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ČERVENEC 2011

NOVÁ VES V HORÁCH - VESNICE ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE 2011!
Dovolujeme si Vám oznámit, že Obec Nová Ves v Horách získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 Zlatou
stuhu. Tomuto prestižnímu ocenění budeme věnovat příští mimořádné vydání Novoveského zpravodaje.

Otázky pro Václava Krůtu, obecního zastupitele
V dubnu letošního roku jste v zastupitelstvu obce nahradil odstoupivšího
Vlastimila Malkuse. Jak jste se „zabydlel?“ V zastupitelstvu jsem se
zabydlel poměrně rychle, s prací v exekutivě mám určité zkušenosti a i již
dříve jsem navštěvoval jednání obecního zastupitelstva, navíc od začátku
volebního období jsem členem finančního výboru, takže mě nic zásadního
nečekalo ani nepřekvapilo. S většinou členů OZ jsem se osobně znal, i v tomto
směru bylo moje začlenění do stávajícího sboru naprosto bezproblémové a
hladké.
Nesmířil jsem se ale do dneška s okolnostmi, které vedly Vl. Malkuse
k odstoupení z OZ. Je to obrovská ztráta, Vlasta je dlouholetý obyvatel Nové
Vsi v Horách, má tady velmi dobré jméno a udělal pro obec v minulých letech
moc a moc kvalitní práce. Nahradit jej plnohodnotně v zastupitelstvu bude
velice těžké, ne-li nemožné, pokusím se o to však všemi svými silami a
schopnostmi. Doufám jen, že Vlastimil neřekl své poslední slovo a že se
někdy (brzy) k práci v OZ vrátí. Udělám pro to vše, co bude v mých
možnostech… V obci nežijete dlouhou dobu, přesto jste se ucházel o hlasy
místních voličů, co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo? V obci opravdu nežiji
dlouho, před šesti lety jsme zde s manželkou koupili chalupu, kterou jsme
opravili a postupně jsme zjistili, že se nám dolů do Litvínova vlastně ani
nechce moc vracet a že chceme žít a bydlet zde v Krušných horách.
Jako normální člověk, který se trochu zajímá o cvrkot kolem sebe, jsem se
samozřejmě postupně seznámil s místními obyvateli a začal se zapojovat do
obecního života. Před loňskými komunálními volbami mě pak oslovil starosta
J. Bejček, zda bych nechtěl přijmout místo na kandidátce za sdružení
nezávislých kandidátů. Samozřejmě jsem zvažoval, zda je na to již ta správná
doba, nakonec jsem kandidaturu přijal s tím, že budu na v podstatě
„nevolitelném“ šestém místě kandidátky a že se pokusím být obci nápomocen
např. činností v komisi, při organizaci akcí apod. K mému velkému
překvapení se pak našemu sdružení podařilo ve volbách získat pět míst
z devíti členů OZ. No a o okolnostech mého „poskočení“ do zastupitelstva se
zmiňujeme v předchozí otázce. Přibližte, prosím, čtenářům, kolik asi času
měsíčně Vám funkce zabere? Práce v zastupitelstvu a ve finančním výboru
samozřejmě nějaký čas zabere, není to však zas tak hektické. Výborně totiž
pracují starosta Jan Bejček, místostarosta David Kádner, tajemnice obecního
úřadu Jana Dvořáková i předsedové výborů Vladimír Romportl, Josef Pešír a
Václav Dvořák. Podklady pro zasedání zastupitelstva a výborů bývají obvykle
dobře připravené, jednání probíhají hladce a vše pěkně „odsýpá“. Jednání
zastupitelstva bývají zpravidla 1 x za měsíc, výbory se scházejí dle aktuální
potřeby a situace. Zastupitelstvo táhne za jeden provaz, je tam vidět jasná
vize, jasné směřování obce pod vedením starosty a na naší vesnici je to taky
poznat.
Příprava na jednání a i některé činnosti s tím spojené samozřejmě
taky zaberou nějaký čas, dá se to ale v pohodě zvládnout. Se skutečností, že
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podrobnosti na str. 4

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT I ZASPORTOVAT
CELÁ RODINA!

práci pro obec budeme muset věnovat i trochu vlastního času, snad každý
z členů zastupitelstva a výborů počítal a s tím do komunální politiky taky šel.

Osobní dotazník
Jméno a příjmení: Ing. Václav Krůta
Funkce: člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru
Stav: ženatý
Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Profese: ředitel divize Elektromontáže, EUROMONT GROUP a.s.
Děti: 2
Záliby, koníčky: rodina, sport (golf, basketbal, kolo, lyžování),
dobrá muzika (rock), knížky, divadlo…
Jak dlouho žiji v obci: dva roky trvale, pět let jako „lufťák“ 
Vím, že není jednoduché hodnotit sám sebe, přesto: čím Vy osobně byste
rád přispěl k podpoře rozvoje obce. Svoji úlohu bych rád viděl zejména
v ekonomické a technicko-organizační oblasti. Částečně se to již děje při práci
ve finančním výboru, rád bych ještě starostovi a obecnímu úřadu pomohl při
přípravě a vyhodnocování jednotlivých projektů a investičních akcí, kterých
nás čeká velmi mnoho. Chci zde využít své profesní znalosti a zkušenosti a
přispět k tomu, aby prostředky, které obec na jednotlivé akce vynakládá, byly
využity co nejlépe a nejefektivněji.
Jako řadový člen Sboru dobrovolných hasičů samozřejmě pomáhám a budu
nadále pomáhat při organizování kulturních, společenských a sportovních
akcí. Je jich čím dál tím víc, daří se k nim přitáhnout další lidi a to je moc
dobře. Vesnice žije.
V neposlední řadě pak chci zúročit své kontakty z profesní a politické oblasti a
dále zviditelňovat naši obec a pomoci při hledání a získávání dalších nových
zdrojů pro rozvoj obce. To je ale běh na dlouhou trať a nikdy nekončící
příběh…Žijete se svojí rodinou v Nové Vsi relativně krátkou dobu.
Většina zde narozených mladých lidí se spíše odtud stěhuje. Proč Vy jste
dali přednost venkovu před městem? Jak se Vám zde žije? Je něco, co
Vám tu chybí? V Nové Vsi v Horách se nám žije moc dobře, je tu krásně
v létě i v zimě. V létě jezdíme s rodinou na kolech, Krušné hory jsou ideálním
terénem pro cyklistiku. V zimě sjezdovky, běžky. Kdo chce a trochu může,
tak si zde musí vyžití najít. Je to samozřejmě i o lidech, kteří zde žijí a mezi
které se nám podařilo se včlenit a se kterými se zde v obci kamarádíme a
scházíme. O tom jsme ale už hovořili. (pokračování na str. 2)
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(Dokončení rozhovoru ze str. 1.) Myslím si, že trend vylidňování
horských vesnic se začíná (alespoň u nás v obci) obracet. Vím naopak
o několika rodinách, které sem na hory přišly a které tady, tak jako
my, chtějí žít. Vím dokonce i o dalších mladších lidech, kteří si zde
bydlení teprve hledají a chtěli by se zde usadit. Je to taky o tom, jaké
se nám v obci podaří udržet podmínky pro život – dopravní spojení,
poštu, zimní údržbu, drobné obchody, hospody, penziony, sportovní
hřiště, opravené památky, upravené domky a okolí. A máte vlastně
v kostce kus našeho volebního programu . Jak jste se sžili se zdejší
zimou? Neodrazuje Vás třeba celodenní rozcvička s lopatou?
(pozn. Asi i frézování dá zabrat ). Zima byla naopak jedna z věcí,
proč jsme sem na hory šli. Milujeme lyžování a běžkování. Projekt
Krušnohorské bílé stopy je naprosto skvělá a unikátní záležitost a já
mám vždy ohromnou radost, když potkávám ve stopě tolik
podobných nadšenců, jako jsem já. Za dvě tři hodiny na běžkách si
vždycky vyčistím hlavu tak, jako nikde jinde. Frézu zatím nemáme a
ani nepotřebujeme, dokud jsme zdraví, tak si s manželkou rádi
s lopatou zacvičíme. Je ale jasné, že pro starší a méně pohyblivé
občany obce je zimní údržba náročná a problematická. A to je také
jedním z úkolů našeho zastupitelstva - pomoci těmto lidem se zimní
údržbou a trochu jim zjednodušit život ve zdejších náročných
horských podmínkách. Schválili jsme např. nákup nové frézy, její

služby už v letošní zimě pár občanů využilo. Vaše dcera navštěvuje
česko-německou školku v Deutschneudorfu, kterou obec Nová
Ves v Horách finančně podporuje. Jak jste se službami tohoto
zařízení spokojeni a hlavně, jak se ve školce líbí holčičce? V čem
vidíte větší přínos ve srovnání se zařízeními u nás? Dcera
Kristýnka navštěvuje česko-německou školku v Deutschneudorfu už
dva roky a je tam naprosto spokojená. A tím pádem samozřejmě i my
jako její rodiče. Je to podle mého názoru skvělý koncept, který
využívá přirozeného prolínání českého a německého prostředí. Děti
se sami od sebe učí jazyk toho druhého, je to v podstatě taková malá
náhrada dvojjazyčného domácího prostředí. A samozřejmě
v neposlední řadě tento projekt prospívá k tomu, že se děti naučí
respektovat toho druhého, i když mluví jinak. Kristýnka už německy
rozumí téměř všemu a začíná se jí i „rozvazovat“ jazyk. Moje vize je
taková, že se jí přirozeně „otevře“ hlava a že jí pak učení dalších
jazyků (angličtiny, francouzštiny,…) půjde úplně jinak, než např.
mně. Vždyť vzdělání a jazyková výbava je vedle rodičovské lásky to
základní a hlavní, co bychom našim dětem měli dát. Ostatní už je pak
na nich. Jen vzdělaní a chytří lidé budou schopni táhnout tuto krásnou
vesnici, tenhle kraj a naši zemi kupředu a my jsme povinni pro to
udělat vše, co je v našich silách.
Děkuji za rozhovor. (rama)

HLEDÁME NOVÉ DĚTSKÉ REDAKTORY
PRO NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ!

HLASUJTE!

Pokud se rády díváte kolem sebe, zúčastňujete se
dětských akcí pořádaných v naší obci, rády píšete,
přivítáme články napsané Vámi, dětskými redaktory.
Rádi bychom spolupracovali s dětmi z obce, které by se
s ostatními čtenáři dělily o zážitky z dětských akcí
dětskýma očima. Snahu bychom ocenili drobnou
odměnou. Články můžete posílat vždycky co nejdříve po
skončení akce, abyste stihly uzávěrku Zpravodaje.
Připojte svoje jméno a věk. Pokud pořídíte fotky,
budeme také rádi.
Kontakt: obecní úřad osobně, nebo mail: novaves@iol.cz.

Vzhledem k rostoucí oblibě sociálních
sítí jsme na oficiálních webových
stránkách obce
www.novavesvhorach.cz
umístili anketu, ve které můžete
hlasovat, zda byste přivítali, kdyby obec
Nová Ves v Horách byla na Facebooku.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Slavnostní vítání občánků
25. června se v zasedací místnosti novoveského obecního úřadu sešli příbuzní a
rodiče nových občánků, které slavnostně přivítal starosta Jan Bejček a
místostarosta David Kádner. Představitelé obce přivítali Evelínu Postlovou,

Martina
Lukáše.

Tondra

a

Filipa

Kulturní
program
doplnily svým vystoupením děti
z Dětského domova Hora Svaté
Kateřiny a dále děti ze ZŠ a MŠ
Hora
Svaté
Kateřiny
pod
„taktovkou“ paní Marie Cinkové. O
hudební doprovod se postaral Milan
Hvozda. Fotografie pořídil předseda
Kulturně společenského výboru a
zastupitel Josef Pešír. Maminky
obdržely od obecního úřadu
poukázky na kojenecké zboží,
pamětní listy, nechyběly ani
květiny, či pamětní mince. Těm
rodičům, kteří podají žádost, vyplatí
obecní úřad porodné ve výši 5 tis.
Kč. Zajímavostí je skutečnost, že
někteří rodiče, kteří se tento den
podepisovali do pamětní knihy, se
ve stejné knize mohli najít, když
byli také vítáni jako děti, ovšem o
několik let zpátky. (rama)
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OZNÁMENÍ
V červenci se zasedání zastupitelstva obce nekoná.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci si dovolujeme popřát hodně zdraví,
štěstí, radosti a životního elánu těmto
jubilantům:

Je nám moc líto, že nás dne
11. července 2011
navždy opustil pan

Drahuše Krupičková (79)

Jiří Němec (73)
Ján SVJANTEK
GRATULUJEME!

(53)

Obec Nová Ves v Horách Vás zve

VÝSTAVA HUB
Novoveské muzeum

28. srpna 2011

OS Sport Litvínov pořádá
dne 6. srpna 2011
Krušnohorský QUERT
maraton horských kol.
Průjezd obcí
Nová Ves v Horách 11.00 - 12.00 h
Mníšek 12.00 - 14.00 h

10.00 - 16.00 h

Indiánská stezka a stezka odvahy na Mníšku
Dne 6. 8. 2011 pořádá Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku ve spolupráci s CeVyK
o.s. Klíny a Sborem dobrovolných hasičů Nové Vsi v Horách Indiánskou stezku od
16:00 a stezku odvahy od 21:00 hodin na Mníšku na louce nad bývalou celnicí. Ráda
bych tímto všechny srdečně pozvala. Eva Nirodová

HÝBAT SE JE ZÁBAVA

CeVyK a Občanské sdružení pro rozvoj Mníšku vás zve na

První novoveská nezisková o.s. si dovoluje pozvat všechny
bez rozdílu věku na odpoledne plné pohybu.

Staňte se princeznou a ozdobte se vlastnoručně
vyrobenou bižuterií z ovčí vlny, každý výrobek je
originál a bude vám slušet.
Zábava a odpočinek na vás čekají
na kurzu s parádou z ovčí vlny, budete tak krásná jak si
jen zasloužíte a jak si sama naplánujete, fantazie nemá
hranic, tak hurá do toho. Budeme vyrábět naušnice,
spony do vlasů, náramky nebo brože.
Kde : Mníšek 77 www.cevyk.cz
Kdy : 28. 7. 2011
V kolik : 15:00 – 19:00
Za kolik : 150 Kč včetně občerstvení
Počet účastníků je omezen, tak se prosím přihlaste na
603 194 179

DNE 20. 8. 2011 OD 14.00 hod
Terasa a přilehlé prostory kavárny „CAFEBAR“
v Nové Vsi v Horách
PRO KAŽDOU VĚKOVOU SKUPINU NĚCO:
 OBŘÍ NAFUKOVACÍ SKLUZAVKA
 HOROLEZECKÁ STĚNA
 TRAMPOLÍNA
 RUSKÝ KUŽELNÍK
 DĚTSKÁ SKLUZAVKA
VSTUP ZDARMA
PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE

BIŽUTERIE Z OVČÍ VLNY

Z činnosti SDH
Prázdniny jsou v plném proudu a přestavba hasičárny pokračuje kvapem ke zdárnému konci a už se všichni
těšíme na zdárné dokončení a otevření. 16. 7. 2011 jsme byli požádáni o ukázku hasičské techniky na stanovém
táboře pro děti v Kadani. Všem se naše ukázka líbila a moc mě překvapil zájem dětí a hlavně zájem dívek. 6. 8.
2011 proběhne v Mníšku indiánská stezka, kde bude možnost stanování dětí s rodiči. Případní zájemci se mohou už předem
přihlásit u mě. Jde jenom o formalitu. Chtěl bych popřát všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. Za SDH Jaroslav Hesoun
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sportovní areál TJ
Sokol Nová Ves v Horách

9.30 otevřený turnaj ve stolním tenisu (žáci)
12.30 otevřený turnaj ve stolním tenisu
(dospělí - čtyřhra)
10.00 turnaj v kopané - dospělí
13.00 slavnostní zahájení slavností
13.00 - 15.30 2. ročník obecního přeboru
 v chůzi na chůdách
 ve hře Tivoli
 ve střelbě ze vzduchovky (žáci, junioři, dospělí)

Ve sportovním areálu hraje k poslechu hudební
skupina Nával.
19:00 slavnostní ukončení a předávání cen na
sále kult. domu
následuje volná zábava :
k tanci a poslechu hrají Hvozdovi
předpokládaný konec 31. 7. 2011 ve 02.00

Obec Nová Ves v Horách pořádá celodenní autobusový zájezd pro děti

Strašidelný zámek Dětenice
a historická vesnice umění a řemesel Ostrá u Lysé n. L.
Program:
 Dětenice - strašidelný
zámek
 Oběd
 Ostrá u Lysé nad Labem
Závazné přihlášky na OÚ do 19. 8. 2011
oproti záloze 50,- Kč (vratná v autobusu).

Odjezd v 7.00 h od hranic po bus
zastávkách, návrat cca mezi
18.00 - 19.00 h.
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Z historie novoveských hasičů
V dřívějších dobách organizovali hašení požárů hlavně
řemeslníci. Své schopnosti také museli pravidelně procvičovat.
Nařízení, které vydal císař Josef II. v roce 1787, o
všeobecných protipožárních zařízeních, platilo beze změny až
do roku 1872. Podle tohoto
nařízení musel mít každý dům
připraven žebřík, vědro na vodu,
hasební plácačku a strhávací hák.
Ve starém písemném dokumentu
z Mikulovic je výslovně uvedeno,
že
„předepsané
protipožární
zařízení se v domě nachází a je
v upotřebitelném stavu“.
Od roku 1873 platila pro obce
povinnost
opatřit
hasební
prostředky. V následujících letech
byl již v každé větší obci zakládán
dobrovolný hasičský sbor. Úplně
první hasičský sbor založil v roce
1851 Ferd. Leitenberger v České lípě. V roce 1863 následovali
hasiči v Chebu, v r. 1864 v Jihlavě a v r. 1867 hasiči v Mostě.
V roce 1877 vznikl dobrovolný sbor hasičů v Mníšku a ve
stejném roce v Hoře Sv. Kateřiny. Oba tyto sbory byly
napojeny na Německý zemský svaz a záchrannou službu.
Hasiči v Nové Vsi v Horách a Mikulovicích.

Sbor hasičů v Nové Vsi byl založen až v roce 1890. Prvním
náčelníkem byl Anton Thiel, jednatelem Paul Neubauer. Dne
10. srpna 1890 byla hasičům předána do užívání hasičská
zbrojnice u Panského rybníka („rybníček“). V roce 1908
získali hasiči pojízdnou stříkačku,
která byla 10. prosince téhož roku
slavnostně vysvěcena. 25. května 1930
se konaly oslavy 40. výročí založení
dobrovolných hasičů v obci. Krátce
nato, vznikl požadavek na pořízení
motorové a mnohem výkonnější
hasičské stříkačky. 7. června 1936 byla
nová stříkačka při polní mši, kterou
celebroval zdejší děkan Jan Herkner,
slavnostně vysvěcena.
Ve stejném roce, tedy 1890, byl
založen spolek dobrovolných hasičů
také v Mikulovicích. Hasiči byli
vyzbrojeni, tak jako jejich sousedé,
jednou ruční a jednou pojízdnou stříkačkou. Hasičská
zbrojnice spolu s věží na sušení hadic stávala vedle
mikulovické kaple, proti hostinci „Výšina“. Do roku 1936 byl
velitelem Franz Seifert, jeho nástupcem se stal Franz Eckert
senior a zástupcem Ludwig Ulrich.
Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

Rekonstrukce kulturního domu
Vážení a milí spoluobčané – čtenáři, zúčastnil jsem se na pozvání pana Mikače znovuotevření restaurace Pod lipou, která po
celkové rekonstrukci naplňuje svým provedením vysoký standard a působí velmi útulně. Já touto cestou vyjadřuji poděkování
panu Mikačovi nejen za nádherné provedení restaurace, ale také za celkovou generální opravu celé budovy KD Pod lipou
s nádherným a representativním výsledkem. A vám, milí čtenáři, přeji mnoho příjemných chvil prožitých při tanci, zábavě
pivečku i vínečku v tomto pěkném prostředí. Jan Bejček

OBEC OBRAZEM:
nové dřevěné sezení na cyklostezce na Mníšek a
nové oplocení fotbalového hřiště.
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Členky novoveského Spolku žen se 13. července sešly, aby vyzkoušely nový
sportovně-relaxační areál. Pozvání na posezení spojené s grilováním přijal i starosta Jan Bejček. Došlo
také ke změně na pozici předsedkyně Spolku, kterou dosud zodpovědně vykonávala paní Květa Marázová,
nicméně z rodinných a časových důvodů byla nucena se této funkce vzdát. Novou předsedkyní se tak stala paní
Irena Větříčková, které přejeme v nové funkci hodně elánu.

Jak dopadlo letošní vysvědčení?
Starosta obce Jan Bejček pozval na obecní úřad, tak
jako každoročně, žáky z naší obce, kteří si zlepšili
známky oproti pololetí, či měli vyznamenání.
Slavnostního předání odměny ve výši 300,- Kč,
pochvalného listu a dalšího překvapení se letos
zúčastnily pouze Andrea Povolná a Natálie Hrubá
(na fotografii). Dodatečně byli odměněni ještě
bratři Relichovi.
Gratulujeme těmto pilným žákům k dosaženým
výsledkům. (rama)

Country & Western festival
V sobotu dne 16. 7. 2011 se na terase kavárny Cafebar v
Mikulovicích konal "Country & Western festival",na který
zvala pořádající První novoveská nezisková o.s. v předchozím
vydání zpravodaje.Na improvizovaném pódiu se postupně
vystřídala country a folková formace,která si říká "Wobčas
bezlegrace",následovalo úžasné vystoupení mistra v pistolnické
show a show s honáckými biči Radima Jesse Michálka a

nakonec se představila litvínovská skupina "Kamufláž".Počasí
jsme si pro pořádání venkovní akce nemohli přát lepší,tak
věřím,že se připravený program líbil všem,kteří se přišli
podívat a pokud někoho ze sousedů noční produkce
rušila,omlouváme se,ale 1x za rok to snad nebude tak
zlé...takže příští rok snad opět při "Country & Western
fesťáčku"naviděnou!
Text a foto Markéta Novotná
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ZE SPORTU

Naši hasiči se utkali v nohejbalu

Novoveský softballový den
v sobotu 20. srpna 2011 od 13°°h se bude konat SOFTBALL
na fotbalovém hřišti u sokolovny.
Princip hry:
Ve všech formách softballu je bránící družstvo v poli; útočící družstvo je na pálce nebo odpaluje a pokouší se získat body obíháním met. Oběh je
oceněn bodem, pokud se běžec oběhne postupně všechny čtyři mety v daném pořadí, proti směru hodinových ručiček. Nemusí to být v jedné
rozehře; běžec může klidně zůstat na jedné metě, zatímco hra pokračuje, a může se pokusit získat metu(y) nebo oběhnutím všech met bod v
další rozehře.
Zjednodušená pravidla:
1. Družstvo tvoří deset hráčů, vždy střídavě jedno družstvo útočí a druhé se brání
2. Útočící družstvo tvoří pálkař a metaři, bránící družstvo pak nadhazovač a polaři.
3. Nadhazovač hází míček na odpal spodem. Míček musí letět nad metou a odpalujícímu hráči (pálkaři) musí proletět prostorem od
kolen po ramena. O správnosti nebo nesprávnosti nadhozu rozhoduje rozhodčí.
Nadhazovač má možnost 4 x špatně nadhodit, při dalším špatném nadhozu dostává pálkař metu zdarma, tj. posune se na 1. metu a jeho
spoluhráči na metách (pokud tam jsou) rovněž postoupí o jednu metu vpřed.
V případě, že pálkař zasáhne pálkou i špatný nadhoz (mimo vymezený prostor, tj. nad 4. metou a mezi kolena a ramena pálkaře), považuje se
nadhoz za dobrý.
4. Pokud pálkař netrefí 3 dobré nadhozy  vypadává (tj. je OUT).
Trefí-li se do míčku a polař chytí míček před dopadem (ze vzduchu)  pálkař vypadává (OUT).
Odpálí-li pálkař míček do pole, běží na první metu, doběhne-li na 1. metu později, než nadhazovač zakřičí STOP (má míček v ruce a stojí na
nadhazovací značce)  vypadává (OUT).
5. Pokud pálkař odpálí míček do pole, vybíhá na 1. metu a nezakřičí-li nadhazovač STOP, může hráč pokračovat v běhu na 2., 3. nebo 4.
(cílovou) metu. Po dosažení 4. mety získává odpalující (tedy útočící) tým BOD za každého hráče, který touto metou proběhne.
6. Odpálí-li hráč míček do pole a při odpalování má spoluhráče na 1. metě, který nestihne doběhnout na 2. metu, než nadhazovač zakřičí
STOP, VYPADÁVÁ odpalující hráč.
Odpálí-li hráč míček a při odpalování je spoluhráč(i) na nějaké metě, tak při chycení míčku ze vzduchu se spoluhráč(i) vrací na metu, ze které
vybíhal a odpalující hráč samozřejmě vypadává.
Odpalující hráč musí trefit výseč mezi 1. a 3. metou, aby mohl vyrazit vstříc metám.
Polaři se po odpálení míčku snaží zastavit hru tak, že dostanou míček co nejdříve k nadhazovači, který po chycení míčků a šlápnutí na
nadhazovací značku zařve STOP.
7. Po vyřazení nebo proběhnutí cílovou metou všech útočících hráčů se týmy vystřídají na pálce a v poli.
8. Hraje se do 20 bodů.
9. Pravidla případně upravíme v průběhu hry (resp. tréninku) tak, aby si všichni zahráli a aby to bylo pro všechny co nejlépe
pochopitelné.

Podrobná pravidla najdete na www.novavesvhorach.cz/aktuality
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