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Rozhovor s nejkrásnějším mužem planety

6.
května
Tomáš Martinka vyhrál jednu ze světových soutěží mužské krásy a stal držitelem titulu Mister Global
ERVEN
2013
2016. Na druhém místě se umístil Thajec a na třetím Španěl. Celkově se zúčastnilo 22 soutěžících. Tomáš se
soutěže,
2013 která se konala v Thajsku, zúčastnil na základě národního kola soutěže Muž roku 2015, kde se umístil na 2.
místě. Mister Global patří mezi nejprestižnější světové soutěže mužské krásy. Soutěž není jen přehlídkou krásných
EZEN
mužských těl, ale také sebevědomí, inteligence, jedinečného životního postoje, charakteru a vnitřní krásy,
jak2013
tvrdí
její organizátoři. Nejkrásnějšího muže na Zemi, který několik let svého života strávil s rodinou v naší obci, jsme
oslovili, zda by odpověděl na několik otázek pro Novoveský zpravodaj.
Tome, nejdřív bych Ti chtěla ještě jednou moc poblahopřát k tak obrovskému úspěchu. Dost lidí z Nové Vsi, kteří
Tě znají, tak o Tobě hodně mluví, a to napříč generacemi. Všichni Ti moc fandili a přejí Ti zasloužilý úspěch. Proto
mě těší, že sis našel chvilku času, abys pozdravil své bývalé sousedy.
Kdo je Tomáš Martinka?
Věk: 26 let
Žije v Mostě
Povolání: student, vodní záchranář, model
Stav: svobodný, zadaný
V letech 1997 – 2007 občan Nové Vsi v Horách

Nedříve bych chtěl poděkovat vám všem za podporu a jelikož mi pracovní povinnosti nedovolí za vámi přijet v červenci na Letní
slavnosti, tak rád odpovím na Tvé otázky alespoň touto cestou. Téměř tři týdny jsi nositelem titulu Mr. Global, tudíž jsi
nejkrásnějším mužem na Zemi. Jak to prožíváš? Je to zvláštní pocit, stále nevím, jak to vstřebat. Na hokeji, když jsem dal gól,
nebo ho dal spoluhráč, tak jsme se z toho všichni vyřvali, ale takhle nevím, jak pocity popsat. Jsem v jednom kole, chodím stále
do práce, a s výhrou jsou spojené povinnosti, takže mám natáčení v rozhlase, v televizních pořadech a podobně. Kontaktovala
jsem Tě prostřednictvím Facebooku, kde jsem viděla ty tisíce vzkazů a zpráv. Těší mě, že jsi se mi i přes to ozval. Jak
vzpomínáš na roky, které jsi s rodiči a s bráchou prožil v Nové Vsi? Omlouvám se všem, kterým jsem neodepsal, nebo
nereagoval - Facebook mám zahlcený a i když nerad, musím přiznat, že je opravdu těžké být se všemi v kontaktu. Ale je to
opravdu bezva, že mi tolik lidí fandí…mám z toho radost. Na Nové Vsi jsem prožil moc hezkou dobu mého života. Teď jsem si

Rozhovor s nejkrásnějším mužem planety
(pokračování ze str. 1) vzpomněl, jak jsem na vítání občánků hrál na flétnu, to jsem chodil do druhé třídy (smích), jak jsem dělal
praxi na obecním úřadě, když jsem studoval střední školu. Jaké byly pěkné oslavy dne dětí, jak se chodil hrát ping pong do
sokolovny. Jak to někdy bylo těžké v zimě, když stále sněžilo. Prožil jsem tam hezkou část mého života. Prozradíš, jak se teď
rodiče (na fotografii vlevo nahoře na 1. straně) a Ondřej mají? Rodiče bydlí v Mostě. Taťka stále pracuje u státní správy a
mamka je už 33 let u jedné uhelné společnosti. Mají se dobře. A brácha Ondra je už 3 roky ve Francii, kde hraje hokej. Nevím,
jestli nedostanu na budku, že jsem Vám to řekl, ale Ondra se opravdu bude ženit. Bude si brát Justinu, kterou znáte, protože
jsou spolu snad 100 let (smích). A také se mají dobře. Často vzpomínáme a vyprávíme kamarádům, jak jsme bydleli na Vsi.
Všude, a nejenom na pracovních fotkách, Tě vidím se usmívat, vychází z Tebe velké charisma. Jak to děláš? Máš pořád
dobrou náladu? Mám většinou dobrou náladu, samozřejmě, že jsem někdy naštvaný nebo unavený, ale to si raději zalezu, a
ten kdo mě naštval, na toho se nesměju (smích). Jinak, když se usmíváte, hned je kolem vás lepší nálada a mám z toho dobrý
pocit. A i mě to nabíjí…Jaké máš cíle, jak by sis přál využít svoje dosavadní úspěchy (Muž roku 2. místo., Mistr Global 1.
místo.)? Chystám se pokračovat v modelingové kariéře v zahraničí. Jeden kontrakt, (jak už asi víte) tak mi vyšel a chystám se na
nějakou dobu do Indie. A co studium? Studuješ obor tělovýchova na ÚJEPU v Ústí n. Labem. Jak jsi daleko? Jsi mluvila
s mamkou??? (smích), chtěl bych školu dostudovat. Už víš, jak strávíš léto? Tohle opravdu zatím nevím. Jestli mi vyjde pracovní
záměr, tak bych měl
koncem
června
odcestovat. Takže léto by
bylo pracovní. Vloni v létě
jsi byl v Nové Vsi na
Slavnostech, které se
konají i letos, konkrétně v
sobotu 30. 7. Rádi bychom
Tě zase pozvali. Jak jsem
už odpověděl, v červenci
bych
chtěl
být
již
v zahraničí, ale kdybych tu
byl, rád přijedu. Anebo
potom, protože Ty jsi
takový velký sportovec,
tak v sobotu 25. 6. se na
Vsi konají sportovní hry
(jedná se o sportovní
soutěžní
klání
mezi
občany pěti obcí s názvem Mikulovice z celé republiky), tak bychom tě také třeba rádi viděli na této akci. Co myslíš? Když
budu mít volno a budu v Čechách, rád přijedu. A my se budeme těšit. Děkuji Ti za rozhovor.
R. Malkusová, foto: BLESK.cz, SUPER.cz, MISTER GLOBAL, Facebook.

INFORMACE STAROSTY
Milí přátelé a spoluobčané, dovolte mi, abych vás jako každý
měsíc v kostce seznámil s tím, co se v naší obci dělo v
průběhu minulých dní a týdnů a na co se naopak můžeme
těšit ve dnech dalších. Jednou z akcí, která má zpříjemnit
život našim občanům je pravidelný jarní sběr komunálního
odpadu, který proběhl 21. května. I letos byl o tuto akci velký
zájem a tak ji, i přes to, že je pro obec velmi nákladná (za
jediný takový den zaplatíme cca 100 tis.), můžete očekávat i
příští rok. Další službou pro občany byla slíbená prořezávka
stromů, která se uskutečnila ve dnech 21, 22. a 30. května.
Zvládli jsme uspokojit všechny obyvatele, kteří se nám na
úřadě nahlásili a to i přes fakt, že nešlo o úplně jednoduchou
práci. Velké poděkování na tomto místě patří našim hasičům
Aleši Brandnerovi, Radkovi Baňkovi a Tomáši Hercegovi za
velmi profesionální práci, kterou odvedli ve svém osobním
volnu. Rád bych také zmínil, že ačkoliv má letos obec k
dispozici jen 4 pracovníky, kteří se starají o její zvelebování,
zvládají to velmi dobře a to i přes to, že svou práci často dělají
i po skončení pracovní doby. Svou práci se snaží dělat na
100% a já vás prosím o trpělivost, pokud se vám někdy zdá,
že ještě to či ono není hotové a být by třeba mělo. Bohužel
časové možnosti našich zaměstnanců mají své hranice a není
dost dobře možné, aby všechno bylo udělané hned, zejména

pokud chceme, aby práce byla odvedena dobře a kvalitně.
Přes to stále platí, že uvítáme veškeré vaše návrhy na
zlepšení života na obci, je to pro nás všechny velmi důležitá a
nepostradatelná zpětná vazba. Vzhledem k tomu, že už se
nám opět blíží léto a s ním tolik očekávané prázdniny, čeká
nás odměňování školáků s vyznamenáním nebo zlepšením
na vysvědčení. To proběhne spolu s Vítáním občánků 2.
července od 10:00 h v zasedací místnosti na obecním úřadě.
Ti, kteří již budou na dovolené si pro odměnu samozřejmě
mohou přijít i po svém návratu. Ti, kterých se vítání občánků
týká, obdrží pozvánku. Zároveň pro všechny děti nejen z
Nové Vsi, ale i z Hory Sv. Kateřiny a Brandova 18. června
znovu pořádám Dětský den na letecké základně ve Kbelích.
Mimo prohlídky letadel a dalších atrakcí zde bude možnost
proletět se nad Prahou vrtulníkem a letos dokonce také
vojenským letadlem Casa C-295. Autobus má své limity a tak
je doprovod možný pouze pro nejmenší děti a až po
předchozí domluvě. Prosím o nahlášení účasti do 10. června
na obecním úřadě. Již tuto sobotu proběhne Dětský den

také u nás, na horách. Od letošního roku ho
budeme pořádat společně s obcí Brandov, kde se
také letos začne. Naše obec se bude podílet na

(pokr. ze str. 2) přípravě a organizaci této akce. Dětský den začne ve 13:00, ve 12:40 bude z
Nové Vsi vypraven autobus, který pojede od hranic směrem k Výšině a bude na zastávkách nabírat lidi a
na Dětský den je odvážet. Plánované ukončení akce je v 18:00 a i v průběhu akce se autobus několikrát
mezi oběma obcemi otočí. Plánované odjezdy jsou tedy z Nové Vsi ve 12:40 a 14:00 a z Brandova v
16:00 a 18:00. Děti z pořadatelských obcí Brandova a Nové Vsi mají vstupné zdarma, buď na obecním
úřadě, nebo u vstupu obdrží identifikační pásky. Další plánovanou akcí jsou Mikulovické hry, které tentokrát
proběhnou v naší obci 25. června ve sportovním areálu u Sokolovny. Začínat budeme v 10:00 ráno a těšit se můžete na turnaj v
malé kopané, pinčesu, hasičském útoku a také ve vybíjené. Na turnaj ve vybíjené budou naše děti vyzývat ostatní mikulovické
týmy, následně budou hrát proti dospělým hráčům. Doufám, že se všichni zapojíme a nenecháme se jako domácí obec
zahanbit. Během celého dne bude připraven bohatý program pro celé rodiny a tak věřím, že si každý přijde na své. Na úplný
závěr mi dovolte připomenout povinnost nosit mimo obec reflexní prvky, které si můžete zakoupit v našem informačním
centru v muzeu. Přeji krásné teplé dny
Váš starosta David Kádner

DOVOLENÁ - MUDr. LISICKÝ
V květnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Jaroslav BERKA (85)
Zdeňka DEVEROVÁ (77)
Helena PROCHÁZKOVÁ (75)
Petr PLAČEK (70)

SBÍRKA
Prosíme dárce, kteří by byli ochotni věnovat
dětem na letní dětský tábor

LÁTKY (METRÁŽ),
VLNU A KOŽEŠINY
k využití pro volnočasové aktivity, aby tyto
věci donesli na obecní úřad.
Předem děkujeme.

4. -19. 7. 2016 vč. mám dovolenou, zastupovat mě bude
MUDr. Karásková v ordinačních hodinách max. do 15
hodin. V pátek 8. a 15.7.2016 bude výjimečně ordinovat
v Litvínově, Sokolovna od 10-12 hodin, pro lidi z
horských oblastí. 21-22.7.2016 budu v zahraničí ,
zastupovat mě bude v mých ordinacích a v daných ord.
hodinách MUDr. Salačová do 15 hodin., výjimečně
22.7.2016 bude ordinovat v Sokolovně -Litvínově 10- 12
hod.( pro lidi z hor).
poslední volno bude: 11-16.8.2016 vč., kde mě bude
zastupovat MUDr. Salačová do 15 hodin, a 12.8.2016
pátek bude výjimečně ordinovat v Litvínově Sokolovna
10-12 hod.,pro lidi z hor.
Jinak v měsících červenec, srpen budou ordinace v
Mostě a Litvínově maximálně do 16 hodin. Odpolední
objednání nebudou. Od září se vrátí vše do normálu.
Telefonní číslo je 608 72 00 75 - v provozu jen v
ordinačních dobách.
e-mail: ordinaceLisicky@seznam.cz - přístupný pro
všechny klienty, spravují jej sestry.
aktuální zprávy budou jen na webu: http://mudr-pavellisicky-zdravotniregistr.cz
na jiných webových stránkách nebudou aktuální
informace.

OBJÍŽĎKA
Upozorňujeme na objížďku v souvislosti s opravou
mostu na silnici pod Triolou v Horním Jiřetíně.
V době od 24. 5. do 20. 7. 2016 se bude jezdit přes
ulici Sadovou, je zde umístěn semafor. Tuto
objížďku mohou využít autobusy a osobní
automobily a vozidla do 3,5 t; vozidla nad 3,5 t zde
nemohou nijak projet, musejí objíždět přes
Křížatky, Mníšek. Berte tuto skutečnost v úvahu, až
si objednáte např. dovoz čehokoliv, co Vám
přiveze auto o vyšší tonáži. Za umístění značení a
provedení stavby zodpovídá firma Allkon, s.r.o.,
Meziboří.

NOVĚ
Možnost pronájmu UNC nakladače
(bobek) na terénní a stavební úpravy,
menší demolice apod.
Tel.: 777 347 894 Mníšek

PROGRAM
15. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
dne 25. 4. 2016 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Informace starosty
4.
ČEZ Distribuce – žádost o odkoupení st.p.č. 300 o
vým. 13m2 v kú Nová Ves v Horách, vedený v EN jako
zast. plocha. Na uvedeném pozemku se nachází TS (Výšina)
5.
Schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 1055/2 o vým.
36m2 trvalý travní porost a p.p.č. 1081/1 o výměře 87m2
trvalý travní porost ,obě parcely v kú Nová Ves v Horách
(před čp. 151)
6.
Žádost o prodej části pozemkové parcely č.
1367/1,ostatní plocha o výměře cca 360m2 v kú Nová Ves
v Horách (u čp. 6 )
7.
Veřejné opatrovnictví – schválení návrhu Příkazní
smlouvy o obstarání funkce opatrovníka a poskytovatele
sociálního poradenství
8.
Schválení Darovací smlouvy s NET4GAS, s.r.o. ,
Praha
9.
Schválení Mandátní smlouvy na realizaci
zadávacích řízení na veřejné zakázky zadávané v
rámci Programu Ziel3/Cíl 3 na podporu spolupráce mezi
ČR a Svobodným státem Sasko – schválení
překlenovacího úvěru
10. Návrh na schválení závěrečného účtu obce Nová
Ves v Horách za rok 2015
11. Návrh na schválení účetní závěrky obce Nová Ves
v Horách za rok 2015
12. Rozpočtová změna – návrh na rozpočtové
opatření č.3
13. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví k objektu Sokolovny TJ Sokol Nová Ves
v Horách na obec Nová Ves v Horách
14. Vydání souhlasu ZO o umístění stavby - oplocení
pozemku č. 287/1 v kú Mníšek v Krušných horách
15. Došlá pošta
16. Diskuse
17. Závěr

1.
2.

Stručný přehled informací z 15. zasedání
zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
Vážení a milí občané, nejzásadnějším bodem jednání 15.
zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách spatřujeme
schválení příspěvku na porodné a pohřebné v obou případech ve
výši 5 000,- Kč. Podmínky nároku na příspěvky naleznete na
webu obce www.novavesvhorach.cz. Nyní přejdeme plynule
k dalším bodům a to konkrétně pět se týkalo prodeje pozemků
za účelem sjednocení se stávajícími. Čtyři byly schválené a
jednalo se o území Mikulovic a pátý prodej pozemku na Mníšku
nebyl schválen, jelikož Pravidla pro prodej to neumožňují a
zájemci bylo doporučeno požadovaný pozemek si pronajmout.
Dalším bodem bylo rozpočtová změna, která je spojena
s příspěvkem na osoby podpořené z Úřadu práce pro obecní
účely. Na konci jednání byla přeložena smlouva o převodu
budovy sokola pod obec, kterou projedná vedení Sokola.
Zasedání bylo ukončeno zhruba v 17.45, a 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 6. června od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy
obecního úřadu. Za zastupitelský tým: Libuše Novotná Pokorná

LETOŠNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Filipojakubská noc – pálení čarodějnic - nás všechny mile
překvapila. V průvodu, který musely čarodějnice zdolávat pěšky,
jich moc nebylo. Většina využila svá moderní létací košťata a
zaparkovala rovnou na hřišti. Ještě nikdy snad se nám neslétlo
tolik čarodějnic jako letos. Dokonce některé se ani nepřevlékly
do svátečního a dorazily v celoroční masce. (např. já, jo nebyl
čas) . Dětský park ovládly naše ženy (některé do práce s dětmi
zapojily i manžela). Děti nadšeně braly útokem všechny soutěže i
dvakrát za sebou, takže nám brzy došly odměny. Ale to
18.
nenarušilo radost malých soutěžílků, sluníčko nám svítilo a děti
pospíchaly zase pomáhat našim hasičům se zdobením majky. Vázaly čarodějné barevné stužky nejen na věnec májky, ale i
všude, kde bylo volné místo. Potom s napětím všichni sledovali, jak se ti
naši hasiči poperou se stavěním májky. Májka vzdorovala, ale silné paže
přítomných mužů ji úspěšně zdolaly. Májka stojí a stužky vesele mávají
na pozdrav každému kolemjdoucímu. Během vztyčování májky se pálila
čarodějnice (vyrobily děti z kroužku, který vede pan starosta se svými
pomocníky) a hned, jak lehla „popelem,“ nastoupilo opékání buřtů a
volná zábava. Občerstvení zajistili hasiči a dle vyprávění byl stánek
otevřen ještě po půlnoci.
Děkujeme všem, kdo přiložil
ruku k dílu a vykouzlil tak
úsměv ve tvářích nejen
malých účastníků, ale i těch
odrostlých. .
Jana Dvořáková

BARVÁŘI
Soutěž barvářů Krušnohorské derby je pořádána jako
vzpomínka na tři významné členy ČMKCHB, a to Brůnu
Petrovského, Miroslava Krátkého a Josefa Cafourka, jejichž
celý profesní život byl spjat s Flájskou oborou. Jedním,
řekněme ze zakladatelů Soutěže je Jiří Prušovic, odtud
zřejmá „historická“ vazba na Novou Ves v Horách.
Samozřejmě i dnes jsou podmínky pro pořádání takovéto
Soutěže právě v této obci ideální, ať již z pohledu polohy,
zázemí celé Soutěže, ale i okolních revírů s možností
realizace jednotlivých disciplín. O 8. ročníku Krušnohorského
derby nelze mluvit jinak než jako o velmi zdařilém, k čemuž
přispělo naprosto perfektní počasí, ale také podpora všech
zúčastněných a zainteresovaných, vč. obce Nová Ves
v Horách.
S pozdravem
Barvářům
zdar!
Romana Rajnyšová, Státní fond životního prostředí ČR

Děkuji touto cestou nejen panu starostovi, ale i ostatním,
kdo obětavě pracovali při prořezávce stromů. Velmi si
cením a vítám pomoc ze strany obce. Děkuji.
Josef Větříček

Výlet Spolku žen. Dne 17. 5. 2016 se 15 žen
našeho spolku zúčastnilo výletu na hrad
Loket a zámek Bečov n. Teplou. I
přes špatné počasí (byla zima a foukal silný
vítr), jsme si vše prohlédly . Bylo to hezké a
poučné.
Za Spolek žen M.Plačková

Nenechte si ujít výstavu Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem, která probíhá v bubenečské Galerii Villa Pellé v Praze 6
do 12. července 2016. Více na www.salamoundetem.cz Tiskařiště v Písku do neděle 16.října . Několik samostatných stanovišť v Galerii
Hodovna nabídne dětem i dospělým možnost vyzkoušet si nejrůznější způsoby a formy tisku, dozvědět se něco o jeho historii či se vcítit do
role vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Více informací na www.sladovna.cz
Nechte na hlavě ve Vrchlabí do neděle 28.srpna. Co je kapižon, tureček či vápeník? Nejsou to žádné pohádkové postavičky, ale různé typy
dámských čepců. Nejen tyto, ale i další čepice a helmy , ať už vojenské, hasičské nebo policejní, si můžete prohlédnout na výstavě
v Krkonošském muzeu správy KRNAP ve Vrchlabí. Více na www.krnap.cz
Výlety Českou Kanadou pro ty, co mají rádi železnici Máte rádi železnice a všechno co s nimi souvisí? Pak musíte poznat dvě poslední
úzkorozchodné železnice v Čechách, které se klikatí nádhernou jihočeskou krajinou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně.
Pozveme Vás také na návštěvu do sídla slavné jindřichohradecké Bílé paní a do zámku plného hraček! Délka trati je 72,6km, časová
náročnost 5hod. , místa k vidění 6, např.hrad Landštejn, rybník Osika v Albeři s tajuplným Klášterem, hrad a zámek v Jindřichově Hradci,
muzeum hraček v Kamenici nad Lipou, nejkrásnější lesní zastávku Kaproun, Nová Bystřice – Regionální muzeum úzkokolejné dráhy. Začátek
trasy náměstí Československé armády 1, Kamenice nad Lipou a konec trasy u Správy státního hradu Landštejn, Slavonice.

Jana Dvořáková

DEN MUZEÍ
Při
příležitosti
Mezinárodního dne muzeí
se 18. 5. sešly děti
v Novoveském muzeu, aby
se seznámily s historií
obce a jejího okolí.
Zároveň
si
mohly
vyzkoušet
dobová
řemesla, která si pro ně
připravil Petr Klouček
z Klínů. Zvídavé dotazy
dětí pomohl zodpovědět
také náš kronikář p. Josef
Pešír.
(rama)

PRO NOVOVESKE OBČANY BUDE VYPRAVEN AUTOBUS. Dětský děn začně vě 13:00, vě 12:40 budě z
Nově Vsi výpravěn autobus, ktěrý pojědě od hranič směrěm k Výsině a budě na zastavkačh nabírat lidi a
na Dětský děn jě odvazět. Planovaně ukončění akčě jě v 18:00 a i v pruběhu akčě sě autobus několikrat
mězi oběma občěmi otočí. Planovaně odjězdý jsou tědý z Nově Vsi vě 12:40 a 14:00 a z Brandova v
16:00 a 18:00.

Oslavili jsme DEN MUZEÍ v NOVOVESKÉM
MUZEU!
18. 5. dopoledne byl připraven program pro školku a pro
první stupeň základní školy v Kateřině. Děti se mohli
seznámit s výrobou hraček, poznali venkovská řemesla a
mohli si i ozdobit (např. ovčí vlnou) dřevěný výrobek a
odnést si ho na památku domu. Odpoledne se muzeum
změnilo na již tradiční Novoveské čaje, kde se podával
domácí koláč, káva, klobásy, pivo a víno. O super zábavu se
postarala parta muzikantů ze skupiny RIO.
Díky všem, kteří přišli a všem, kteří pomohli tento den
zorganizovat!
D. Kádner

MAŠKARNÍ BÁL POŘÁDALI HASIČI

Jako již tradičně, tak i letos se konal Maškarní
bál, který pořádali hasiči společně s obcí. Celá
akce se připravuje již dlouho dopředu hlavně, co
se týká kapely a překvapení večera. Začátek byl
jasný, sobota 23. 4. 2016 osmá hodina večerní.
Ve stanovenou hodinu se ve dveřích začaly
objevovat nejrůznější masky. Mým odhadem se
na
sále
promenádovalo
min.
70
nejrůznorodějších masek. Kolem půl desáté
večer přišlo na řadu překvapení večera, což letos
byly latinsko-americké tance v podání dvou
mladých tanečníků. Po desáté hodině začal výběr
nejlepších masek. Letos si nejlepší 3 masky mohli
účastníci maškarního vybrat sami tak, že u
pořadatelů napsali na lístek jméno nej. masky a
poté se hlasy sečetly. Na 1. místě se umístil
Šaman, 2. Druhé místo obsadila Sněhurka se
svými trpaslíky a na 3. místě se umístili
Důchodci. Celým večerem nás provázela skupina
BASIC MUSIC. Děkuji všem za účast a těším se na
příští rok. Michaela Krupičková, hospodář SDH

Naše fotbalové COCO-girls
Rádi bychom seznámili veřejnost obce, že po
loňské účasti naší obce na Mikulovických hrách,
kdy některá naše děvčata zachraňovala fotbalovou
čest obce, se na tomto základě a po dalších
vyjednáváních
spontánně
vytvořil
základ
fotbalového družstva žen v průběhu zimy.
V jarních měsících jsme začaly pod dohledem
trenéra Františka Novotného jr. a V. Veselého
(jeho asistenta) s lehkým tréninkem v tělocvičně a
posléze i na víceúčel. hřišti a trávě. Intenzivně se
scházíme každou sobotu od 14 h odpoledne, kdy
dostáváme trošku do těla. Tréninku se pravidelně
zúčastňují děvčata: A. Krupičková (kapitánka), její
zástupkyně K. Kádnerová, mluvčí M. Veselá,
brankář E. Nirodová, ostatní T. Marázová, L.
Peleikis, A. Divácká, M. Schindlerová, V. Tondrová
Z., Meisnerová i nová opora R. Baňková (náhradník za J. Roubíkovou). A tak se společně připravujeme na Mikulovické hry, které
se konají letos u nás. Proto prosíme veřejnost o podporu při našich zápasech, kdy budeme bojovat za čest obce.
V. Veselý

Memoriál Honzy Bejčka
V sobotu 21. 5. pořádali Sokolíci již tradiční turnaj v nohejbalu trojic. Počasí bylo objednáno skvělé a tak bylo zadání do puntíku
splněno. Družstev se sešlo 8 a po krátkém úvodu už začaly ty pravé sportovní bitky. Hrálo se systémem každý s každým,
abychom si to pořádně užili. Z nekompromisních zápasů
zanedlouho vyklíčilo první ovoce: zástupce družstva BSS si
natrhl vazy lýtkového svalu a turnaj pro něj skončil. Z široké
základny mančaftu okamžitě naskočil jiný player a
pokračovalo se dál. Celkem s přehledem postupovalo soutěží
družstvo GYMPL MOST. Bohužel ani jim se smůla nevyhnula a
tři kola před koncem si jejich klíčový hráč poranil koleno a
uzavřel turnaj na střídačce. Situace byla kritická, ale obětavě
zaskočil zástupce z řad domácích ze SOKOLOVNY a dohrál
turnaj za oba týmy. Domácí obec v širokém portfoliu hráčů
zastupovaly dvě party a to SOKOLOVNA a JAMATO. Zatímco ti
první dřeli soupeře z kůže a kdo se nechal, tak splakal nad
výdělkem, ti druzí byli naprosto pohodáři. Po zásluze se
zařadili mezi tři nejoblíbenější družstva v turnaji, protože
rozdávali body plnými hrstmi.
A jak to nakonec všechno dopadlo? Vyhrál i
přes handicap GYMPL MOST. O druhé místo se
posledním zápasem v soutěži poprali ADH spolu
se SOKOLOVNOU. Štěstí na misce vah se
přiklonilo k ADH. Čtvrtí skončili BÉČKA a pátou
příčku překvapivě obsadili favorité ZŠ a MŠ
KATEŘINA. A tím jsme se v tabulce posunuli k
těm nejoblíbenějším mužstvům, která uzavírala
startovní pole a to JAMATO, CIRKUS a BSS.
Na závěr je třeba dodat, že turnaj se líbil nejen
hráčům a divákům, ale i ženskému fotbalovému
týmu, který nás vysílený po svém tréninku,
přišel
povzbuzovat.
Jaroslav Dvořák, foto: J. Pešír
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