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INFORMACE STAROSTY

ERVEN 2013

Vážení přátelé, dovolte mi tyto informace pojmout jako poslední v letošním roce. Nechci
podrobně
2013 hodnotit uplynulý rok, to si necháme na novoroční speciál, kdy budeme spolu
se zastupitelstvem a obecními spolky hodnotit uplynulý rok a čtvrt od voleb. Dovolte mi
tedy hodnotit jen velmi okrajově. Rád bych zde poděkoval celému zastupitelstvu za
upřímné názory a za racionální a kolektivní přístup. Právě díky tomuto přístupu se daří
udělat naší obec hezčí a soběstačnější. Podařilo se nám dosáhnout na dotaci „Svážíme
bioodpad v Nové Vsi v Horách,“ díky které máme v obci štěpkovač, 82 kompostérů pro
občany, kteří by si chtěli zřídit vlastní kompost a nakonec to nejdůležitější – kontejnerové
vozítko Iveco 4x4 a k němu 7 kontejnerů se sítěmi, to vše za 3,5 mil.. Další důležitou
dotací pro obec je ta od úřadu práce, díky níž si můžeme dovolit obec ní zaměstnance.
Úřad práce nám totiž poskytl 1 160 000, bez něhož bychom si jako obec žádnou pracovní
sílu dovolit nemohli. Za tuto dotaci jsem opravdu rád, protože vůbec není snadné tyto
peníze získat a obhájit. Dále se nám podařilo získat peníze z kraje a to 56 000 na traktůrek
a dotaci na druhou část našeho parku – 187 000. Díky této částce můžeme od léta park
využívat na všechny kulturní akce a podařilo se nám tak po celé obci vyvážit společné
aktivity – v parku akce společenské a kulturní a u Sokolovny sportovní. Když už se zmiňuji
o těchto akcích a aktivitách, musím upřímně poděkovat všem spolkům i jednotlivcům,
kteří se na přípravě těchto akcí podílejí. Akce pomáhají pořádat ve svém volném čase a
bez finanční odměny. Odměnou nám všech potom je se sejít a zapomenout na běžný stres
a shon. Velmi si toho vážím. Všem bych Vám chtěl popřát krásné sváteční dny plné klidu a
odpočinku v kruhu rodinném. V novém roce Vám přeji hodně zdraví a rodinné pohody.
Budu velmi rád, pokud se spolu potkáme na jedné z vánočních akcí, třeba na půlnoční
nepůlnoční, aneb starostův vánoční svařáček na zahřátí.
Tak šťastné a veselé!
Váš starosta David Kádner

5. 12. od 16 h na sále KD: MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Mikulášská diskotéka a čertovské soutěže.
6. 12. od 10 do 16 h ve firmě NBW s.r.o.
ADVENTNÍ NEDĚLE
Ukázky prací dřevařské výroby, dětské
dílničky, výroba svíček, občerstvení, prohlídka
expozice hraček.
9. 12. od 18 h park u OÚ
KOLEDY ZPÍVÁ CELÉ ČESKO

LISTOPAD, PROSINEC 2015
Milí
čtenáři
Novoveského
zpravodaje, dovolte mi, abych
Vám jménem redakce popřála
příjemně a poklidně strávené
vánoční svátky v kruhu vašich
EZEN 2013
blízkých a v nadcházejícím
roce
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Zároveň si dovolím při této
příležitosti
poděkovat
za
spolupráci všem, kdo se podílejí
na vzniku každého nového
vydání Zpravodaje, zejména
pak panu Josefovi Pešírovi za
spoustu fotografií, kterými
dokumentuje dění v obci, dále
potom pí. Libuši Novotné
Pokorné, Janě Dvořákové i
zástupcům
jednotlivých
dobrovolných spolků, kteří vždy
aktuálně informují o své aktivní
činnosti. Nás všechny těší zájem
o každé nové vydání, což je
důkazem toho, že naše práce
má smysl, a proto v ní budeme
rádi pokračovat i v příštím roce.
Veselé Vánoce!
Radka Malkusová

12. 12. od 14 h v Sokolovně TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU PRO DĚTI
19. 12. autobusový zájezd
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
Přihlášky na OÚ, cena 100,- Kč.
20. 12. od 14 h v muzeu
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Nejen děti si mohou umístit na vánoční
stromeček doma vyrobenou ozdobu či
přáníčko.
Následuje soutěž o nejchutnější vanilkový
rohlíček. Cukroví přineste s sebou na místo
konání.

23. 12. od 18.30 h park u OÚ
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Mostečtí skauti přivezou
Betlémské světlo, které si
můžete odnést do svých
domovů.
24. 12. od 22 h u kostela sv.
Michaela
PŮLNOČNÍ NEPŮLNOČNÍ
Starosta zve na svařák.
26. 12. od 10 h v Sokolovně
VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU

MUDr. Lisický
V listopadu a prosinci srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Alžběta Pilátová (75)
Jana Holderiková (70)
Jaroslava Köhlerová (83)
Marie Plačková (72)

PROGRAM
12. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
dne 14. 12. 2015 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace starosty
4. Rozpočtová změna - návrh na rozpočtové
opatření č. 5
5. Rozpočet na rok 2016
6. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 605/1 o
vým. 197m2 v kú Nová Ves v Horách (vedle dětského
hřiště u Sokolovny)
7. Žádost o pronájem části pozemku č. 195/7
v kú Mikulovice (Výšina u hřiště)
8. Žádost o pacht v kú Mníšek p.p.č. 446/1
9. Schválení náležitostí žádostí o individuální
dotaci, schvalovacího postupu při poskytování
individuálních dotací a rámcového vzoru
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce
10. Návrh na demontování haly
11. Došlá pošta
12. Diskuse
13. Závěr

23. 12. 2015 neordinuje
30. 12. 2015 ordinuje již od 13-14h!!!
Od Nového roku 2016 bude Mudr. Lisický ordinovat vždy v
pátek 9:45-10:45h

PRODÁM
samice králice do chovu,
tel.: 725 491 259 – ing. Láska
Pranostiky na prosincové počasí
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté
zimy třeba bát.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.
Jaké je počasí na sv. Barboru (4.12.),takové bývá až do
vánoc.
Na svatého Mikuláše (6.12.),už je zima celá naše.
Na svatou Lucii (13.12.),jasný den, urodí se konopí a
len.
O svaté Albíně (16.12.),schovej se do síně.
Svatá Viktorie (23.12.),obrázky na okna ryje.
Je-li na Štědrý večer (24.12.),nebe hvězdnaté, bude
úrodný rok.
Mráz na Boží narození (25.12.),zima se udrží bez
proměny.
Na svatého Štěpána (26.12.),každý se má za pána.
j.p.

Terminál SAZKA on-line
Můžete využít služby terminálu v obchodě pí.
Danuše Seifertové.

Cvičení nejen pro ženy
Tímto bychom Vás rádi pozvali na Cvičení s Lukášem. Jedná se o tzv. „Kruhový trénink“, který je zaměřený na
posilování těla, výdrž, ale také protažení, je vhodný nejen pro ženy, ale také pro muže. Trenér má individuální,
profesionální přístup. Tedy jakýkoliv zdravotní problém omezující při cvičení se dá s ním konzultovat.,
eventuelně najít náhradu cviku.Hala se momentálně vytápí vždy před cvičením.
Cvičení se koná každou středu v 18.00 hod. v TJ Sokol.
Vstupné 50,- Kč.
Na cvičení je nutné se objednat přes www.facebook.com – Cvičení Hsk a to nejpozději v úterý předešlého dne.
Případné dotazy ráda zodpovím na tel. 736 243 525.
Těšíme se na vás !!!
Vladka Tondrová

Napsali jste nám….
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat OÚ Nová Ves v Horách a
tamnímu spolku žen za dlouhotrvající spolupráci s naším zařízením.
Především při oslavách narozenin našich klientů DOZP Nová Ves, kterým
bývalá zaměstnankyně a členka Spolku žen paní Jana Thielová vždy svou
návštěvou s blahopřáním a dárkovým balíčkem velmi potěší. Děkujeme a
budeme se těšit na další setkání. Vedení POZP Nová Ves

Poděkování
Vážená redakce Novoveského zpravodaje, chtěl bych Vaším
prostřednictvím poděkovat zastupitelům obce za koupi výkonného
štěpkovače, pomocí kterého je nyní možné ekologicky šetrně likvidovat
dřevní odpad. Měl jsem možnost nasazení tohoto stroje ocenit v praxi.
Chtěl bych proto poděkovat panu Zdeňkovi Gänslerovi mladšímu, Jiřímu
Viktorovi, Markovi Červeňákovi a Tomášovi Červeňákovi za nasazení
štěpkovače a pomoc při likvidaci větví z prořezávky stromů. Vl. Romportl

Stručný přehled informací z 10.
zasedání zastupitelstva obce
Nová Ves v Horách
V pořadí 10. zasedání zastupitelstva se konalo 5.
října a projednalo následující obecní záležitosti.
Jako první jsou vždy informace starosty, kdy byl
zhodnocen prázdninový závod Triola Cup jako
velmi povedený. Jedinou výtkou byl potvrzený
výjimečný jízdní řád, který byl schválen odborem
dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje, kdy
autobusy jezdily přes Mníšek a nezajížděly do dolní
části obce a Horního Jiřetína. Doufejme, že příště
bude vyřešen jízdní řád lépe, aby byla obslužnost
pokryta na obvyklých nástupních místech. Dále byly
projednány dvě smlouvy o prodeji a čtyři žádosti o prodej pozemků v katastru obce Nová Ves v Horách a Mikulovice. Na
programu byla i žádost o prodej lesa a dalších rozsáhlých pozemků za účelem zcelení, ale ta byla z jednání stažena a je v řešení.
Stejný postup byl zvolen i u žádosti o novou hasičskou techniku v rámci přeshraničního projektu s městem Olbernhau. Poslední
dva body spolu vzájemně souvisely a to dodatečné uzavření smlouvy a rozpočtová změna na opravu havarijního stavu zídek u
kostela. Zídky byly v době jednání hotové a doufáme, že práce byla odvedena v pořádku, což se po zimě jistě ukáže. V diskuzi
byl otevřen problém opatrovnictví chovanek místního ústavu paní Dvořákovou, kdy není reálné po změně zákona tuto službu
vykonávat zejména z časových důvodů a dle postupu by měla tato funkce připadnout obci. Byla vypracována smlouva, která
převádí povinnost na samotný ústav, ale zastupitelé chtěli, aby se smlouva předala právničce obce k vyjádření. O stavu tohoto
problému bude jistě na dalších jednáních zastupitelstva řeč.

Stručný přehled informací z 11. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
V pondělí 2. listopadu zasedalo již 11. zastupitelstvo obce. První velmi důležitou zprávou v informacích starosty bylo setrvání
ordinace praktického lékaře pana dr. Lisického i v příštím roce! Dále byla schválena smlouva o spolupráci v přeshraničním
projektu mezi ČR a Saskem při podání dotace na nákup nové hasičské techniky, kde se spojily hasičské jednotky z obcí Brandov,
Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Osek a za německou stranu město Olbernhau. Celková výše finančního podílu za naši
obec činí zhruba 2,9 mil. Kč a obec si na předfinancování vezme bankovní úvěr. Projekt by měl běžet v období 2016 - 2018.
V příštím roce je plánována rekonstrukce vodovou v Mikulovicích tedy horních ve směru na Horu Svaté Kateřiny a
k Dřevařskému rybníku. Řidiči i pěší musí počítat s určitým omezením provozu během příštích letních prázdnin. V dalších
bodech byly projednány dvě smlouvy o prodeji pozemku v Nové Vsi v Horách a Mikulovicích a jedna žádost o prodej
neschválena. Zároveň byly schváleny tři pachtovní smlouvy s panem Pakostou, Prušovicem R. a J. Poslední body jednání jsou
většinou věnovány administrativním věcem, kdy se schválila každoroční jmenování tři inventarizačních komisí, (pok. na str. 4)

(pokr. ze str. 3) rozpočtová změna a došlá pošta, kde zastupitelé povolili umístění sídla Mysliveckého sdružení Jezeří na adrese
obecního úřadu a žádost o pacht pozemku na Mníšku ZO ČSOP Klíny se zkušební dobou na 1 rok. Po diskuzi s občany zejména
s panem Kortánem o prodeji sousedních pozemků, kdy mu bylo řádně vysvětleno zamítnutí prodeje, se po dvou hodinách
jednání ukončilo.
Pokud máte nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit k obecním věcem, budeme se na Vás opět těšit na
dalším jednání, které se koná 14. prosince od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu.
Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

co zajímavého můžeme navštívit

Tentokrát v rubrice
se jenom krátce zmíním o akcích
v Mostě a na Lesné.
Důvodem je skutečně nabitý prosinec kulturními akcemi pořádaných nejen naší obcí, ale i všemi nadšenci, o kterých se
dočtete v našem zpravodaji. Určitě se přijďte podívat, výhodička je, že si „svařáček“ mohou dát i řidiči, kteří samozřejmě auto
nechají doma.
Mostecké slavnosti – více na www stránkách magistrátu Most
5. 12. 2015 Předání světla svaté Barbory - Spolek severočeských havířů, v 17.00 slavnostní průvod, v 17.30 – 18,00 hodin
předání světla před obřadní síní magistrátu vMostě
16. 12. – 22. 12.2015 Vánoční trhy na 1. náměstí v Mostě, kde každý den je po celý den zajištěn bohatý kulturní program.
24. 12. 2015 Vánoční mše svatá v 16.00hodin v kostele svatého Václava v Mostě
ve 22.00hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
26. 12. 2015 Varhanní koncert v 16.00hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
31. 12. 2015 od 16.00 – 19.00 hodin Silvestr na 1. náměstí v Mostě
Vánoční čas na Lesné 2015 více na www.horskyhotellesna.cz
2. adventní neděle 6. 12. 2015 od 13.00 – 16.00 hodin
Nebeská pošta – psaní Ježíškovi, zvířátka z dřevěných vysoustružených prstenců – vypalování, perníkářství – zdobení perníků,
výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů
3. adventní neděle 13. 12. 2015 od 13.00 – 16.00hodin
Vánoční ozdoby z plástů včelího vosku, drátkování, drhání vánočních ozdob, výroba andělů a sněhuláků z korálků, hrnčířský
kruh, postavy betléma, vánoční ozdoby z filcu, dřeva a ořechů
4. adventní neděle 20. 12. 2015 od 13.00 – 16.00hodin
Betlémské světlo, vánoční svícny z jablek, vánoční přání a ozdoby, výroba vánočních františků, zdobení jablíček cukrovou
krajkou, plstění.
Toto je poslední článek v této rubrice v letošním roce.
Přejeme Vám spokojené a pohádkové vánoce a v Novém roce hodně zdraví, štěstí , osobních a pracovních úspěchů.
Jana Dvořáková

Memoriál Vladimíra Vydry
6. listopadu skončil po dvou měsících v Sokolovně kulečníkový turnaj. Původně Sokol chtěl pořádat soutěž o přeborníka Nové Vsi v Horách.
Ale parta mládenců okolo zeleného stolu se dohodla, že by mohli tímto uctít památku kamaráda, a proto vznikl 1. ročník Memoriálu
Vladimíra Vydry. Aktivních hráčů se zúčastnilo 14. Hrací dny byly zcela v režii soutěžících a limitovány byly pouze otevírací dobou v restauraci.
Další omezení pro hráče bylo množství vypitých tekutin. Po této stránce ale proběhlo vše korektně. Vždyť i antidopingová kontrola,
připravená s kyblíkem na odběr vzorků, nezaznamenala výraznější odchylky od normálu.
Každý hráč si připravil svou strategii pro všechny zápasy. Někdo se snažil nejprve soupeře rozklížit řečičkami, že stejně nic neumí. Jiný zase
protihráči snižoval koncentraci fórkama u stolu. Nebyly ani ojedinělé hlášky typu, že takhle blbě by to dokázal zahrát každý. Jiný hráč zase
oslnil senzační rozehrávkou, ale pak to na stole
šmudlal, jak se dalo. Vcelku jako dobrý plán se
ukázalo, chodit s pozdější hodinou na utkání.
Ostatní hráči už byli notně znaveni
poskakováním kolem stolu a bodíky byly napůl
doma. Další zase omlouval svůj špatný výkon
nesoustředěním,
při
pořizování
fotodokumentace k turnaji.
Opravdu nezištné rady každému stejně plynuly
od stolu s titulem „Vášnivý pivař.“ Ty, kdyby
hráči striktně dodržovali, tak máme jenom samé
vítěze.
Nad tím množstvím taktických plánů, jak se
později ukázalo, byl nejlepší jen jeden. Prostě se
s tím nepárat a všechno vyhrát.
A jak to nakonec dopadlo? Turnaj vyhrál a
putovní pohár získal VÁCLAV SEIDL. Druhý
v pořadí se umístil JOSEF BEROUSEK a třetí místo
uhájil MIROSLAV ŠIKL. Videozpravodajství z akce
si
můžete
prohlédnout
na
adrese
http://www.novavesvhorach.cz/aktuality-1/
J. Dvořák

Takto pokračujeme v tradici čajů pro seniory
v naší obci. Na pár hodin se zasedací
místnost obecního úřadu proměnila na
malou čtenářskou kavárnu.

Vážení hasiči, přátelé,
jelikož se blíží konec roku, dovolil bych si krátké shrnutí
a připomenutí toho co nás v blízké době čeká. Chtěl
bych předně poděkovat všem členům, ale i obyvatelům
obce a představitelům obce za jejich činnost a podporu,
bez které by náš spolek nemohl fungovat. Jelikož je toto
poslední vydání zpravodaje v tomto roce, chtěl bych
vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a
klidný vstup do nového roku. Jako již tradičně, čekají
nás se začátkem nového roku dvě akce. Tou první je
konání valné hromady SDH, která se uskuteční 9.1.2016
a na kterou vás srdečně zvu. Doufám, že dorazíte
v hojném počtu, jelikož nás čeká projednání bodů
důležitých pro fungování sboru v nadcházejícím roce.
Tou druhou, zábavnější je konání již 7. hasičského bálu,
který se uskuteční v únoru. O detailech a dalších akcí
vás budeme informovat v průběhu roku.
Za SDH, starosta Jan Valenta

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách
Vás zve, dne 9.1.2016 na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Místo konání:
zasedací místnost OÚ
Datum:
9.1.2016 od 18:00
Program:
1)
Zahájení
2)
Schválení programu, určení zapisovatele a
ověřovatele
3)
Zpráva o činnosti
4)
Zpráva o hospodaření
5)
Vystoupení hostů
6)
Volba starosty
7)
Volba výboru SDH a kontrolní komise
8)
Rozpočet sboru na rok 2016
9)
Kulturní a společenské akce 2016
10)
Schválení a výběr členských poplatků za
rok 2016
11)
Diskuse
12)
Závěr
Na Vaší účast se těší, představenstvo SDH

Za hojné účasti se uskutečnilo již tradiční dlabání dýní ve
zdejší sokolovně.

V parku naproti OÚ
Nová Ves v Horách.
Texty si můžete
vyzvednout předem na OÚ,
ale budou k dispozici i na
místě.

Informace z DD Hora Svaté Kateřiny
Dne 7.11.2015
Nás navštívila výjimečná návštěva a tou byl TOMÁŠ SLAVATA mladík,
který vyrostl v dětském domově , a který díky sportu procestoval celý
svět. Vše začalo tím, že předběhl jako malý tramvaj a on pak zjistil, že
běh ho baví. Začal se zajímat o triatlon a později i o závody Ironman .
Když mu bylo 21 let, vzal si k sobě z dětského domova své dva synovce,
které vychoval. No a začal pomáhat i ostatním dětem z dětských
domovů. Beseda byla nejen poučná, zajímavá, ale také i plná smíchu.
Samozřejmě se i nás ptal na naše sny, čím bychom chtěli být a co nás
baví, např: Radek by chtěl být fotbalista, Pepa programátorem, no a
Denis Spidermanem.
Moc Tomášovi děkujeme za pěkné vyprávění
(NiChr)
Odpoledne na Lesné
V pěkném říjnovém odpoledni jsme se vydali na nedalekou Lesnou, podívat se, jak se zpracovává zelí. V první místnosti se
krájelo, čistilo a přenášelo do druhé místnosti. V té se pak strouhalo a promíchávalo s cibulí a kmínem, dávalo se do sudu a
tam se na něm šlapalo gumákama. I teta Hanka si to zkusila a bylo to velice pracné. Do další místnosti nás přivedla vůně
zelňáků, které jsme také ochutnali, a všichni jsme si velice pochutnali na zelí, které jsme si mohli vzít. Po nasycení jsme se šli
kouknout do horního patra na staré zemědělské potřeby jako je trakař. Pod schody byla televize s videonahrávkou z minulého
roku a několikrát jsme tam zahlédli i ty naše nejmenší s tetou Hankou. Po celém prohlédnutí jsme šli ještě na hřiště, kde jsme
se všichni vyblbli, jezdili jsme na lanovce, točili na kolotoči a trojhoupačce./nichr/

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé!
Opět je zde konec roku, tedy čas, aby se člověk zastavil a ohlédl za uplynulým rokem zhodnotil, co se mu podařilo, co nepodařilo a připravil
se na čas nastávající. Dovolte tedy, abych tak učinil za naši tělovýchovnou jednotu Sokol. Jak jistě všichni víte, jsme příspěvkovou organizací,
což znamená, že žijeme s členských příspěvků a dotací. Naším jediným majetkem je objekt sokolovny. Proto i na tento rok jsme požádali o
dotaci obecní úřad. Dotace byla směřována na zaplacení energií, které spotřebujeme při sportovní činnosti, topení, ohřev vody a světlo.
Zbytek energií platí nájemce. K tomuto účelu je na vodě, el. proudu a plynu provedeno dvojí měření odběru. Část této dotace jsme chtěli
využít na vlastní sportovní činnost a částečně na drobné opravy, které jsou v sokolovně nutné. Mimo tuto dotaci jsme zažádali o dotaci na
dokončení výměny oken v celém objektu sokolovny a dále jsme požádali o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj a to na generální opravu
rozvodů elektrického proudu.
Co se týče vybírání členských příspěvků (na jednotlivého dospělého člena činí 200.- Kč za rok), tak tyto byly vybrány jen částečně, protože
v oddíle kopané nebyly příspěvky vybrány až na pana Novotného mladšího a paní Novotnou Pavlínu. Přesto jsme do tohoto oddílu museli
investovat na zaplacení rozhodčích, úpravu hřiště, ohřev vody, světlo a topení v kabině. Z oddílu nohejbalu zbyli pouze dva členové, přesto se
podařilo panu Jaroslavu Dvořákovi zorganizovat dva turnaje. Z dotace od obce, která pro tento rok činila 150 000.- Kč, jsme pokryli platbu
energií, vybudovali větší část opěrné zdi
za sokolovnou. Zde jsme zaplatili pouze
materiál a stavbu provedli svépomocí.
Dále jsme provedli drobné opravy na wc
a kanalizaci. Část této dotace jsme
použili k splacení podílu na další dotaci,
kterou jsme získali od krajského úřadu.
Dotace činila 60 000.- Kč, náš podíl byl
15 000.- Kč. Na dotaci ve výši 600 000.Kč, kterou jsme požadovali od
ministerstva pro místní rozvoj, se nám
nepodařilo dosáhnout. Zdůvodněno to
bylo tím, že za sebou nemáme žádnou
zastřešující organizaci. Tolik zhruba o
financích.
Nyní krátce k činnosti, kterou TJ Sokol
vyvíjel. Po celý rok se pravidelně schází
oddíl stolního tenisu. Zúčastnili jsme se velikonočního turnaje v Hoře Sv. Kateřiny. Stolní tenisté nás dobře reprezentovali na letních
Mikulovických hrách, jedno první místo a jedno třetí místo. O druhém svátku vánočním budeme pořádat tak jako každý rok turnaj dvojic.
Před tímto turnajem pořádáme ještě 12. prosince turnaj dětí v stolním tenisu. Oddíl nohejbalu, jak jsem již předestřel, uspořádal díky
vedoucímu Jaroslavu Dvořákovi dva turnaje; oba byly účastníky kladně hodnoceny. Připravovali jsme ještě turnaj na sále, ale tento se
neuskutečnil pro malou účast závodníků. Celý rok někdy přerušovaně probíhá cvičení žen. Od září za účasti trenéra, kterého si ženy platily,
což nyní chceme změnit, kdy sokol bude nějakou částkou přispívat, celá věc je ještě v jednání. Sokolové připravili drakiádu, mohlo to být
krásné odpoledne, ale počasí opravdu poručit neumíme, celé odpoledne pršelo, měli jsme vše připraveno včetně čaje pro děti zákusky
z vlastní pekárny, topinky apod. I přes nepřízeň počasí několik dráčků vzlétlo. Pan Jaroslav Dvořák zorganizoval a celou dobu dokumentoval
kulečníkový turnaj, který jsme hráli, s laskavým svolením paní Vydrové, jako memoriál pana Vladimíra Vydry. Z celého turnaje je zpracován
video záznam, který naleznete na stránkách obce Nová Ves v Horách a lze si jej stáhnout.
Nyní to, co nás nejvíc mrzí: Po skončení sezony ukončil činnost oddíl kopané, což výboru TJ Sokol oznámil jeho vedoucí pan Rostilslav Hejna.
Po tomto bylo TJ sokol doručeno ukončení registrace z fotbalového svazu v Praze s tím, že návrh podal okresní fotbalový svaz v Mostě. Na
naše písemné dotazy o zdůvodnění nikdo dosud neodpověděl. V příloze předkládáme několik fotografií, které ukazují náš již bývalý tým, foto
poskytl jeden ze zakládajících členů pan František Novotný starší.
Ve čtvrtek zasedl výbor TJ Sokol, který projednal další postup
s budovou TJ Sokol čp.1. Bylo konstatováno, že dlouhodobě
tělovýchovná jednota nemá finanční prostředky na spravování tohoto
majetku. Nechceme ukončit činnost naší organizace a tak navrhujeme
obci, aby objekt převzala bezúplatným převodem s tím, že
Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves v Horách zde bude mít výhradní
právo na sportovní činnost, vše by se mělo právně uspořádat
patřičnou smlouvou. Vše samozřejmě musí projednat zastupitelstvo
obce. O celém postupu budeme veřejně informovat.
Na závěr co připravujeme na příští rok. Výroční schůzi, kde bude
projednáno konečné řešení s budovou. Připravujeme
možnost
založení dalších oddílů (kulečník, badminton, sebeobrana), k tomuto
žádám širokou veřejnost, aby se vyjádřili, případně potvrdili zájem.
Budeme pořádat nejméně jeden nohejbalový turnaj, turnaj
v kulečníku, vánoční turnaj v stolním tenisu dvojic a drakiádu,
uvažujeme o ukončení léta formou jako trampského potlachu, kde by jsme chtěli seznámit naší mládež s trempinkem v Čechách, tuto akci
bychom chtěli provést s našimi dobrovolnými hasiči, kteří již po několik let pořádají ukončení léta. Rovněž budeme nápomocni hasičům při
organizování jejich akcí, pokud budou potřebovat.
Co říci závěrem: chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na akcích naší tělovýchovné jednoty, pak především těm, kteří ve svém volnu
pomohli s opravami a hlavně se stavbou opěrné zdi, děkuji především těm, kteří zde pracovali i když nejsou členy naší tělovýchovné jednoty –
díky moc.
Václav Dvořák, předseda TJ
Zpravodaj vydává Obec Nová Ves v Horách, se sídlem Obecní úřad, Nová Ves v Horách 33, 435 45, tel. +420 476 113 156.
Redakční rada: Ing. Radka Malkusová (rama) - šéfredaktorka, Jana Dvořáková (jd), Josef Pešír, Libuše Novotná Pokorná (linopo), redaktoři.
Registrační číslo MK CR E 18217. Vychází jako občasník v nákladu 180 kusů. www.novavesvhorach.cz, e-mail: obecnovaves@seznam.cz.
Neoznačené fotografie: Obecní úřad Nová Ves v Horách. ZDARMA.

