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ADVENTNÍ ČAS V NOVÉ VSI
Loňský prosinec byl v Nové Vsi ve znamení dětských radovánek a
přátelských setkání.

Vážení spoluobčané,
již téměř dva měsíce uplynuly
z roku 2013. Doufejme, že
číslice 13 nám přinese všem
alespoň trochu štěstí.
Chci Vás seznámit s tím, co
bychom rádi v letošním roce
udělali. O vybavení klubovny, na
kterou jsme získali dotaci, jsem
Vás informovala v minulém
zpravodaji. Tato akce proběhne
v jarních měsících. Dále jsme
požádali o dotaci na kompletní
restauraci kapličky. Určitě obnovíme celou síť veřejného
rozhlasu. Další řešenou oblastí
je oprava obecních cest, do
které
plánujeme
investovat
nejméně 200.000 Kč. O finanční spoluúčast požádáme dotační
tituly
Krajského
úřadu
Plzeňského kraje. Se sousedními obcemi budeme spolupracovat na přípravě naučné
stezky v našem okolí.
Připravili jsme výhled plánovaných akcí až do roku 2020.
Součástí je například obnova
vodní nádrže Klevetka, čímž by
byla dořešena kompletní obnova návsi. S tímto výhledem obce
se můžete seznámit na úřední i
elektronické desce.
Předpokládám, že v jarních
měsících každý z nás podle
svých možností pomůžeme při
úklidu veřejných prostranství
nejen před svými nemovitostmi.
Předem všem děkuji za pomoc a
spolupráci s naším obecním
úřadem.

Tradiční Mikulášská besídka v hostinci U Vachatů se na konci
loňského roku setkala s hojnou účastí dětí nejen z Nové Vsi. Byly zde
připravené hry a zajímavé soutěže, společně si všichni zazpívali a
přivítali Mikuláše s čertem a andělem. Každý si za básničku nebo
písničku odnesl sladkou odměnu a ani ti nejmenší nezůstali za svými
většími kamarády pozadu.

Na Štědrý den odpoledne jsme se s dětmi sešli v kulturní místnosti
obecního úřadu, abychom si trochu zkrátili čekání na Ježíška. Zpívali
jsme koledy, vyráběli papírové ozdoby a řetězy a zdobili stromeček.
Na závěr našly děti pod stromečkem také drobné dárky. V podvečer
jsme se rozloučili, ale jen na chvilku, protože už v 21 hodin jsme se
opět sešli a s námi většina obyvatel vesnice u místní kapličky. Děti v
doprovodu kytary a varhan rozzářily večer krásnými koledami, bylo
připraveno i malé pohoštění na zahřátí. Než jsme se všichni před
půlnocí rozešli, popřáli jsme si klidné a požehnané Vánoce.
Nepodařilo se nám zjistit, jak dlouho se tato nádherná setkání v obci
již konají, ale s největší pravděpodobností budeme příští rok „slavit“
desáté výročí.

-Věra Hynčíková-
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Povídání o Střední Asii
V úterý 16.11.2012 se v hostinci U Vachatů konala dá se říci
dnes už tradiční zeměpisná přednáška paní profesorky
Jaroslavy Wollerové. Poutavé vyprávění o Střední Asii
doplněné promítáním diapozitivů si přišlo poslechnout 16
občanů naší obce. I v letošním roce se mohou obyvatelé těšit
na řadu dalších prezentací z různých koutů světa.

Koncert ZUŠ Kdyně
Druhou adventní sobotu (7.12.2012) byly
pozvány děti ze Základní umělecké školy ze
Kdyně. Za klavírního doprovodu potěšili malí i
větší zpěváci místní obyvatele známými i méně
známými koledami a písničkami. Velmi
příjemně strávené adventní odpoledne jistě
ocenili všichni přítomní, kteří si v předvánočním
shonu našli čas. A bylo jich opravdu hodně.
Novoroční turnaj
Po náročné silvestrovské noci
trocha pohybu jen
prospěje! Devět hráčů a o trochu více povzbuzujících se
sešlo 1. ledna v hostinci U Vachatů, aby si popřáli vše
nejlepší do Nového roku a hlavně aby opět změřili své
síly za pinpongovým stolem. Titul neobhajoval loňský
vítěz, nicméně i tak byla úroveň hráčů velmi dobrá,
některé zápasy byly velmi atraktivní. V podvečer byl
vyhlášen vítězem „přespolní hráč“, Jiří Holeček
z Horšovského Týna. Jako druhý se umístil dlouholetý
účastník Pavel Kreuz z Hluboké a bronzový pohár získal
Zdeněk Hynčík ml. Všichni si odnesli „mastnou oměnu“
v podobě jitrnic a jistě plnohodnotný sportovní zážitek ☺.
Tříkrálové koledování
Sněhová nadílka byla
letos bohatá, a tak jsme
mohli využít i lyžařský
vlek na Vítovkách

Již tradičně se první víkend v
lednu těší děti na Tříkrálové
koledování. Také v Nové Vsi
nezůstávají pozadu a připojují
se ke sbírce. Obyvatelé obce už
na koledníky čekají a podle
svých možností přispívají do
pokladniček. Letos jsme utvořili
s dětmi dvě skupinky, které za
doprovodu flétničky obešly samotu Pranty, obec Vítovky a
také naši Novou Ves. Věříme,
že vybrané peníze pomohou
potřebným lidem.

Děkujeme členům kulturní komise za přípravu a organizaci akcí pro děti i dospělé!
2

Výtěžek:
Výtěžek:
Plzeňská diecéze: 3.300.284 Kč
Kdyně a spád. obce: 211.982
Kč
Obec Nová Ves: 4.158 Kč
www.novaveskd.cz

1/2013

č. 5

Občasník

Novovesští hasiči v roce 2012
Činnost sportovního družstva SDH Nová Ves – Vítovky byla v roce 2012 ve znamení mírného vzestupu. V roce
2011 aktivita družstva lehce poklesla, částečně z důvodu nestabilního složení, ale hlavně, a to je v současné
době velká bolest mnoha sborů, z důvodu nevhodného sportovního materiálu a nízkého výkonu stříkačky. Díky
příspěvkům obce a sboru jsme ale na počátku sezóny 2012 doplnili část potřebného vybavení a svépomocí
upravili stříkačku, což nám umožnilo startovat na více soutěžích.
I přes neustálý problém s ucelením týmu jsme se na jaře zúčastnili Okrskového kola v požárním sportu, a umístili
jsme se na hezkém druhém místě. To nám vyneslo, stejně jako v předešlém roce, postup do Okresního kola,
ovšem zranění několika členů nám neumožnilo zde startovat. Jak jsem již zmiňoval, nově zakoupená sada
„úzkých“ hadic B nám pomohla na dalších dvou soutěžích i přes velkou konkurenci vybojovat velmi slušná
umístění. V Pařezově jsme sedmým místem v průběžném pořadí slušně „zatápěli“ i strojům s dvojnásobným
výkonem, v Březí to bylo obdobné. A právě to nás motivuje do další práce a příprav na nadcházející sezónu.
Na konci roku jsme zakoupili nový sací koš a sportovní výfukové svody na mašinu, kterou jsme svépomocí ještě
trochu vylepšili. Navíc jsme dokoupili chybějící „úzké“ hadice C, což nám opět ušetří nějaké ty vteřiny při útoku.
Věřím, že zmiňovaný nedostatek „nadšenců“ požárního sportu se bude snižovat se zvyšujícími se úspěchy na
soutěžích. Je mrzuté, když nemají o činnost zájem naši vlastní členové a musíme si vypomáhat členy jiných
sborů, kteří mají do práce stejnou chuť jako my.
Nedílnou součástí činnosti sboru je účast a vlastní příprava místní soutěže – Memoriálu Josefa Schödelbauera.
Díky pravidlu použití jednotné stříkačky se nám podařilo přilákat více týmů, projeví se zde totiž samotná
připravenost jednotlivých družstev a odpadnou rozdíly ve výkonu strojů. Asi nejen my jsme počítali na této
soutěži s lepším umístěním, nicméně v každém sportu jsou přísná pravidla a hlavně neúprosní rozhodčí.
Naše činnost však nespočívá jen ve sportu, ale i v teoretické a praktické přípravě na případné zásahy. Znovu
jsme se letos zúčastnili pravidelného školení na chatě v Koutě na Šumavě, které je zaměřeno hlavně na
zásahová družstva a jejich činnost na místech zásahů. Teoretická příprava pak probíhá ve sboru průběžně celý
rok. Zkušenosti a znalosti získané v této přípravě jsou zužitkovány hlavně při součinnosti s ostatními sbory na
místech zásahů, přispívají ale také k samotné funkčnosti naší jednotky i jednotlivých členů. Důkazem toho může
být i Čestné uznání od Okresního sdružení hasičů. Je potěšující, že přes pravidelnou přípravu tyto zkušenosti
používáme jen zřídka. Během roku jsme se zásahovým a sportovním družstvem odsávali vodu z jímky v době
velkých srážek a naopak ve velkém suchu zachraňovali ryby před úhynem. Velkou zkušenost nám pak připravil
závěr roku, kdy jsme pomáhali likvidovat požár srubu rodiny Hynčíkových. Myslím, že si celé družstvo vedlo velmi
dobře a spolupráce se zasahujícími sbory byla bez problémů. Děkuji všem zasahujícím hasičům.
Členové SDH se také ve velké míře podílí na činnosti obce, což je samozřejmě potěšující a chvályhodné,
nicméně na akcích a brigádách se objevují stále tytéž tváře, byť má sbor členů o mnoho více. Nad tímto je třeba
se zamyslet, na brigádách je potřeba zejména mladých silných pomocníků.
Věřím, že i v letošním roce se bude součinnost družstva nadále zvyšovat, že se zúčastníme mnoha sportovních
klání a školení, a naopak našich zásahů bude potřeba jen minimálně.
-Michal

HudecVYZNAMENANÍ NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ 26.1.2013
za 10 let činnosti - Josef Polák ml., Zdeněk Hynčík ml.,
Jaroslav Sajler ml., Václav Šimek ml.
za 30 let činnosti – Václav Kraft
za 40 let činnosti - Jan Černý, Stanislav Pišťák,
Václav Šimek st., Josef Šmejkal

Poděkování
Děkujeme zásahové jednotce SDH Nová Ves – Vítovky za
rychlý zásah při požáru naší roubenky. Poděkování patří i
hasičům ze Kdyně a Domažlic. Zároveň chceme poděkovat
všem občanům za nabídnutou pomoc.
Rodina Hynčíkova
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VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Výsledky prvního a druhého kola ve volebním okrsku Nová Ves 11.01. - 26.01.2013
• v 1. kole přišlo k volbám 92 občanů (ze 117), 28 hlasů získal Miloš Zeman, 23 hlasů Jiří Dienstbier,
ostatní kandidáti 41 hlasů
• ve 2. kole volilo 79 občanů (ze 117), 56 hlasů získal Miloš Zeman, 23 hlasů Karel Schwarzenberg
Miloš Zeman (68 let, SPOZ) zvítězil s 54,80% (2.717.405 hlasů) nad Karlem Schwarzenbergem (75 let,
TOP09), který získal 45,19% (2.241.171 hlasů). Stává se tak třetím prezidentem České Republiky a
historicky prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě. Volební účast občanů v celé ČR byla 59,11%.
BLAHOPŘEJEME
V listopadu 2012 oslavil pan Ekstein
80 let, v prosinci 2012 paní Šimková
85 let. V lednu 2013 oslavili paní
Grösslová 98 let a pan Balhar 75 let.
Přejeme vše nejlepší a pevné zdraví
do dalších let.

O kronikách a kronikářích

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
09.03.2013
Prezentace o Číně, začátek v 19.00 na OÚ
22.03.2013
Přednáška o změnách pravidel silničního
provozu s p. Hofmeisterem, od 20.00
28. - 29.03.
Velikonoční drkání
13.04.2013
První jarní vycházka, sraz v 14.00 u kapličky
30.04.2013
Stavění máje a posezení u ohně
04.05.2013
Lampionový průvod, sraz v 19.30 u kapličky
12.05.2013
Den matek, čas a místo budou upřesněny
08. - 09.06.
Dětský víkend, čas a místo budou upřesněny

Kroniku může psát každý. Stačí, když je
gramotný a zakoupí si gelovou tužku
Centropen Dokument, tak údajně písmo
vydrží (řekli na školení). Na první straně
by se měl kronikář představit a napsat
krátký životopis. Je to pomůcka pro
historiky, až za 100 nebo i více let začnou
kroniku zkoumat. Hned budou mít jasno!
To v případě kroniky tak řečeného
Dalimila ze 14. století není uvedeno zhola
nic, co by se kronikáře týkalo. Navíc se
údajně ani nejmenoval Dalimil. Pro
historiky naprosté trauma!
Kroniku jsem začala psát v dobré víře, že
osoba pisatele není až tak důležitá. Když
už jsem psala stranu 57, teprve jsem se
(při školení) dozvěděla, že se mám aspoň
dodatečně představit a podepsat. Učinila
jsem to, a zároveň si živě představila
historiky, jak objeví vzácnou novoveskou
kroniku a ke své radosti nalistují na straně
57 jméno kronikářky (tedy vydrží-li tužka
Centropen Dokument a půjde-li něco
přečíst...). „Ale že jí to pánové trvalo, no jo
ženská, dokonce možná blondýna!“
Radši konec představám. O kronikách a
kronikářích by se dala napsat celá kniha.
Mějte s nimi soucit, vždyť trochu toho
uznání se dočkají nejdřív za 100 let!
-Irena Hromádková, kronikářka-

ZEOS Brnířov, a.s.
Brnířov 101
Tel.: 379 731 294
zeosbrnirov@seznam.cz

Nádražní 679
Kdyně
Tel.:777 785 368
www.apextextil.cz
Tiráž
Své příspěvky prosím vhazujte do
obecní schránky nebo posílejte na
email: ou.nova.ves@tiscali.cz
Redakčně se podílí: L. Hudcová,
Š. Kafková, D. Sajlerová

Strojírny Kohout, spol. s r.o.
Klatovská 77, Kdyně
Tel.: 379 775 116
www.strojirnykohout.cz
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