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CO SE DĚLO V NOVÉ VSI…

Masopustní průvod obcí
Masopustní oslavy vyšly letos na první březnový víkend.
Oproti loňskému roku, kdy se maškary brodily sněhem,
mohly letos zimníky odložit a užívat si sluníčka a teplého
počasí. I přesto, že se masopustního veselí zúčastnila
jen hrstka místních nadšenců, byli v každém domě vřele
přivítáni a pohoštěni a řádně tak zahájili postní období.

Tříkrálová sbírka
I letos se v naší vsi děti na
svátek Tří králů ustrojily do
kostýmů a putovaly od
domu k domu s písničkou
na rtech. Obešly všechny
domy v Nové Vsi i na
Vítovkách a obyvatelé tak
mohli jejich prostřednictvím
přispět do celostátní sbírky,
jejíž výtěžek je věnován
handicapovaným
dětem,
sociálně slabým rodinám a
seniorům.
Celkem se
v naší obci vybralo 4.800
Kč, celkem za kdyňskou
diecézi 235.031 Kč.
Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Letošní novoroční turnaj ve stolním tenisu se sice setkal s menší účastí než vloni, i přesto však mezi hosty
panovala dobrá nálada a mezi devíti hráči ta správné soutěživé nadšení. Na 1. místě se jako už po mnoho let
umístnil Pavel Kreuz z Hluboké, druhé místo obsadil Zdeněk Hynčík ml. a třetí místo vybojovala naše paní
starostka Věra Hynčíková. Všem hráčům děkujeme za účast a strejdovi Vachatovi za zázemí a občerstvení.

Tradiční štědrovečerní setkání u kapličky
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Česko-německé Vánoce na Tanaberku
Češi a Němci se sešli na Tanaberku. V neděli 29.
prosince měla svoji premiéru společná akce třech
partnerských obcí Všeruby, Kdyně a Eschlkam. Českoněmecké Vánoce na Tanaberku přilákaly cca 300
návštěvníků z Čech i sousedního Německa. Většina z
nich přišla pěšky, aby se cestou za slunečného počasí
kochali nádherným výhledem do krajiny Všerubského
průsmyku. Vyzdobený kostel sv. Anny byl zaplněn do
posledního místečka. Tu pravou vánoční atmosféru
navodilo vystoupení dudácké muziky Bulácí z Mrákova a
česko-německé vánoční čtení. Venku bylo u ozdobeného
stromu připravené vánoční občerstvení.
-za Městys Všeruby Ivana KramlováMikulášská besídka
Mikulášská nadílka se konala 7. prosince v místním
hostinci. Děti i rodiče si přišli zpříjemnit předvánoční
sobotní odpoledne kreslením a zpíváním. Nejvíce se
však děti těšily (s kapkou strachu) na příchod
Mikuláše, čerta a anděla. Když tato trojice dorazila,
byla překvapena, jaké krásné básničky a písničky
děti umí, a odměnila je balíčky plnými dobrot. Na
závěr nejen Mikuláše, čerta a anděla, ale i ostatní
přítomné překvapilo, jak neobvykle si výslužku
zasloužil jeden z chlapců, který místo básničky zahrál
na harmoniku a tím sklidil i velký potlesk. Nadílka se
velmi povedla a věříme, že na děti i letos čeká sladká
odměna místo uhlí a brambor.
- Dana Sajlerová Mráček zpívá Nové Vsi
Druhou adventní neděli přijel k nám do Nové Vsi dětský
mrákovský soubor. Na třicet krásně krojovaných zpěváků,
zpěvaček a muzikantů zaplnilo hostinec u Vachaty. Radost
do našich srdcí přinesly překrásně zazpívané chodské
koledy. S výběrem a nacvičováním vystoupení dětem již
řadu let ochotně pomáhají vedoucí souboru p. Johánková,
p. Bayerová a p. Růžková. Po vystoupení jsme si ještě
chviličku poseděli u kávy a chodských koláčů, které pro nás
zakoupil obecní úřad. Teprve k večeru jsme se všichni
rozešli k domovům.
- Dana Sajlerová Uctění památky padlých
V roce 2013 uplynulo 75 let od
událostí roku 1938, které vyvrcholily
zabráním
českého
pohraničí
Německem. U památníku J. Laudy a
V. Reta, kteří padli za vlast, proběhla u
této příležitosti pietní akce. Té se
kromě místních představitelů zúčastnili
také senátor J. Látka, zástupce
Českého svazu bojovníků za svobodu,
zástupce Kruhu vyhnaných Čechů z
pohraničí v r. 1938 a zástupce
Plzeňského kraje.

Zeměpisné přednášky
V listopadu loňského roku měli
obyvatelé obce možnost „navštívit“
Asii.
Nejprve
nás
provedla
Jaroslava Wollerová Vietnamem,
týden na to jsme obdivovali s
Luďkem Hynčíkem velkoměsta
východní
polokoule.
Obě
přednášky se setkaly jako vždy
s hojnou účastí a proto všechny
jistě potěší, že i v letošním roce
nás čeká několik zajímavých
cestovatelských zážitků.
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SDH NOVÁ VES - VÍTOVKY
Svěcení hasičského vozidla

014
Neděle 20.10.2013 byl významný pro Sbor dobrovolných
NO
hasičů v Nové Vsi-Vítovky. V tento den pan vikář Miroslav
Kratochvíl pokřtil hasičům nové hasičské auto. Kmotrem se
stal zasloužilý člen sboru pan Karel Janda, který stál u
hasičského dění v Nové Vsi téměř od počátku.

Výroční valná hromada 18.1. 2014
Vyznamenaní členové:
Jaroslav Sajler – za10 let činnosti
Jiří Levička – za 20 let činnosti
Antonín Nejdl – za 20 let činnosti
Noví členové:
Josef Nejdl
Miroslav Housar
Sportovní družstvo v sezóně 2013:
Okrsková soutěž Hyršov: 3. místo
Memoriál J. Schödelbauera: 3. místo
O pohár starosty SDH Chodov: 1. místo
Noční soutěž Mračnice: 13. místo
O pohár starosty Pařezov: 7. místo
O pohár starosty Česká Kubice: 16. místo
Putovní pohár SDH Tlumačov: 5. místo
O pohár starosty SDH Březí: 12. místo

OSLAVY 115 LET ZALOŽENÍ SDH NOVÁ VES – VÍTOVKY
V sobotu 7.9.2013 proběhla oslava 115 let SDH Nová Ves-Vítovky. Celou akci uváděl místostarosta SHD
Josef Polák. Po uvítání přítomných předal slovo starostovi SDH Václavu Kraftovi, který uvedl hosty ze ZS
Plzeňského kraje p. Kůstku, z okresního sdružení p. Petrželku, za okrsek č. 9 p. Fichtla a členy ostatních
sborů. Poté nám jednatelka Dana Sajlerová řekla něco o historii sboru a velitel sportovního družstva Michal
Hudec seznámil přítomné s činností sportovního družstva. Místostarosta obce Josef Tauer pak popřál hasičům
hodně úspěchů a symbolicky jim předal do užívání vůz Nissan Vanette, který získali od HZS Plzeňského kraje.
Následně dostal slovo velitel okrsku Oldřch Fichtl, který zavzpomínal na dlouhá léta činnosti našeho sboru.
Krátce promluvila i jednatelka SDH Kdyně p. Mlezivová, která spolupracuje s naším sborem při soutěžích již
řadu let. Za ZS Domažlice promluvil p. Kůstka, který nám mimo jiné popřál hodně šťastných kilometrů. Na
závěr promluvil p. Petrželka, který pochválil činnost našeho sboru.
Po projevech všech hostů předvedlo zásahové družstvo ukázku hašení požáru s nově nabytým vozidlem,
Zásah se zdařil, čímž se potvrdilo, že se družstvo s vozidlem rychle spřátelilo. Ačkoliv jsou chlapci velmi
šikovní, doufejme, že skutečných zásahů bude co nejméně.
Po oficiálních projevech následovala prohlídka hasičské zbrojnice a techniky. V hostinci byla připravena
výstava shrnující historii sportovního družstva za uplynulých 30 let. Bylo možné také nahlédnout do klubovny
mládeže, kterou letos zrekonstruoval obecní úřad. Odpoledne pokračovalo zábavou za „Vachatovo“
hostincem, která vyvrcholila souboji mezi dobrovolníky v překážkovém běhu. Nutno dodat, že ani „staří bardi“
se nenechali zahanbit. Oslava se skvěle vydařila a věříme, že se i všem líbila.
- Naďa Poláková, kronikářka SDH -
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
-

ke konci roku 2013 byla dokončena oprava místní komunikace na trase Nová Ves – Pranty. Byly opraveny
výtluky a část tohoto úseku byla pokryta novým asfaltem. Celkové náklady dosáhly 500.000 Kč, z čehož
téměř 40% bylo pokryto získanou dotací z Plzeňského kraje. V závislosti na vypsaných dotačních titulech
a finančních možnostech obce budou v dalších letech opravy komunikací pokračovat.

-

Nový územní plán, na kterém se začalo pracovat v loňském roce, je před dokončením. V současné době
se řeší námitky a připomínky občanů.

-

Klubovna pro mládež v přízemí budovy Obecního úřadu byla dokončena a slavnostně uvedena do
provozu. Nové vybavení jako audiozařízení, stolní fotbal či elektronické šipky slouží nejen místní mládeži
k běžnému užívání, ale jsou k dispozici i všem občanům např. na pořádání soukromých společenských
akcí. Více informací získají zájemci na OÚ během úředních hodin.

BLAHOPŘEJEME
V druhé polovině loňského roku oslavil pan Karel Janda 70 narozeniny. Srdečně gratulujeme a přejeme
pevné zdraví do dalších let.
NOVOU OBČANKOU České republiky se stala obyvatelka Nové Vsi paní Svitlana Ticháčková. V říjnu
loňského roku složila po 16 letech pobytu státoobčanský slib. Blahopřejeme.
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
19.4.

Zima letos a v minulých letech...

První jarní vycházka - sraz
v 13.00 hodin u kapličky

7.5.

Lampionový průvod - sraz
v 19.00 hodin u kapličky,
opékání buřtů a průvod vsí

1.6.

Dětský den

CUKRÁRNA – KAVÁRNA
JANA RAŠKOVÁ
Náměstí 133, Kdyně
Tel.: 739 035 821
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Tiráž
Své příspěvky prosím vhazujte do
obecní schránky nebo posílejte na
email: ou.nova.ves@tiscali.cz
Redakčně se podílí:
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