závěrem lze říci, že pořadatel Robert Töpfer opět nezklamal a připravil soutěž v krásném prostředí Šumavské přírody.
Snad příští rok pojede více reprezentantů z naší ligy a ukážeme jim zase, jak se to hraje u nás.

Dáma na Slovensku
26.8. se hrálo v Trenčíně mistrovství
Slovenska v dámě. Ani tady se Horská liga
neztratila. Zúčastnili se ne hráči, ale trenér.
Byla to trochu škoda, protože slovenští
přátelé dokážou vždy připravit skvělé
podmínky. A nejde jenom o hru, ale i o
přátelské setkání. Protože Slováci „hrajú
rýchlo“ a to příšerně, tak si turnaj
přizpůsobili pro sebe. Bylo 13 hráčů a každý
s každým sehrál 2 partie. Aby se to stihlo,
tak na obě partie měl každý dohromady 10
minut. No hrůza. Přesto se mi zadařilo a
povedlo se obhájit loňské prvenství. A to i
přes to, že se hráči ze Slovenska neustále
zlepšují. Příští rok by se mělo konat
mistrovství v „Považskej“ a snad by mohla
mít Horská liga i víc zástupců.
Jaroslav Dvořák, TJ Sokol
Kudy se jde do pekla?
V okolí České Lípy mají jasno. Po kamenných schodech hradu Sloup. Tedy alespoň podle filmu S čerty nejsou žerty, který se tu natáčel. Ke
přesně je najdeme? Pamatujete si na scénu, ve které Petr Máchal a Janek, čert s hodností vlka (dříve vraníka), utíkají po uzoučkých schodech ve
skále přímo do pekla? Zdá se Vám, že tak nepohodlné a nehostinně vyhlížející místo muselo být uměle vytvořené pro natáčení pohádky?
Kdepak, opravdu existuje. Na hradě Sloup. Ten stojí 9 km severovýchodně od České Lípy. Severní schodiště zachycené ve filmu používali
obyvatelé hradu už od jeho vystavení, tedy od počátky 14. století. Zachovalo se v dobrém stavu, a tak po něm chodili nejen čerti, ale dnes i
turisté. Filmaři tady natočili pekelnou kancelář z níž vychází kníže pekel poté, co se dozví o nadlimitním počtu hříchů Doroty Máchalové. Jen o
pár kilometrů dál na východ , zde najdete takzvané Pekelné doly. Tam se točily slavné scény se všemi čerty. Tady padalo na zem pírko, které
mohlo ohrozit říši ohně. I sem se bez problémů dostanete. Dokonce vám dovolí jet dovnitř na motorce. Dnes totiž tyto prostory spravuje
motorkářský klub. Na dvou kolech se dá ve výklencích „pekla“ krásně jezdit. Jeskyně v údolí říčky Svitávky totiž vytvářejí nejrozsáhlejší doposud
objevené pískovcové podzemní prostory v Evropě. Mají tu dokonce nakreslené silniční pruhy. Dvacetpět kilometrů od hradu Sloup se nachází i
jedna z nejoblíbenějších českých destinací pro letní dovolenou Máchovo jezero . Poslední srpnová neděle bude v Doksech ve znamení burčáku
a moravských vín. Jedná se již o šestý ročník populární akce pro celou rodinu. Vinobraní u Máchova jezera a zábavné odpoledne pro děti,
proběhne tedy v neděli 27.8. od 13 hod. v areálu hotelu Port. Plavby po jezeře budou zcela zdarma a odplouvat se bude výletní lodí Máj každou
hodinu od hotelového mola. Na stánku mrazírenské firmy Agrimex se budete moci zúčastnit soutěže či degustovat mražené ovocné dřeně.
Nebude chybět ani tradiční Velká dětská soutěž se dvěma slosováními o atraktivní ceny pro děti i dospělý doprovod. (pokračování na str. 6)

(pokr. ze strany 5) Těšit se můžete i na divadelní představení loutkového divadla. Vstup na akci i na veškerá představení je zdarma. Navštívit
můžete také zámek Sloup v Čechách vzdálený 800m od hradu a 7 kilometrů od Pekelných dolů.
Zajímavá oblast okolí Kokořínska. Např. zámek Mělník leží přímo nad soutokem Labe a Vltavy a je dominantou města. Prostory zámku skrývají
nesmírné bohatství – díla nizozemských malířů i představitelů českého baroka – Petra Brandla či Karla Škréty. Dále je zde umístěna expozice
českého vinařství a dětských kočárků. Ze zámecké terasy je krásný výhled na České středohoří a na horu Říp.
Kokořínský důl – přírodní rezervace se nachází nedaleko Mělníka, v blízkosti hradu Kokořín. Kokořínský důl je jedním z nejkrásnějších údolí
v ČR, ústí do něj množství roklí s různorodými pískovcovými útvary. Údolí je přibližně 14 km dlouhé, začíná u křižovatky zvané Ráj a končí u
železniční zastávky Lhotka u Mělníka. Najdete zde hluboké rokle, skalní jeskyně a převisy, romantické tůně s porcí leknínů, i malebné roubené
stavby. K nejkrásnějším místům patří osady Vojtěchov a Hlučov s lidovou architekturou a zbytky částečně do skály vytesaného mlýna, trampská
osada Harakol, oblíbené koupaliště Harasovské jezero, mlýn Mlčeň a další. Nesmíme zapomenout na hrad Kokořín , jeden z naších
nejromantičtějších hradů.
Tak kam se ještě vypravíme ? Třeba na nedobytný hrad Hazmburk. Říká se, že pokud je za královnu Českého středohoří považována Milešovka,
tak jeho králem musí být hrad Hazmburk. Zřícenina tohoto gotického hradu na z dálky viditelném čedičovém vrchu nad obcé Klapý tři a půl
kilometru severozápadně od města Libochovice je krajinnou dominantou dolního Poohří a pro někoho i konkurencí bájné hory Říp. O hradu se
dovídáme již v Dalimilově kronice. V okolí hradu je státní zámek s nádherným parkem v Libochovicích, historické muzeum a Muzeum českého
granátu v Třebenicích, město Budyně nad Ohří, úplně blizko Slatina, obec s půdorysem okhroulice, gotický kostel s renesanční věží, Třebívlice zámek se světničkou majitelky zdejšího panství Ulriky von Levetzow, poslední lásky J.W. Goetha. Více na www.hrad-hazmburk.cz
Pokud pojedete s dětmi podívat se do Božího Daru, nezapomeňte se zastavit v areálu Novako. V zimě je to lyžařské středisko, v létě prostor
pro nekončící hry a zábavu. Pro děti je zde bohatě vybavené hřiště s nejrůznějšími atrakcemi. Skákací hrad s parádní skluzavkou, lanové
centrum s 23 překážkami. Nechybí ani trampolína, stavebnice s obřími kostkami a kuželky. Děti se mohou vyřádit při střelbě z kuše, nebo při
překonávání překážkové dráhy. Můžete se také povozit na horské káře nebo koloběžce. Jana Dvořáková

COCO GIRLS
na trávníku v Brandově
V sobotu 18. 8. jsem se jela podívat na
fotbalové klání téměř do sousední obce
Brandov. Obec Brandov, jako pokaždé, - nás
přivítala upravená, vysekaná a v dobré náladě.
Sluníčko svítilo a tak „dívčí fotbalová
družstva“
nastupovala
s úsměvem
a
s odhodláním zvítězit. Což se jednomu
družstvu skutečně podařilo, ale bylo to jak se
říká, o vous (o malinkej). Zvítězilo domácí silné
družstvo. Po krátké přestávce nastoupili do
boje muži. Být přitom si nenechal ujít jak
novoveský starosta , tak i starosta
z hostitelské obce Brandov, který si nedal
pokoj a proháněl se s míčem po hřišti tak
dlouho, dokud se mu nepodařilo dát nám gól a
to se mu podařilo téměř úplně na závěr. Byl za
to odměněn potleskem brandovských fandů.
Musím uznat, že spravedlivě. Přestože naši
fotbalisté, nedali ani jeden gól byli …… „ no
prostě úžasní. V Brandově vládla příjemná a
přátelská atmosféra. Moc se mi sobotní
sportovní akce líbila.
Jana Dvořáková, foto V. Veselý

Novoveské letní slavnosti úspěšně skončily
Jak se již stalo každoroční tradicí, poslední
červencový
víkend
patří
Novoveským
slavnostem. Bohatý program trvající až do
ranních hodin druhého dne navštívilo téměř
sedmsetpadesát návštěvníků. Největší podíl
tvořily děti, které si zde přišly na své – pouťové
atrakce, výtvarné dílničky, písničky a tanečky je
jistě bavily. I dospělí si mohli prohlédnout
přehlídku hasičských vozidel, závodní speciály,
nechyběl ani hasičský veterán Tatra 805, jehož
majitel umožnil lákavé projížďky. Po křtu
hasičské Ivči německým a českým farářem
pokračoval další program. V kulturním domě
byly instalovány hned dvě výstavy – fotografie Krušnohoří a obrazy Pavla Lakomého. Přístupná byla větrná
elektrárna na Strážném vrchu, za což patří díky p. Blažkovi. RC modely se představily na parkovišti u
obecního úřadu a těšily se velkému úspěchu. Bohaté občerstvení uspokojilo jistě všechny účastníky. Ke
skvělé atmosféře přispělo rovněž ideální počasí. Na závěr je nutné dodat, že Slavnosti byly součástí projektu
Plujeme na lodi společně hrazeného díky přispění Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(rama)
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