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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
předkládáme vám v tomto
zimním čase další číslo
občasníku. Zavzpomínejte s
námi na uplynulé období v
naší obci, na akce, kterých
se většina z vás zúčastnila.
Pokusím se zde nastínit naše
plány na letošní rok 2012.
Realizujeme územní plán
naší obce. Nemalý význam
pro nás všechny bude mít
rekonstrukce
obecního
úřadu. Samozřejmě budeme
nadále pokračovat v dalších
akcích, zaměříme se i na
pozemky na návsi a druhou
stranu obce, která leží při
hlavní silnici směrem na
Hyršov. Více informací
naleznete uvnitř zpravodaje.
Rádi přivítáme všechny
nápady a podněty, které by
přispěly k zlepšení života v
naší obci.
Děkuji všem občanům, kteří
se aktivně zajímají o práci
zastupitelstva.
Konstruktivní kritika nás
inspiruje k další práci.
Přeji všem hodně zdraví,
klidu a spokojenosti a těším
se na další spolupráci.
V. Hynčíková
starostka obce

č.3

Občasník

Štědrovečerní setkání u kapličky
Občané Nové Vsi měli možnost nasát tu pravou slavnostní atmosféru Vánoc a
na Štědrý večer si společně zazpívat koledy. V kapličce se od 21 hodin
rozezpíval dětský sbor místních dětí, zazněly zde ty nejznámější vánoční
písně. Pro zahřátí i dobrou
náladu bylo již tradičně
přichystáno svařené víno.
Mnozí
využili
tuto
slavnostní chvíli k setkání s
přáteli, známými a popřání
si
krásných
svátků.
Účinkující děti si za
odměnu odnesly malý
dárek od paní starostky.

Novoveská mikulášská
Nedělní odpoledne 4. prosince
patřilo novoveským dětem. Obecní
zastupitelé pro ně připravili
mikulášskou
zábavu,
kde
nechyběly různé soutěže a zpívání
koled. Spolu s dětmi přišly do
hostince U Vachaty i jejich rodiče,
prarodiče a další příbuzní. Na
závěr večera přítomné navštívil
Mikuláš s čerty a andělem a za
odříkanou básničku odměnil hodné děti sladkostmi.

Integrovaný záchranný systém
V listopadu se konala v místním hostinci přednáška k tématu Integrovaného
záchranného systému. Jak se správně chovat a jak postupovat v mimořádných
situacích přišli občanům Nové Vsi osvětlit tři členové hasičského záchranného
sboru
Domažlice
major Jaroslav Marek,
poručík Jan Mencl a
nadpraporčík
Pavel
Pivoňka. IZS vznikl
na základě potřeby
spolupráce
hasičů,
zdravotníků, policie a
občanů.
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Informace pro občany
Rekonstrukce obecního úřadu
V tomto roce je plánována rekonstrukce obecního úřadu obce Nová Ves. V rámci stavebních oprav dojde k výměně
střechy, která je z již nevyhovujícího a toxického eternitu. V prvním patře obecního úřadu bude zřízena společenská
místnost. Nově bude také vybavena a upravena klubovna pro mládež, u které je plánována výstavba pergoly pro
venkovní posezení. Úpravami projde také park u obecního úřadu. V průběhu rekonstrukce bude dbáno o co nejmenší
možné narušení každodenního chodu obecního úřadu i života občanů v okolí. Po ukončení stavebních prací bude okolí
obecního úřadu uklizeno. Předpokládaný začátek stavebních prací (vzhledem k počasí) je plánován na konec března
2012. Součástí projektu bude i betonový podklad pod kontejnery a ozelenění této části obce.

Územní plán obce
Probíhá realizace územního plánu obce Nová Ves, na který bylo požádáno o krajskou dotaci Plzeňský kraj. Celková
cena bude činit 279 000 korun bez DPH.

Hospodaření obce
Aktuální finanční zůstatek na bankovním účtu obce je 1 463 905 korun. Obecní zastupitelstvo předpokládá, že tento
rok věnuje část investic na opravu obecních komunikací.
V loňském roce se obci podařilo získat téměř 300 000 korun na dotacích na dětské hřiště, hasičskou soutěž Memoriál
Josefa Schödelbauera, lesní výsadbu stromků a odbornou přípravu členů zásahové jednotky SDH.

Webové stránky
Aktuálně využívá službu automatického zasílání emailů s novinkami a informacemi o dění na obecním úřadě a v obci
již 14 odběratelů. Další zájemci mohou zdarma dostávat tyto zprávy do své emailové schránky pomocí příslušné
aplikace na internetových stránkách obce. Více informací v případě komplikací ráda poskytne Šárka Kafková.

Odvoz popelnic:

Úřední hodiny:

21. 2. 2012

Pondělí

9:00 - 10:00

6. 3. 2012

Středa

17:00 - 19:00

20. 3. 2012

Poslední sobota v měsíci

10:00 - 12:00

Sponzoři

ZEOS Brnířov, a.s.
Brnířov 101, 345 06
Tel.: 379 731 294

CUKRÁRNA - KAVÁRNA
Jana Rašková
Náměstí 133, 345 06 Kdyně
Tel.: 739 035 821
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Konec prázdnin
S prázdninami se děti rozloučily koncem srpna na místním hřišti. Děti soutěžily v hodu na cíl, shazování plechovek, skákání
v pytlích, chození na chůdách atd. Mezi soutěžními disciplínami využívaly děti houpačky, skluzavku a stěnu na lezení. Pro
dospělé byl připraven turnaj ve stolním tenise. Počasí bylo
krásné, letní. Den byl zakončen opékáním vuřtů u kapičky.

Předvánoční koncert
Dne 18. 12. se uskutečnil ve Kdyni vánoční koncert
Domažličanky a dětského souboru Mráček. Obecní úřad v
Nové Vsi zajistil pro své seniory a členy kulturní komise
vstupenky a dopravu. Věříme, že všem 28 zúčastněným
navodilo vystoupení krásnou vánoční náladu.

Novoroční turnaj
Rok se s rokem sešel a sešla se i hrstka občanů Nové Vsi v hospodě U Vachaty, aby si popřáli vše nejlepší do Nového roku a
hlavně aby opět změřili své síly za pingpongovým stolem. Za vydatného povzbuzování přihlížejících nehrajících kolegů sehrálo 7
mužů a 3 ženy celkem 90 soubojů. Hrálo se až do večerních hodin, kdy byly známy jména vítězů. Zápasy byly velmi vyrovnané
a vítězství zasloužená. Na prvním místě se opět umístil loňský vítěz Josef Mráz z Vítovek, na druhém místě skončil Pavel Kreuz
z Hluboké a třetí místo uhájil Petr Tomko. Pořadatelé děkují všem hráčům za účast, přihlížejícím za příjemnou atmosféru a
„strejdovi Vachatovi“ za zázemí a zajištění dostatečného množství občerstvení. Nashledanou příští rok.

Ráj

Po stopách předků

Vrch Ráj (616 m n. m.) leží na severozápadním okraji
Šumavy nedaleko obce Nová Ves, k jejímuž k. ú. patří.
Nádherný pohled z vrchu na Všerubský průsmyk, část
Šumavy, Český les a pohoří Hohen Bogen v SRN doplňuje
výhled na kouzelnou krajinu Kdyňska a přilehlých obcí.
Toto místo svými historickými kořeny sahá hluboko do
minulosti. Stála zde husitská hláska, dle zmínky v
novoveské kronice na tomto památném místě Prokop Holý
pozoroval příchod Křižáckých vojsk přes Všerubský
průsmyk k bitvě u Domažlic. V r. 1918 zde proběhla
velkolepá oslava občanů Nové Vsi při vzniku samostatné
České republiky. Místní občané se zde scházeli i při dalších
významných událostech. V období mezi světovými válkami
byl na vrchu Ráj postaven r. 1939 památník Emilu Tšídovi,
který byl významným regionálním historikem a
zakladatelem Sokola na Kdyňsku. Pomník zničili Sudečtí
Němci asi v r. 1939. V r. 2009 na jaře obec Kdyně ve
spolupráci s obcí Nová Ves a Sokola, se rozhodli památník
obnovit. Myšlenka byla zrealizována a v den české státnosti
28. 9. 2009 se asi tři stovky lidí sešly, aby se poklonily
znovu vybudovanému památníku Emila Tšídy, který bojoval
za sokolské ideály, za ideály demokracie 1. republiky.
Památník je 5,5 m vysoký a byl slavnostně odhalen 70 let po
jeho zničení. Na jeho realizaci se podílel starosta obce
Kdyně Jan Löffelmann a místostarosta obce Nová Ves
Zdeněk Hynčík. Památná deska byla uchována díky
Leopoldu Grösslovi, občanu Nové Vsi.

Dne 18. 7. se v obci Nová Ves uskutečnila schůzka rodáků,
vzešlých z rodu Koutníků, pocházejícího z této obce.
Schůzku se podařilo připravit s laskavým přispěním paní
starostky Hynčíkové. Vodítkem k ní byl křestní list a další
dokumenty, příslušející Václavu Koutníkovi (nar. 1841),
mistru zednickému a jeho manželce Marii, rozené
Husníkové, kteří žili ve druhé polovině 19. století v Nové
Vsi č. 20. Rodiči zmíněného Václava Koutníka byli Petr
Koutník a jeho manželka Markéta, rozená Grösslová.
Iniciátorem setkání byl MUDr. Jan Koutník, pravnuk
Václava Koutníka, který zdokumentoval část roku, sledující
naznačenou linii. Spolu s ním a jeho sestrou Hanou se
pátrání po stopách předků zúčastnili jejich partneři, paní
starostka Hynčíková, paní Jandová, Housarová a Zdeněk
Štípek, kteří svými vzpomínkami a předloženými
písemnostmi značně přispěli k prokázání vazeb mezi
jednotlivými liniemi jednoho z nejstarších rodů v Nové Vsi.
Pokud by někdo z obce měl informace o dalších předcích
Václava Koutníka nebo Marii Husníkové (nar. 1850), prosil
bych ho o případné zaslání těchto informací. Plánek obce z
let kolem roku 1870, který kreslil můj praděd Koutník, jsem
předal paní starostce v kopii a byl jsem velice překvapen, že
stále půdorysně odpovídá až na nějaké menší změny
současnosti. Nová Ves je velice krásná, vzkvétající, s
příjemnými lidmi, kteří nás velice pěkně přijali, což nás lidi
z města potěšilo a jsme za to velice vděční. Ještě jednou
děkujeme a přejeme všem hodně zdraví.
MUDr. Jan Koutník, Tábor
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Vycházka na Ráj
Koncem září se uskutečnila hromadná turistická
vycházka na vrch Ráj (616 m n. m.) nad Novou Vsí
k pomníku Emila Tšídy. A protože bylo krásné
podzimní počasí a aby z vycházky měly něco i děti,
po krátkém odpočinku sešla skupinka níže k rozcestí
Na Vyhlídce, kde se opékaly vuřty, a pro děti byla
uspořádána drakiáda.

ZVEME VÁS
18. 2. 2012

Masopustní průvod (Sraz v hostinci U Vachaty ve 13:00)

25. 2. 2012

Sjezd po sjezdovce na čemkoli (Akce se uskuteční pouze v případě vhodného počasí)

24. 3. 2012

První jarní vycházka (Čas a společný sraz bude ještě upřesněn)

7. 5. 2012

Lampiónový průvod (Čas společného srazu u kapličky bude ještě upřesněn)

2. 6. 2012

Dětský den (Čas a místo bude ještě upřesněno)

30. 6. 2012

Hurá na prázdniny – akce pro děti na dětském hřišti

„Obrazy krajin a květin“ vystavuje Irena Hromádková-Žváčková v prostorách ČSOB v Domažlicích. Výstava je
volně přístupná v březnu a dubnu.

Závěrem
Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala občanům Nové Vsi za vzornou péči, kterou věnují renovaci a údržbě pomníku
mého dědečka p. Vojtěcha Reta a p. Jaroslava Laudy. Marie Růžková, vnučka.

Tiráž
Redakčně se na přípravě
zpravodaje podílí:
Kateřina Doušová, Petr Šmejkal,
Věra Hynčíková a členové kulturní
komise.
Své příspěvky, fotografie, podněty
a návrhy týkající se zpravodaje
posílejte, prosím, na email:
ou.nova.ves@tiscali.cz nebo
vhazujte do obecní schránky.
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