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CO SE DĚLO V NOVÉ VSI…
Masopustní průvod obcí
V sobotu 9. února se jako každý rok konal masopustní
průvod naší obcí. Hned po obědě se v hostinci u Vachatů
sešla parta nadšenců, aby se přestrojili do veselých
kostýmů a za doprovodu harmoniky obešli celou ves „od
chalupy k chalupě“. U každého stavení zazpívali veselou
písničku, posilnili se a hlavně zahřáli, což bylo opravdu
potřeba vzhledem k množství sněhu, ve kterém se
musely maškary brodit.

Přednáška o Číně
První březnovou sobotu proběhla v Nové Vsi přednáška o
Číně, kterou si přišlo do prostor zasedací místnosti
obecního úřadu poslechnout bezmála 30 lidí. S
pozoruhodnostmi a také historií tohoto největšího
asijského státu nás seznámil pan Luděk Hynčík a jeho
žena. A že bylo opravdu co poslouchat. Vyprávění o
odlišném podnebí, gastronomii a rozdílných zvyklostech
čínských obyvatel doplnili mladí cestovatelé krásnými
fotografiemi nejznámějších míst a památek Číny. Během
poutavého vyprávění mohli posluchači ochutnat pravý
zelený a jasmínový čínský čaj.
Velikonoční drkání
Letošní velikonoční svátky vyšly již na poslední březnový víkend, který byl ještě hodně mrazivý. Zvony nám
na zelený čtvrtek odletěly do Říma, a tak i přes nepřízeň počasí vyndaly místní děti drkačky, ráčny a klepáčky
a několikrát denně obešly celou ves, aby lidem připomněly, kolik že je to vlastně hodin. Za jejich snahu si na
bílou sobotu vykoledovaly pěknou výslužku.
Stavění máje
Poslední dubnový večer jsme se společně sešli na návsi u kapličky. Děti už se nemohly dočkat, až „očepí“
májku barevnými fáborky. Pak se pustili do práce místní chlapci a chlapi, kteří ji s pomocí traktoru a provazů
postavili a upevnili. Večer si všichni po dobře vykonané práci opekli buřty a ti mladší hlídali májku až do
časných ranních hodin.
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Dětský den
V sobotu 8. června se konal v Nové Vsi dětský den. A že se jednalo o velmi
vydařenou akci mohou potvrdit jak děti novoveské, tak i přespolní, kterých
se sešla celá řada. Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne plné her,
ale také dramatických situací. Již krátce po zahájení se představil se svými
pejsky kynologický klub Psohlavec z České Kubice. Jeho členové si
připravili ukázky poslušnosti, ale především ukázky výcviku obran – tedy
napínavé simulace, kdy se například snažil nebezpečný pachatel napadnout
psovoda, ale pes dokázal svého pána lehce ubránit a pachatele zadržet.
Kdo si myslel, že po těchto napínavých chvílích přijde chvilka oddechu, ten
se mýlil. Kynology totiž vystřídali hasiči SDH Kdyně, kteří dětem ukázali své
výjezdové auto a požární výstroj. Když už se hasiči s dětmi rozloučili a
odjeli, přišlo to pravé drama. Přímo před očima dětí začal hořet kartonový
domek! V tu chvíli se samozřejmě museli kdyňští požárníci vrátit a
(ne)bezpečný požár uhasit. Vše tedy naštěstí dobře dopadlo, a tak mohli
hasiči přichystat dětem ještě jedno potěšení. Na plácek vedle klubovny
nastříkali pěnu na hašení a rázem byli z dětí sněhuláci... Příjemné
odpoledne završilo večerní opékání buřtů. A dětem i dospělým už zbývá jen
hádat, co pěkného na ně čeká příští rok.

Soubor Mráček v Nové Vsi
V sobotu, v předvečer Svátku matek, jsme maminky a babičky pozvali do místního sálu v hostinci U Vachatů.
Jako poděkování za jejich starostlivost a lásku jsme jim předali kytičku písniček a tanečků v podání chodského
souboru Mráček z Mrákova. Ukázka krásných pestrých krojů a veselé chodské písničky rozzářily tváře
přítomných milých oslavenkyň. Těší nás, že jsme jim mohli touto cestou alespoň trochu poděkovat.
Noc kostelů
Celorepublikovou akci Noc kostelů si mohli Novovesští letos opět užít i v
kostele sv. Anny na Tanaberku, a to v pátek 24. května. Noc kostelů
pořádala kdyňská farnost ve spolupráci s Občanským sdružením Tanaberk.
Jedná se o akci, která má pomocí hudby a zábavy přiblížit kostely i lidem,
kteří je jinak nenavštěvují. Celá událost začala vyprávěním historika Zdeňka
Procházky o dějinách tohoto poutního místa a jeho blízkého okolí. Poté byly
pro děti připraveny zajímavé hry a pro všechny, včetně dospělých, také
občerstvení a buřty. V osm hodin se posluchači dočkali toho, co je na
Tanaberk přivedlo. Vystoupily dva ženské pěvecké sbory - česká
Canzonetta a bavorské Laudatio. Příjemnou atmosféru ještě umocňovaly
zapálené pochodně, které dodaly hlavní lodi kostela jedinečné kouzlo.
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DOTAČNÍ TITULY OBCE NOVÁ VES – PLÁNOVANÉ
PLÁNOVANÉ I JIŽ ZREALIZOVANÉ V OBDOBÍ 2012 – 2013
REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ NOVÁ VES
V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce budovy
Obecního úřadu a okolního prostranství. V rámci
projektu spolufinancovaném MAS Pošumaví byla
opravena a nově vybavena zasedací místnost a
kancelář OÚ, došlo k propojení obou místností, čímž
vznikl dostatečně velký prostor pro pořádání různých
společenských a kulturních akcí. Nově byl pořízen
také dataprojektor, který se hojně využívá při
přednáškách a dětských akcích. Současně byla
zrekonstruována i klubovna pro mládež, která se
v tomto roce ještě dočká kompletního dovybavení.
Byl také položen nový zátěžový koberec v posilovně.
Zkrátka nepřišla ani náves, která prošla parkovými
úpravami, došlo k výsadbě zeleně a umístění laviček.
Část této dotace byla investována také do údržbové
techniky obce.
Celkové náklady projektu
Poskytnutá dotace
Investice obce

599.188 Kč
440.606 Kč (73,5%)
158.582 Kč (26,5%)

OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
VENKOVA (SZIF)
V letošním roce se podařilo získat obci dotaci na
renovaci kapličky. V rámci rekonstrukce budou
provedeny práce jak na střeše a venkovní fasádě,
tak i v interiéru. Spolu s touto rekonstrukcí dojde i
k ozelenění a úpravám posezení vedle kapličky.
Do rekonstrukce bude zahrnuto:
- integrace krovu,
nátěr a oprava zvoničky
- vnitřní práce a uložení kamenného
okapového chodníčku
- restaurace soch a maleb interiéru
- malba venkovní fasády
- ozvučení, osvětlení
Celkové náklady
Výše dotace
Investice obce

39.000 Kč
41.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč
25.000 Kč

243.000 Kč
180 900 Kč (80%)
62.100 Kč (20%)

NAUČNÁ STEZKA KDYŇSKA (Dispoziční fond)
V rámci projektu spolufinancovaného dispozičním fondem
vznikne naučná stezka o délce 13 km, na které bude využito
pět stávajících odpočinkových míst pro turisty. Tato místa
budou doplněna osmi informačními panely s touto tematikou:
1)
2)
3)
4)
5)

ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH
každou středu 18.00
18.00 – 19.00
19.00 hod.
hod.
V případě neodkladných záležitostí se občané
mohou obrátit na paní starostku (732 100 809).

Vyhlídka nad Novou Vsí - Evropské rozvodí
Pramen Kouby a vodní toky
Památník padlým - vznik a funkce lesa
Biokoridor se soustavou tůní a místní fauna
Tanaberk - původní druhy dřevin rostoucí v zahradě
bývalé fary a historie objektu
6) Pranty
7) Vrch Ráj - historie místa a energie
8) Vyhlídka pod Bezným - panorama a Pošumavská příroda

Celý projekt probíhá ve spolupráci s městysem Eschlkam.
Informace na panelech proto budou uvedeny v českém a
německém jazyce, aby stezku mohli využívat turisté z obou
stran hranic. Na každém panelu bude vyznačena například
stopa některého v místě žijícího živočicha nebo list původních
rostlin z této oblasti, čímž bude stezka zajímavější i pro menší
děti. Rodiče budou moci svým dětem vyzvednout na obecním
úřadě v Nové Vsi nebo v Turistickém informačním centru ve
Kdyni kartu pro zaznamenávání obrázků. Na základě toho se
pak dozvědí správné názvy jednotlivých rostlin i živočichů jak
česky, tak německy.
Celkové náklady
9.502 EUR
Výše dotace
8.076 EUR (85%)
Investice obce
1.426 EUR (15%)
Termín započetí a dokončení: září 2013 – květen 2014
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ –
ÚSEK NOVÁ VES - PRANTY
(Plzeňský kraj)

V rámci dotace z prostředků SZIF bude pořízeno
vybavení pro společenskou místnost, kterou
mohou využívat všichni občané.
Celkové náklady
277.200 Kč
Výše dotace
205.590 Kč (89%)
Investice obce
71.610 Kč (11%)
Z toho úpravy veřejných prostranství 15.000 Kč.

Celkové náklady
Výše dotace
Investice obce

500.000 Kč
190 000 Kč (38%)
390.000 Kč (62%)

Termín dokončení: prosinec 2013 (vše se odvíjí od
stavebního povolení, jehož vyřízení trvá 2-3 měsíce)

OPRAVA HASIČSKÉ NÁDRŽE NA NÁVSI
Čištění hasičské nádrže na návsi se provádí každý rok. Letos se do toho obyvatelé obce a hlavně mladí hasiči
ze sportovního a zásahového družstva pustili o trochu důkladněji. V květnu byla nádrž vypuštěna a pečlivě
vystříkána. Byly vyloveny ryby, které měly likvidovat plevel, který v nádrži rostl. Po vypuštění nádrže se
dobrovolníci pustili do okopávání horních okrajů rybníka, kde tráva prorůstala mezi betonovými šestiúhelníky.
Vše bylo třeba důkladně vytrhat, dokud jsou kořeny mokré.
Aby se tráva kolem nádrže lépe sekala a nepadala do rybníka, okopali kluci okraje nádrže, vytrhali drny. Vytvořili
tam asi půl metru široký pruh, který pak vysypali pískem. Vznikl tím jakýsi schod, který zarovnal kraj břehu, a
vytvořil i lepší vstup při slézání do rybníka. První víkend v červenci byl přivezen beton a kluci za pomoci
zkušeného zedníka vyspravili vymleté díry a rozbité části při vstupu do nádrže. Při bližším zkoumání se zjistilo,
že túje oddělující nádrž od hlavní silnice jsou uprostřed duté. Byl objednán p. Hůla z Brnířova, který s kopátkem
všechny túje odstranil. Vzrostlé stromy byly pak rozřezány, menší větve rozštěpkovány. Štěpky posloužily jako
posyp kolem budoucích nových stromků. Mezitím, co mladí ještě natřeli zábradlí a železný žebřík u čapu, pustil
se do práce p. Ješátko, který osadil okolí rybníka novou zelení. Posledním počinem před napuštěním rybníka
bylo posypání boků nádrže nehašeným vápnem. Pak už zbylo jen zasadit „špunt“ a čekat. Děti už se jistě těší,
že nově vyčištěný rybník stihnou ještě letos pořádně vyzkoušet. Snad bude počasí přát.
Závěrem nutno podotknout, že při opravách rybníku přiložili ruku k dílu někteří občané obce, nejvíce se však
přičinilo hasičské sportovní družstvo. Těm patří největší dík, pracovali zde ve svém volném čase a zcela
dobrovolně. Je nasnadě také připomenout, že hasičská nádrž slouží celé obci, všem občanům, nejen jako
koupaliště a ledová plocha, ale hlavně jako zásobárna vody při požárech. Při brigádách se však vždy sejde jen
pár lidí, většinou stále ti samí, což je škoda. A pro ty, kteří přijdou, když je vše hotovo, a mají potom jiný a třeba i
dobrý nápad, je už bohužel pozdě. Kdyby bylo víc ochotných a pracovitých lidí, udělala by se stejná práce
rychleji a efektivněji. Stačí přijít jednou, dvakrát, třeba na chvíli, protože i taková chvíle se cení a pomůže. To, co
děláme na svých zahradách, zkusme udělat i na veřejných prostranstvích obce. Děláme to přece pro sebe...
Ještě jednou velký dík všem, kteří pomohli.
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SPORTOVNÍ DRUŽSTVO SDH NOVÁ VES - VÍTOVKY ZAHÁJILO SEZÓNU 2013...
2013...
Hasičská sezóna začala v sobotu 18. května prvním závodem na Hyršově, což bylo Okrskové kolo v požárním
sportu. Hyršovští hasiči se s přípravou soutěže popasovali na jedničku, a to i přesto, že celou noc i dopoledne
v den soutěže vydatně pršelo. Navíc se hasičské závody konaly na Hyršově historicky poprvé. Dopoledne
vysvitlo slunce a vydrželo až do večera, ale všichni borci se museli poprat s prosáklým terénem. Soutěže se
zúčastnilo celkem pět družstev, což je ve srovnání s jinými okrskovými závody pěkná účast. Závod začal během
na 100 metrů překážek. Po této disciplíně se naše družstvo pohybovalo na průběžném druhém místě se ztrátou
šesti vteřin. Již teď mohu prozradit, že to byl propastný, při útocích těžko dohnatelný rozdíl. Ovšem to jsme ještě
netušili, že se pravidla otočí proti nám. Už asi čtyři roky platí na těchto soutěžích pravidlo sčítání průběžného
pořadí a tým s nejnižším počtem bodů je vítězem - narozdíl od dřívějšího sčítání časů. Do útoků jsme tedy šli
s šestivteřinovou ztrátou. Ačkoliv jsme byli znevýhodněni nedávnými změnami v týmové sestavě, podařilo se
nám v útocích vybojovat třetí místo. Takže po stovkách druzí, v útocích třetí, to je v součtu pět bodů. Stejný
počet získalo i všerubské družstvo. A právě tady pravidla praví, že je-li součet dvou družstev stejný, rozhoduje
královská disciplína, a tou je požární útok. Takže konečné pořadí bylo: 1. SDH Prapořiště, 2. SDH Všeruby, 3.
SDH Nová Ves – Vítovky, 4. SDH Spáňov, 5. SDH Hyršov.
Další soutěží byl Memoriál Josefa Schödelbauera, který se konal 15. června. Na letošní poslední ročník jsme
byli dobře připraveni a myslím, že dopadla velmi uspokojivě. Hovoří pro to druhé místo v Memoriálu, první místo
v útoku na vlastní mašinu, druhé a třetí místo na 100 metrů překážek a dva vylepšené osobní rekordy.
Po prozkoumání videozáznamů jsme zjistili, že čas družstva Nové Vsi i Prapořišť byl v obou útocích od startu po
výstřik obou proudů stejný. Uznání tedy právem náleží praporským proudařům za rychlé a přesné nástřiky, které
byly rozhodující. Svůj podíl na tom měl i silný vítr během útoků. Ale takový je požární sport a všichni nemohou
první. Berme toto jako přípravu na další dvě soutěže, kde nás čeká daleko větší konkurence. V loňském roce
jsme na jedné z těchto soutěží zatápěli soupeřům s výkonnějšími stroji a navíc ještě užšími hadicemi. Na letošní
sezónu již máme také sadu úzkých hadic a výkonnější mašinu. Navíc máme i kompletní dresy. Díky sponzorům
jsme získali prostředky na zakoupení nových elastických kalhot. Touto cestou děkujeme sponzorům: A-Z služby
Václav Levička, Ferda’s Group a Ostření nástrojů Michal Hudec.
Sportovní družstvo samozřejmě jen nesportuje, zúčastňujeme se obecních brigád, akcí pro obecní úřad a
v neposlední řadě i brigád pro zemědělce. Jednou z posledních větších akcí bylo letos na jaře vypouštění,
čištění a oprava hasičské nádrže na návsi.
Nesmím také zapomenout na dar, kterého se nám dostalo od HZS Domažlice – vyřazené hasičské vozidlo
Nissan Vanette. K předání auta shodou šťastných náhod došlo právě v den konání jubilejního 10. ročníku
Memoriálu Josefa Schödelbauera. Srdečně děkujeme HZS Domažlice a nepochybujeme o hojném využívání
vozu, doufejme, že jen při hasičských soutěžích.
Nakonec chci poděkovat právě sportovnímu družstvu za velikou spolehlivost a ochotu. Myslím, že v současné
době mám tu čest být členem družstva, na které se mohu spolehnout nejen při sportovních kláních.

S přáním krásného léta
- Michal Hudec -
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„Stlejdové,
dlží to !“

BLAHOPŘEJEME
Od února do července letošního roku oslavili významná jubilea tito naši občané: W. Rýs, V. Husník, V.
Pejsarová, H. Kreuzová, M. Hynčíková a M. Šmejkalová.
Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví do dalších let.
DÁRCE KRVE Antonín Nejdl byl v letošním roce oceněn Zlatým křížem ČČK 3. třídy za 80 odběrů krve, což
pro představu znamená darování necelých 40 litrů. Děkujeme.
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
27.07. Pouťová zábava, hudba Elixír, začátek 20.00
27.07. - 01.08. Výstava obrazů I. Hromádkové, výstava bude
přístupná o pouti a v úředních hodinách OÚ
31.08. Rozloučení s prázdninami ve 14.00 na dětském hřišti
07.09. Oslavy 115 let SDH Nová Ves – Vítovky od 14.00
14.09. Podzimní vycházka, sraz u kapličky ve 14.00
12.10. Drakiáda, sraz u kapličky ve 14.00
18.10. Cestopisná přednáška J. Wollerové
27.10. Lampionový průvod, sraz u kapličky v 19.30
16.11. Cestopisná přednáška L. Hynčíka –

„Megacities východní polokoule“
30.11. Hudební odpoledne nejen pro seniory
07.12. Mikulášská besídka, 15.00 v hostinci U Vachatů
24.12. Štědrovečerní setkání u kapličky v 21.00

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

PRÁZDNINY…
I ta nejstarší generace si určitě pamatuje
na první den prázdnin. Zdálo se, že ty
dva měsíce jsou nekonečně dlouhá
doba. Jenže chyba lávky, ty dva měsíce
dokázaly pokaždé utéct jako mžik.
Coby dítko školou povinné jsem četla
knížku od Julese Verna „Dva roky
prázdnin“. To mi připadalo jako dobrý
nápad, dva roky, doba pro prázdniny
naprosto přiměřená. Co pan Verne ve
svých knihách předpověděl, ať to byla
„Cesta na měsíc“, „Dvacet tisíc mil pod
mořem“ atd., všechno se splnilo. Jen ty
„dva roky prázdnin ne“!
A nikdy se nesplní. Kdyby to chtěl nějaký
parlament přece jen odsouhlasit, rodiče
navzdory politickému přesvědčení by
protestovali.
Ať vás čeká dovolená nebo prázdniny,
užijte si je v pohodě, i když to nebudou
dva roky!
-Irena Hromádková, kronikářka-

Stavebniny
Ferda’s group
Masarykova 501
Domažlice
Tel: 737 407 603, 379 423 344
info@ferdasgroup.cz, ww.ferdasgroup.cz

Šárka Kafková
Obchodní zástupce
ČMSS, a.s.
Na Tržišti 526, Kdyně
Tel: 737 846 855, sarka.kafkova@cmss-oz.cz
6

Tiráž
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vhazujte do obecní
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