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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám v prvním vydání našeho
zpravodaje v letošním roce nejdříve popřát hodně štěstí v osobním i
profesním životě, rodinnou pohodu a hlavně stále pevné zdraví
nejen v letošním roce. V prosincovém zpravodaji jsem vám slíbil
přehled roku 2019, a co nás čeká v letošním roce. V roce 2019 jsme
zrekonstruovali klub v sokolovně a tím jsme dokončili rekonstrukci
celého prvního patra. V říjnu jsme provedli také rekonstrukci bývalé
fotbalové šatny v prvním patře na dětskou hernu a využívá se také
na jógu. Provedla se rekonstrukce plochy před obecním úřadem,
včetně nových stožárů na vlajky a nové úřední desky. Věřím, že jak
lavičky, tak i novou dlažbu včetně nájezdu pro kočárky, oceníte při
čekaní na lékaře či na autobus. Hlavně v zimním období, starý povrch
byl velmi kluzký a hlavně celá plocha byla šikmá a nedalo se při
náledí dostat do budovy. Byla provedena oprava dlažeb u zastávek a
nátěry zastávek. Byla opravena hřbitovní zeď ve vstupní části a
postupně budeme pokračovat i v letošním roce. Byl položen nový
asfaltový povrch v Uličce lásky, který byl hrazen z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj. Jelikož jsme ušetřili díky dotaci část
peněz, tak jsme vysoutěžili ještě firmu na opravu asfaltového
povrchu i v Mikulovicích (Starý kopec). Díky počasí jsme nestihli
opravu v roce 2019, tak bude nový povrch na jaře letošního roku.
Obě akce přesáhnou dva miliony korun. V letošním roce jsme začali
s rekonstrukcí našeho muzea, které bude otevřeno na Velký pátek
10. dubna. Do konce února bude hotová stavební část a pak bude
následovat muzejní expozice.
Od března bude probíhat rekonstrukce Obecního úřadu.
Rekonstrukce bude spočívat v novém elektrickém vedení
v kancelářích, opravě zdiva, malování a pokládky koberce. Bude nové
zabezpečení počítačové techniky včetně zálohování tak, aby vše
splňovalo bezpečnostní normy.

Pro váš lepší komfort jsme na obecní úřad pořídili platební
terminál, takže platby např. za popelnice a psy můžete provádět
platební kartou, nebo pomocí GooglePay či ApplePay. Bude
provedená výměna střešní krytiny u domu souvisejícího s muzeem.
Právě chystáme podání dotace na dětská hřiště, Mníšek, Výšina, park
u obecního úřadu a u Sokolovny. Pokud nebudeme mít s dotací
štěstí, hřiště zrealizujeme v menším rozsahu z rozpočtu na letošní
rok. Chtěli bychom na jaře více vyzdobit naši obec květinami.
Budeme rádi i za tipy od vás.
Letos bychom chtěli přizpůsobit podium, aby vyhovovalo naším
akcím a my nemuseli platit za další podium. Chceme ho prodloužit a
zastřešit.
Věřím, že bude naše obec zas o něco hezčí a využitelnější pro vaši
potřebu volnočasových aktivit.
A teď co nás čeká v následujícím měsíci. Již nyní můžete platit
popelnice a psy. Od letošního roku je povinnost pro obce zabezpečit
nádobu na olej, který vám zbyde po vaření či pečení. My už nádobu
připravenou máme a vy jí můžete využít každou poslední sobotu
v měsíci u velkokapacitního kontejneru nad restaurací Pod Lípou.
Kdo by chtěl zaregistrovat svého očipovaného psa, kdyby se
náhodou zaběhl, může u nás na úřadě. Od 25. 2. 2020 do 28. 2.
2020 bude pro veřejnost obecní úřad zavřený. Je to z důvodu
stěhování do zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu. Od 2. 3.
2020 bude úřad celý měsíc fungovat se vším všudy v zasedací
místnosti. 12. 2. 2020 od 15. hod. bude zahájen prodej lístků na
Obecní ples, který se koná 7. 3. 2020 od 20. hod. na sále v restauraci
Pod Lípou. Již nyní můžete využít prodej posledních lístků na
Hasičský ples, který se koná již 14. 2. 2020 od 20. hod.
Přeji vám krásné zimní dny, Váš starosta
David Kádner

Chceme znát i Váš názor
Vážení spoluobčané, v minulém čísle zpravodaje jsem vás oslovila ohledně zapojení se do nově zpracovávaného „Programu
rozvoje obce do roku 2024.“ Děkuji za již došlé nápady a doporučení!
Jedná se o dokument, který je výsledkem plánování, jež by měla obec využít ke svému rozvoji. Chtěli bychom, aby strategie byla
vytvořena i dle názorů občanů. Přílohou zpravodaje je dotazník, jehož vyplněním se můžete zapojit do plánování rozvoje, máte
v něm také prostor se vyjádřit.
Dotazník odevzdejte na výběrová místa do 31. 5. 2020. Můžete si zde také vyzvednout prázdný formulář:
1. Schránka OÚ, či přímo na OÚ v úředních hodinách
2. Cukrárna Cafébar – otvírací doba nebo schránka cukrárny
3. Klub Sokola
- otvírací doba
4. Muzeum
- otvírací doba
Do každé domácnosti je momentálně doručen 1 dotazník, je možné si ho také stáhnout a vytisknout na webových stránkách
obce, či si ho na OÚ vyzvednout.
Děkujeme.
Vladimíra Tondrová

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE NOVÁ VES V HORÁCH
SE USKUTEČNÍ
24. 2. 2020

V LEDNU SLAVÍ

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

25. 1. 2020
29. 2. 2020
28. 3. 2020
25. 4. 2020
30. 5. 2020
27. 6. 2020

Gertruda Hurajová (79)
Hedvika Procová (80)
Zdeňka Šiklová (73)
Antonín Daniel (71)
Jana Vitverová (80)

Placení místních poplatků – ODPADY, PSI
NYNÍ NOVĚ I PLATEBNÍ KARTOU!
Poplatek za odpad
Ohlašovací povinnost a uhrazení poplatku je nutné provést, a to do 1. května příslušného kalendářního roku. Je možné uhradit poplatek
v hotovosti přímo na obecním úřadě Nová Ves v Horách, či platební kartou, případně bezhotovostním platebním převodem na účet
obecního úřadu: č. ú. 3823491/0100.
Je však nutné při platebním převodu zadat Variabilní symbol, který vám bude přidělen na OÚ Nová Ves v Horách - Váš variabilní symbol
můžete získat i telefonicky. Symbol, který Vám bude přidělen, je neměnný a zůstává Vám i do dalšího roku.
Cena za nádobu:
1 nádoba 110 l, či 120 l…………………………… 600,-Kč/ za kus na rok
1 nádoba 240 l……………………………………… 1000,-Kč/ za kus na rok
Počet nádob u nemovitosti není omezen.
Po zaplacení poplatku, či připsání peněz na obecní účet Vám bude předána známka (nálepka), kterou si prosím nalepte na popelnici.
Poplatek za psy
- činí 100,- Kč za 1. psa ročně
- činí 200,- Kč za každého dalšího psa ročně
- splatnost: do 30. 5. 2020
- způsob úhrady:
a) v hotovosti v pokladně OÚ od pondělí do pátku během pracovní doby (viz. úvodní stránka)
b) platební kartou na OÚ
c) bankovním převodem (pro identifikaci platby je předem nutné vyžádat si telefonicky, příp. e-mailem přidělení variabilního symbolu)

Svoz jedlých olejů a tuků
Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb. stanovuje obcím povinnost zavést od 1. 1. 2020
celoroční sběr jedlých olejů a tuků. V obci Nová Ves v Horách je sběr zajištěn do
plastového barelu v objektu za kulturním domem Pod lipou a to každou poslední
sobotu v měsíci v čase 8.00 – 12.00 h.

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách

vás srdečně zve na již 11. tradiční

Hasičský ples
na sále restaurace Pod Lípou, dne 15.2.2020 od 20:00 h
k poslechu a tanci hraje kapela Bourbon Acoustic
Čeká na vás příjemná zábava a bohatá tombola

vstupné 150,Vstup ve společenském oděvu (min. rifle + košile).
Akce je
nekuřácká.

Činnost jednotky SDH Nová Ves v Horách
Jednotka SDH Nová Ves v Horách má v současnosti 14 členů. Sedm hasičů s Osvědčením
STROJNÍK, tři Osvědčení VELITEL DRUŽSTVA a sedm Nositel dýchací techniky.
Každý rok probíhají pravidelná Školení odborné přípravy jednotek požární ochrany, ze
zdravovědy, taktiky, zásahu na různých objektech, technických zařízeních a u dopravních
nehod. Dále se jednotka zúčastňuje praktických nácviků vyprošťování u nehody, první pomoc
zraněným a cvičení v součinnosti s profesionálními hasiči. Provádí se také pravidelná údržba
a opravy požární techniky.

V roce 2019 měla jednotka 13 výjezdů – požáry, pomoc pro záchranku, úniky ropných látek na komunikaci, technická pomoc –
stromy na komunikaci, dopravní nehoda. Na podzim proběhl cvičný prověřovací zásah – Požár kostela Hora Svaté Kateřiny.
Členové jednotky se také zúčastnili soutěže Železný hasič TFA Brandov a soutěže v Požárním sportu na Mikulovických hrách a
jsou nápomocni při přípravách kulturních akcí SDH a obce.

V příštím roce plánujeme další teoretická i praktická školení a cvičení hasičů dle výcvikového plánu generálního ředitele HZS ČR a
také účast na sportovních soutěžích v Požárním sportu a TFA Brandov.
Tímto chci poděkovat obci Nová Ves v Horách za podporu. A hlavně poděkovat všem klukům z jednotky, kteří se starají o
techniku, připravují školení, zúčastňují se praktických i teoretických školení a výjezdů k zásahům. Ostrých zásahů bude, doufejme,
co nejméně, ale i přes to na ně jsme a budeme připraveni.
Radek Tondr, velitel jednotky

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL NOVÁ VES V HORÁCH
Srdečně zveme členy i širší veřejnost 29. 2. 2020 od 14.00 h v sokolovně. Prosíme o úhradu členského poplatku
200 Kč na místě, děti zdarma. Občerstvení ke kávě zajištěno.

Napsali jste nám….
Poděkování. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Evě Nirodové za krásný, ručně vyrobený dárek, který nás
těšil celé vánoční svátky. Bylo to pro nás příjemné překvapení, byť jsme podobný dárek dostali už loni. Věřím, že
stejně jako nás, potěšil i ostatní starší občany naší obce.
Helena a Jiří Brandnerovi, Marie Vagnerová

Tvořilky, zapsaný spolek
Za spolek Tvořilek mohu činnost v roce 2019 zhodnotit jako velice plodnou. Scházely jsme se
pravidelně a poměrně v hojném počtu. Vyrobily jsme si háčkovaná srdíčka, květiny z pěnové
hmoty, velikonoční květinové dekorace, uháčkovaly košíky z bavlněných špagátů,
opět jsme drátovaly z černého drátu a korálků, dělaly velikonoční dílny, podzimní a adventní
dekorace a novinkou byly dušičkové mísy.
K určitým aktivitám se vracíme opětovně, protože je stále co se učit a zkoušet. V některých
případech jsme přivítaly i veřejnost a rády bychom to letos zopakovaly.
Letošní rok by měl být pro náš spolek zlomový, rády bychom udělaly nějaké změny a úpravy, ale
podrobně Vás s našimi plány seznámím až po valné hromadě spolku, která se koná 26. ledna
2020. Každopádně naše stěžejní tvořivé akce zůstávají, rády také přivítáme příznivce z
řad veřejnosti a společně se naučíme další nové věci. Nabídly jsme také p. starostovi pomoc při
pořádání obecních akcí, zejména při výzdobě, či akcích pro děti.
Ráda bych tímto poděkovala zastupitelům obce Nová Ves v Horách za schválený každoroční příspěvek do naší neziskové
organizace a také firmě ALTENERG s.r.o. za sponzoring. Díky těmto příspěvkům můžeme našim členům poskytnout určité výhody
a tvořit i s veřejností s minimální finanční zátěží.
Za Tvořilky z.s. Eva Nirodová, předsedkyně spolku

TJ Sokol Nová Ves v Horách
TJ Sokol se v roce 2019 podílel na sportovních i kulturních
akcích v obci. Spolu s obcí zorganizoval vepřové hody
v Sokolovně, dále proběhly dva turnaje v nohejbale, a to
memoriál Jana Bejčka a turnaj na ukončení léta ve spolupráci
s SDH Nová Ves v Horách.
Tento turnaj byl obzvlášť
povedený, za skvělé účasti. V Sokolovně proběhlo mistrovství
v České dámě mládeže a turnaj dospělých, který byl také na
mimořádné úrovni. Dále proběhla drakiáda, ukončení léta a
na závěr tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, memoriál
Františka Novotného, který se těšil mimořádné účasti. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akcích podíleli a
pomohli tak k jejich průběhu.
Na rok 2020 připravuje TJ Sokol opět všechny tradiční akce, ať
je to drakiáda, nohejbal, st. tenis, opětovně dáma, nesmím
zapomenout na Mikulovické hry, které se tentokrát uskuteční
v Nové Vsi v Horách, na kterých se bude TJ Sokol podílet.

Jak hodnotím spolupráci s OÚ? Kdo ví, jak vypadala Sokolovna
před pár lety a jak vypadá dnes, ten si udělá obrázek sám. Je
to především o tom, že Sokolovna je majetkem obce a TJ
Sokol se všemi silami podílí na jejím vylepšování. Podařila se
získat dotace, za kterou byly pořízeny nové stoly do klubu a
dále sportovní pomůcky pro jednotlivé oddíly. Za tuto práci
při zařizování dotace patří velký dík místostarostce obce pí.
Vlaďce Tondrové, která zařídila veškeré podklady a
náležitosti.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně
podílí na chodu TJ Sokol a na aktivitách, které pořádá.
Samozřejmě velký dík patří OÚ, bez kterého by nebylo možno
realizovat žádnou akci.
Za TJ Sokol Nová Ves v Horách František Novotný, předseda

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách
Můžete, prosím, zhodnotit činnost za rok 2019?
Již řadu let za sebou připravujeme pro občany obce sérii akcí,
které jsou rozloženy v průběhu roku a stejně tak tomu bylo i v
roce 2019. Rok jsme začali hasičským bálem, následovaným
maškarním plesem. Plynule jsme přešli na venkovní akce, kdy
první z nich byla příprava a stavění máje, ke konci prázdnin
jsme uspořádali společně s TJ Sokol sportovní den pro velké a
malé a rok jsme jako již tradičně zakončili lampionovým
průvodem.
Na všech svých akcích si také zajišťujeme prodej občerstvení a
se stánkem jsme i na akcích pořádaných obcí. Tím, že máme
od roku 2015 živnostenské oprávnění, tak si můžeme
vydělávat peníze na náš provoz a tyto peníze tvoří značnou
část našich příjmů. Je s tím spojena nějaká administrativa, ale
umožňuje nám to financovat akce, které pro občany
pořádáme a čerpat jen minimální příspěvek od obce.
Z peněz, které jsme si vydělali, jsme si v loni mohli pořídit
hasičské bundy, tak abychom nějak vypadali a mohli lépe
reprezentovat náš sbor a obec.
V minulém roce jsme si trochu zasoutěžili - několik z nás se
zúčastnilo soutěže železný hasič na Brandově, dali jsme
dohromady družstvo na požární útok v rámci Mikulovických
her a na našem hřišti proběhlo v květnu okresní kolo v
požárním útoku.

Seznamte nás s plány na rok 2020
Rok 2020 je pro nás významný. Jednak již v lednu proběhly
volby vedení našeho sboru, kde jednotlivé posty obhájili
předchozí členové. Starostou sboru jsem já, do výboru byli
zvoleni: M. Krupičková, T. Bláha, P. Thiel a R. Tondr, za
revizora sboru byl zvolen T. Herceg. Volební období všech
výše uvedených je 5 let.
Troufnu si říci, že nás ale čeká významnější akce. Před 130 lety
byla v naší obci zřízena první jednotka dobrovolných hasičů,
resp. rovnou dvě. Jedna v Mikulovicích a druhá v Nové Vsi. Je
to úctyhodná doba, která si zaslouží patřičnou oslavu. Oslavy
se uskuteční v rámci obecních slavností 1.8., kde si pro vás
připravujeme řadu akcí.
V dřívějších dobách hráli dobrovolní hasiči významnou roli.
Lidé se dříve nemohli, tak jako je tomu dnes, spolehnout na
profesionální hasiče, ale museli si být schopni pomoci sami.
Nicméně ale i dnes hrají dobrovolní hasiči důležitou roli v
rámci IZS ale také v kulturním a společenském dění v obcích.
Pokud si vážíte naší činnosti a chtěli byste nám vyjádřit
podporu, můžete se stát např. přispívajícími členy sboru.
Nedávno jsem se dozvěděl, že dříve byl ze skoro každého
domu alespoň jeden přispívající člen.
(pokr. na str. 6)

(dokončení ze strany 5) V roce 2020 budeme pořádat jako již tradičně řadu akcí, které jsou v kulturním kalendáři obce, s výjimkou
maškarního plesu, který jsme pro klesající účast v tomto roce vynechali.
Jak hodnotíte spolupráci s Obcí Nová Ves v Horách?
Jedním slovem pozitivně. Z obce a od zastupitelů máme podporu pro naši činnost. Spolupracujeme spolu na řadě akcí nebo nás i
finančně podporují při pořádání našich akcích pro občany. Chtěl bych poděkovat za pravidelnou finanční podporu, kterou od
obce dostáváme.
Co je ale možná důležitější, je to, že obec podporuje činnost jednotky a zajišťuje jim výzbroj a výstroj, aby byla v akceschopném
stavu.
Za SDH Nová Ves v Horách Ing. Jan Valenta

Rybářský kroužek pro děti
Hodnotit činnost v roce 2019 by bylo asi neobjektivní. Začali
jsme až v půlce září a než kroužek přišel do podvědomí dětí a
rodičů, blížil se konec roku. Přesto stojí za to zmínit několik
věcí. 1. Do kroužku začalo chodit poměrně dost dětí. Pravda,
ne vždy se scházel plný počet (děti mají samozřejmě i jiné
povinnosti), ale zájem byl překvapivý. 2. Podařilo se do
začátku sehnat, díky podpoře Okresní organizace, výbavu pro
děti na praktický výcvik. Kromě vzdělávacích materiálů máme
k dispozici i 5 rybářských prutů s navijáky a další potřebnou
výbavu. 3. Díky podpoře ze strany vedení obce a po dohodě
se starostou panem Davidem Kádnerem můžeme využívat
klubovnu v sokolovně a pro praktický rybářský výcvik i obecní
rybníček. To vidím jako velkou výhodu. Pro nácvik základních
rybolovných technik tak nemusíme nikam dojíždět anebo děti
zbytečně zatěžovat pouze teorií, či nudným studiem předpisů.
4. Po podzimních výlovech byl rybníček zarybněn drobnou,
převážně bílou rybou. Uvidíme, jak se rybí osádka vyrovná
s horskými podmínkami a také s návštěvami vydry, jejíž stopy
se v okolí objevily.

V roce 2020 jsme se začali scházet
o nedělích od 14 hodin, ale tento čas
bude opět změněn na pátek od 16:00.
Spoustě dětí to vyhovuje více. Na jaře pak
z větších akcí plánujeme uspořádat rybářské závody, kde si
děti a jejich rodiče, či doprovod, budou moci zachytat a ověřit
získané znalosti v praxi. Budou připraveny ceny a občerstvení.
Pokud se akce podaří, mohli bychom tak založit novou tradici
a třeba i několikrát za rok takto společně rybolovem strávit
čas u novoveské velkovody . V létě pak pro členy kroužku
plánujeme uspořádat pobyt u Nechranické přehrady. Je to
opět domluveno s představiteli okresní organizace. Vše bude
záležet na případném zájmu dětí z rybářského kroužku.
Věřím, že nás v našich akcích podpoří i obec. Chtěl bych
kromě pana starosty Davida Kádnera poděkovat i M.
Ondrejkovi, J. Berouskovi a P. Vítkovi za jejich aktivní přístup a
pomoc.
Viktor Kraner

TJ Sokol Nová Ves v Horách – oddíl České dámy
Horská liga v České dámě má za sebou již třetí a to docela úspěšnou sezonu. Největší akcí bylo bezesporu pořádání mistrovství ČR
mládeže u nás v sokolovně. Spolu s vloženým turnajem pro dospělé jsme přivítali hráče napříč celou republikou. Pro letošní rok
2020 bylo dospělácké klání zařazeno do Českého poháru v dámě, což obnáší seriál bodovaných turnajů. Společným úsilím jsme
v soutěži družstev v Praze obsadili krásné páté místo a neskončili na mistrovství republiky poslední! Z Pardubic na Czech openu
2019 jsme ze 16 startujících přivezli domů bronz a třináctou příčku. Horská liga opanovala dvoudenní hradní turnaj Blatná – Rabí.
Z dvacítky hráčů jsme domů přivezli pořadí 1, 12, 17. Z mezinárodního festivalu deskových her v Praze do Nové Vsi putovalo
pořadí 2, 8, 9. Rapid turnaj ve Svatobořicích, mimochodem velmi silně obsazený, nám přinesl bronz a čtrnácté pořadí. Poslední
turnaj sezony je tradičně mistrovství ČR jednotlivců, kde se schází většinou celá naše dámová špička. 22 startujících, sobotní
kvalifikace a nedělní finále a domů jsme vezli třetí a osmnácté pořadí. A v našem klání ze sokolovny se odehrálo sedm
turnajových kol. Celkem se zapojila dvanáctka hráčů. Nejvíc bodíků za rok nasbírala Jiřka Frantová, stříbro bral Jirka Viktora a
bronzovou medaili si na krk pověsil Kamil Divácký. V sokolovně máme solidní zázemí, zápasy probíhají v přátelském duchu a o to
vlastně jde. Sejít se spolu a pobavit se.
V dětském domově nám funguje již třetím rokem kroužek. Kromě pravidelných pondělků, jsme se zúčastnili i turnaje
v Praze. O Strašnického kosa byla silně zastoupená soutěž a naše děti to měly velice těžké. Ve starší kategorii hoši vlastně
nemohli konkurovat, i když se moc snažili. To u mladších nám scházel malinký kousíček a mohla být medaile.
Jaroslav Dvořák

Zpráva o činnosti Spolku žen v Nové Vsi v Horách 2019
Naše činnost je zaměřena na: cestování, turistiku, kulturu – kino, divadlo, aktivity pro děti (soutěže apod.). Dotací na náš Spolek
žen přispívá Obecní úřad Nová Ves v Horách. Za tuto podporu děkujeme. Nadále doručujeme balíčky jubilantům od 70 let. Tyto
balíčky v hodnotě 200,-Kč dotuje obecní úřad. Společná setkání pořádáme 2x do měsíce v klubovně v Sokolovně. Připravujeme si
občerstvení ,plánujeme další činnost spolku a vždy se dobře pobavíme. Tento rok nám přibyly 2 nové členky. V tomto roce jsme
podnikly tyto akce: v dubnu jsme navštívily Muzeum hl. města Prahy. Byl to hezký zážitek. Na „pálení čarodějnic „jsme
uspořádaly soutěže pro děti. V květnu 15 .- 16 jsme navštívily město Litomyšl, zámek a další památky. Počasí nám nepřálo
(pršelo), ale i tak se nám výlet líbil. V červnu 19. se naše členky účastnily v Sokolovně setkání s komisí pro hodnocení „ Vesnice
roku,“ za účasti pana starosty Kádnera a jeho spolupracovnic z obecního úřadu. Několik členek ( po nabídce p . Tondrové) se
přihlásilo na cvičení jógy v Sokolovně. Na třídenní výlet jsme se vydaly 17.9.-19.9. do Brna a okolí. Navštívily jsme Macochu,
punkevní jeskyně (kde jsme se svezly na lodičkách) a prohlédly si krásné památky Brna. Bylo to náročné, hlavně na dopravu, ale
vše jsme zvládly a byl to hezký výlet. Návštěva Staroměstské radnice v Praze 23.9. se nám moc líbila. Ze Staroměstské věže jsme
si prohlédly celou Prahu. Byl to zajímavý výlet. Exkurzí pivovaru Monopol v Teplicích 13.11.2019 jsme ukončily akce tohoto roku.
V prosinci nás čeká poslední schůzka, kde oslavíme konec roku 2019.
Za Spolek žen Marie Plačková

Jeden dívčí tým a pět klučičích týmů
litvínovských Bivojů se zúčastnilo tradičního Prague Floorball Cup. Jde o mezinárodní mládežnický florbalový turnaj,
který se koná tradičně první lednový
víkend v Praze. Z litvínovské výpravy se
nejlépe vedlo žlutému týmu ITM SK
Bivoj Litvínov v kategorii desetiletých
hráčů pod vedením trenéra Jana Šuty.
Hráči tak navázali na loňský úspěch a v
šesti zápasech nepoznali porážku,
soupeřům dokázali v utkání nasázeti 24
branek. V kategorii desetiletých za
Bivoje nastoupil ještě černý tým, který
se třikrát radoval z výhry, třikrát musel
zkousnout prohru a jednou remizoval.
Dívčí tým z pěti zápasů třikrát vyhrál,
Bivojové ročníku 2011v sedmi zápasech
třikrát okusili výhru, ročník 2006 ve
čtyřech zápasech slavil pouze jednou. O
jednu výhru více si vysloužili Bivojové
ročníku 2005. (jip) zdroj Radnice

A opět byly Vánoce
Jako již tradičně, o druhý vánoční svátek proběhl v sokolovně turnaj ve stolním tenise, 3. ročník memoriálu Františka Novotného
st. Účast byla skvělá, sešlo se 30 hráčů. Boje proběhly ve 3 stupních, kdy vítězové postoupili do finálové skupiny. Myslím si, že
není důležité, kdo zvítězil, ale že jsme se takto sešli, a takto i uctili památku všech našich kamarádů, kteří tu s námi již nemohou
být. Tímto bych chtěl poděkovat nejen všem zúčastněným, ale hlavně těm, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
turnaje. Takže ještě jednou díky a těším se na další turnaj. Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
Za TJ Sokol Nová Ves v Horách, předseda František Novotný

Dáma
V pátek 20. 12. jsme zakončili již třetí ročník Horské ligy v dámě. Za rok se
odehrálo celkem sedm kol. Soutěžila dvanáctka hráčů a skvělou pozici pro
závěrečné účtování si vypracovala Jiřka. Pětibodový náskok už je slušný. Ale
nakonec vše dopadlo úplně jinak. Závěrečný večer jsme zhodnotili celý rok,
sezobli na stole nějaké dobroty, ale i na hru došlo. Sice jen tak mimo soutěž,
ale také tvrdě. Nakonec tedy došlo i na vyhlášení výsledků. Historicky první
ženské vítězství v lize získala Jiřka Frantová. Na druhou příčku se vyšvihl
závěrečným finišem Jirka Viktora a bronz uhájil Kamil Divácký.
J. Dvořák

Šipky
Povánoční turnaj v šipkách jako vždy sliboval spoustu
legrace a dobré zábavy. A očekávání se naplnilo. Mezi
dvanáctkou borců se objevily i nové sportovní tváře.
Nehledě na to, že u vedlejšího stolu probíhala výroční
schůze našich fotbalistek. Takže, vzato kolem a kolem,
zase další akce zaplnila náš sportovní klub v sokolovně.
Ale zpět k šipkám. Dvě skupiny rivalů bojovaly o
umístění v elitní finálové šestce. Protože nejsme žádní
profíci, tak se ta kvalifikace holt trošičku protáhla. A tak
boje o prvenství začínaly až po třiadvacáté. Palmu
vítězství v podobě Jelzina si nakonec odnesl Sigi. Stříbro
dostal Jára a vítěznou trojku doplnila Věra. J. Dvořák

Dětský domov informuje
Pobyty našich dětí na Dědově
Naše menší děti jezdí již několik let na prázdninové pobyty do Dědova,
malé vesničky kousek od Náchoda. V domě Institutu zážitkové
pedagogiky tráví letní prázdniny, ale i ty vánoční, a zažívají zde vždy
hromadu zábavy, výletů a dobrodružství.
Silvestrovské veselí a mráz kolem nás
Poslední den v roce jsme s dětmi strávili na ohňostroji v Horní Jiřetín
Kulturní. Děkujeme jim za akce, kterých se zde můžeme zúčastňovat a
den poté jsme pořádně vymrzli na procházce po naší milé a
slunečné Kateřině. Ať nám sluníčko v srdcích svítí celý rok.
Výlet na mosteckou hvězdárnu
Na konci vánočních prázdnin jsme si udělali výlet na hrad Hněvín, kde
jsme si prohlédli dalekohledem slunce a poslechli si velmi zajímavý
výklad o hvězdách. Historickým dalekohledem jsme se viděli i na město
Most z výšky a zajeli jsme se i podívat na slavný přesunutý kostel.

Stručný přehled informací z 12. zasedání zastupitelstva
obce Nová Ves v Horách
12. zastupitelstvo mělo malé množství bodů k jednání, ale o to s větším významem. Nejdůležitější bylo schválení obecního
rozpočtu na r. 2020. Věděli jste například, že obec hospodaří ročně s částkou, která převyšuje 12 mil. Kč? Souhlasili jsme s
finančními odměnami pro naše hasiče, jako poděkování za jejich činnost. V dalším ZO nepovolilo konání závodů do vrchu.
Částečně také proto, že letos se bude na trase
Jiřetín – Nová Ves opravovat most a silnice
bude cca 2 měsíce uzavřena. 18. 2. se starosta
obce zúčastní jednání na stavebním úřadě, kde
se dozví další detaily. Firma Marius Pedersen
zvýšila poplatky za svoz odpadů. V podstatě
jinou možnost jsme neměli, než navýšení
akceptovat. Protože nikoho jiného na svoz
v záloze stejně nemáme. A ještě jedna důležitá
věcička na konec: obec musí rekonstruovat svojí
IT síť, aby se vyhnula problémům s tím
spojených. Na tuto činnost vybrala firmu
Develop Most s.r.o., která se nám o to postará.
To je asi tak v kostce vše z jednání. A kdo by
chtěl zjistit větší detaily, rádi vás uvítáme 24. 2.
na zastupitelstvu.
Jaroslav Dvořák

Z prosincového setkání členek Spolku žen se starostou obce.
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