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Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda, proto mi dovolte, abych toto volební období alespoň v kostce shrnula. Nejdříve
se vrátím ke svojí vizi ze 07.11.2010.
1) Na základě dotačních titulů přitáhneme do obce peníze, které pomohou rozvoji naší vesnice. Vybudovali
jsme dětské hřiště, zrekonstruovali obecní úřad, klubovnu pro mládež, obnovili část silnice na Pranty, využili
dotace pro lesní hospodářství na osázení obecních lesů, zpracovali nový územní plán, čerpali dotaci na
hasičskou soutěž, zajistili stoprocentní dotaci
dotaci na hasičské auto. Nejcennější byla určitě oprava a restaurace
kapličky jakožto kulturního dědictví pro další generace. Posledním dotačním titulem je naučná stezka.
Celkově dotační tituly přinesly naší obci přes 1.600.000 Kč. Obec jsme v roce 2010 přebírali
pře
s rozpočtem
1.200.000 Kč, slíbili jsme, že obec nezadlužíme, a to jsme také dodrželi. Nyní máme na účtu přes 1.500.000
Kč a čekáme ještě na proplacení dotace naučné stezky přes 200.000 Kč. Obec tedy budeme předávat zhruba
s půlmilionovým ziskem.
2) Zlepšit komunikaci mezi občany a obecním úřadem. Toto je na posouzení Vás našich občanů. Rozšířili
jsme úřední hodiny, využívali CZECH POINT, vydali jsme 8 zpravodajů. Zpočátku občané projevovali hojnou
účast na schůzích, škoda, že to tak nevydrželo po celé
celé období, neboť právě na schůzích se mohou občané o
všem podrobně informovat. Těm občanům, kteří se o naši práci zajímali, projevovali své názory, přicházeli
s radami a novými podněty, děkujeme.
3) Zavedli jsme novou úřední desku, obnovili jsme webové stránky naší obce.. Zároveň bych touto cestou
chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli na vydání našich občasníků Novoveský zpravodaj, ale i
těm, kteří samotný zpravodaj připravovali. Děkuji i naší kronikářce, která pravidelně zaznamenává
nejdůležitější dění v obci. Děkuji i za skvělé vedení našich webových stránek.
4) Pokračovali jsme ve všech kulturních akcích,
akcích, některé jsme i rozšířili. I tady chci poděkovat všem, kteří tyto
akce připravovali a podíleli se na jejich organizaci.
5) Snažili jsme se o údržbu zeleně nejen v obci, ale i v jejím okolí. Vzhled naší obce kladně hodnotí nejen
mnozí naši občané, ale hlavně turisté a návštěvníci.
6) Uvedli jsme do pořádku užívání všech obecních pozemků s výjimkou jednoho. Na všechny pronajaté i
odprodané
ané pozemky existují řádné smlouvy. S čistým svědomím můžeme říci, že všechny prodeje a pronájmy
proběhly podle zákona, což potvrdili i dvě kontroly kriminální policie, krajské audity a následně kontrola
ministerstva vnitra. Prodeje a pronájmy pozemků přinášejí
přinášejí do naší společné kasy taktéž peníze.
Je mojí občanskou povinností vyjádřit se i k transparentům. S autory lživých transparentů, jejichž
nepravdivost potvrdila i Policie ČR, jsme nyní v přestupkovém řízení. Sice žijeme v demokracii, ale
demokracie se
e nerovná lež. Každý máme právo na svůj názor, ale nemůžeme lživým jednáním napadat a
beztrestně poškozovat další občany a jejich zvolené zastupitele. Náš úřad není komunistický, nikdo z nás
není členem KSČM, a i kdyby byl, je to svoboda názoru každého jednotlivce.
jednotlivce. Starostka obce nepronajímá
obecní pozemky nikomu, tedy ani svému „synáčkovi“. O pronájmu rozhoduje vždy obecní zastupitelstvo. Můj
mladší syn má na základě výběrového řízení pronajato část zemědělských pozemků obce, za které obci platí
nejvyšší nájem.
ájem. Výběrového řízení jsem se nezúčastnila, ani jsem pro pronájem nehlasovala.
Mnohdy byla naše práce vyčerpávající, pracovali jsme pod stálým nátlakem nesmyslných a mnohdy až
nechutných obvinění pár jedinců. Prošli jsme mnoha kontrolami různých úřadů a žádný nám nezjistil závažné
pochybení. Jsme na svoji práci hrdí. S čistým svědomím se můžeme podívat našim spoluobčanům do očí.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří v podzimních volbách jasně potvrdili, jak jsou
s prací OÚ spokojeni. Chci poděkovat všem zastupitelům obce za nemalý podíl na vedení obce, neboť i při
jejich pracovním vytížení jsme se každou středu scházeli a společně řešili vše potřebné ohledně naší obce.
Dík patří hasičům, kteří dobrovolně pomáhali na všech akcích konaných
konaný v naší obci, kulturní komisi a komisi
životního prostředí. Byla to skvělá kolektivní spolupráce, bez které si nedovedu řízení naší obce představit.
Nezapomeňme, že v demokracii kromě práva na vlastní názor je i místo pro slušnost, pravdu a další důležité
důlež
lidské hodnoty.

- Mgr. Věra Hynčíková, starostka obce 1
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JSME TADY PROTO, ABYCHOM ŽILI…
Často přemýšlím o naší cestě. O jejím začátku a konci. O jejím smyslu. Nejdůležitější je nikomu neškodit a
něco pro druhé udělat. A umět se postavit špatnému. Život mne naučil, že nic netrvá věčně, žádný strom
neroste do nebe, hlavou zeď neprorazíš, ale je dobré se o to pokusit. Že ti nejlepší jsou nejskromnější, a
nejvíce ze všeho je láska a soucit. V životě je třeba neslevit ze základní sebeúcty, nepodlézat, zachovat si
kritické myšlení a nenechat ze sebe dělat hlupáka. Mojí snahou je otevřít některým lidem oči. Nasměrovat je
k zamyšlení nad tím, co se v mezilidských vztazích v naší obci děje. Způsoby komunikace ve formě billboardů
a různých plakátů jsou pro mne zcela nepřijatelné, i když ve svobodné a demokratické společnosti dovolené.
Jen je smutné, že při jejich tvoření se nehledí na jejich pravdivost.
Myslím, že v naší obci by se měla dát přednost osobnímu setkání. Více by se vyřešilo. Komunikací po
telefonu se také vyřídí více než-li v SMS zprávě. Když se dívám v obci kolem sebe, mám pocit, že obecný
prostor některým občanům vůbec nic neříká. Zvolili jsme si obecní zastupitelstvo proto, aby se o obecní blaho
staralo. A vy občané jste pro ně tím nestaveným zrcadlem.
Sousedské vztahy jsou také velmi důležité. Vždy se říkalo, že pokud se nepovede soused, je to na
vystěhování. Respektování se navzájem je nezbytné v rodině a v obci též. Upřednostňování svých vlastních
zájmů před vším vede k napětí mezi občany, to je moc nebezpečné a špatně se toho zbavuje.
Dobrá starostka se pozná, když po sobě zanechá úřad i obec v lepším stavu než před jejím nástupem. Ten,
kdo není slepý, hluchý, nebo negativně založený vůči starostce, by měl tuto skutečnost poznat a ocenit. Za
sebe ti upřímně, Věro, děkuji. Tvoji konečnou zprávu jsem v této chvíli ještě neslyšel, ale pod všechno bych
se podepsal, protože tvé názory a pohledy na zdejší život v obci znám.
Dnes si lidé nalhávají, že jsou svobodní. Ti starší, že proti starému marasmu nemohli nic dělat, a že nelze nic
dělat ani proti novému. Ti mladí, že mít víc a víc je štěstí, a že urvat co se dá je ctnost. Pod tyto řádky bych se
ale nikdy nepodepsal. Vždy jde dělat pro dobrou věc víc, než-li si myslíme. Mlčet, znamená úplně se vším
souhlasit. Člověk má právo na malé chyby. Ale chyby, po kterých přicházejí slzy druhých, bychom si měli
- Jan Mazanec protrpět.

PODZIMNÍ OKOLÍ

POD ČAROU…
Rády bychom touto cestou poděkovaly celému zastupitelstvu a zejména
paní starostce Věře Hynčíkové za příležitost a možnost vytvářet
Novoveský Zpravodaj. Těší nás, že i tak malá obec má tak bohatý kulturní
a společenský život a my tak můžeme občanům připomínat malé i větší
akce. Velký dík patří také všem sponzorům, díky jejichž příspěvkům mohl
zpravodaj vycházet. Věříme, že se i nadále budeme moci spolehnout na
podporu jak finanční, tak i obsahovou, byla by škoda v této krásné tradici
nepokračovat. Za veškeré Vaše podněty děkujeme.

- Šárka Nejdlová a Lenka Hudcová 2
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Kaplička Sv. Jana Nepomuckého
Dne 26. července byla v naší obci slavnostně vysvěcena opravená a zrestaurovaná kaplička Sv. Jana
Nepomuckého na návsi. Slavnostního svěcení se ujal kdyňský farář Monsignore Miroslav Kratochvíl, s
restaurátorským návrhem a pracemi seznámila přítomné Renáta Hronová, která rekonstrukci zařídila.
Kaplička je kulturním dědictvím venkova a její opravy byly zahájeny letos v březnu. Rekonstrukce kapličky
včetně prací stála více než 400 000 Kč, obci se podařilo získat dotaci ve výši 180 000 Kč. Kaplička byla hodně
podmáčená, protože v minulých letech byly zdi zalepeny betonem, a tudíž neměly možnost vysychat. Muselo
se nejprve odvodňovat a pak opravit vrchní nátěry a omítky“, vysvětlila starostka obce Mgr. Věra Hynčíková.
Kaplička byla po roce 1989 dvakrát vykradena, z původní výzdoby zbyl jen kříž a pět sošek, s nimiž měli
restaurátoři nejvíce práce. V okolí kapličky bylo opraveno posezení s lavičkami a malým ohništěm a nechybí
ani houpačky pro děti.

Pohádkový les

Obnova zeleně v Nové Vsi

Dne 14.07. jsme spolu s dětmi oslavili dodatečně jejich
svátek a připravili jsme pro ně cestu „Pohádkovým
lesem“. Všechny děti a rodiče přišli k rozcestí „ Na
vyhlídce“. Každé dítě dostalo soutěžní kartičku, na
které pohádkové postavičky zaznamenávaly body za
splnění úkolu z jednotlivých stanovišť. A tak si děti
zasportovaly na chůdách, prošly si vyznačenou trasu
šlapadly, lezly tunelem, házely míčem a kroužky na
určený cíl, skákaly v pytlích, hledaly v trávě rozházené
barevné míčky a rozdělovaly je podle barev. Trasa
končila na vrchu „Ráj“. Odměnou dětem byl ohýnek
s buřty a balíček dobrot od Obecního úřadu.

Další etapa ozelenění obce proběhla za budovou
obecního úřadu, v parku, u klubovny
mládeže. Před více než dvaceti lety zde místní
občané zasadili mladé smrky. Dnes z nich
vyrostly obrovské jehličnany, které na první
pohled byly krásné, ale prostudováním z blízka
usychaly. Ukázalo se, že jsou uvnitř duté a
nahnilé. Začaly být nebezpečné pro své okolí,
protože kolem nich si hrály a běhaly děti, v jejich
blízkosti se pořádala taneční pouťová zábava a i
dětská soutěžní odpoledne. Rozhodlo se tedy o
jejich pokácení a následné vysázení nových
mladých stromků. Bylo vyhlášeno výběrové
řízení, jehož podmínkou bylo vykácení stromů,
likvidace i drobných větví, pařezů, vyčnívajících
kořenů a celková úprava parku. Vítěz
výběrového řízení se úkolu zhostil opravdu
dokonale a v poměrně krátkém čase park krásně
upravil. Zastupitelé obce po konzultaci
s ochranáři přírody pak vysázeli nové stromy,
které se do obce více hodí, jednu lípu a dva bílé
hlohy. Určitě se s pokácením a vysázením
nových stromů neztotožnili všichni občané obce,
ale nebezpečné stromy nemohla obec nadále
nechat růst bez povšimnutí. Jejich obnovou obec
zajistila další pěkný zelený koutek, třeba pro
klidné posezení.

FOTO BUDE DOPLNĚNO
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NAUČNÁ STEZKA KDYŇSKEM
V sobotu 1.11. byla slavnostně otevřena Naučná stezka Kdyňskem, o jejíž vytvoření se zasloužila naše obec.
Na úvod poděkovala paní starostka všem, kteří se na práci podíleli a v krátkosti seznámila s obsahem stezky.
Příjemné slunečné podzimní vycházky se zúčastnilo celkem dvacet dospělých, devět dětí a šest psů, přičemž
si každý upravil délku trasy dle svých sil. Na všechny hladové a žíznivé poutníky čekalo na Vítovkách malé
občerstvení, kterým se zároveň stávající zastupitelstvo rozloučilo s občany.
Naučná stezka je dlouhá asi 13 kilometrů a provede vás těmi nejzajímavějšími místy v okolí Nové Vsi.
Informační panely seznámí české i německé turisty s těmito tématy:
1) Rozhledna nad Novou Vsí - Evropské rozvodí
2) Vyhlídka pod Bezným - panorama a Pošumavská příroda
3) Vrch Ráj - historie místa, Všerubský průsmyk
4) Tanaberk - tanaberské třešně, fara
5) Biokoridor se soustavou tůní a místní fauna
6) Památník padlým
7) Vznik a funkce lesa
8) Pramen Kouby a vodní toky
Děti naleznou na každém panelu hádanku, řešení si mohou zapisovat do kartiček,
které získají v turistickém informačním centru ve Kdyni nebo v budově obecního
úřadu v Nové Vsi.
Celkové náklady
Výše dotace
Investice obce

cca 256.000 Kč
cca 214.000 Kč
cca 42.000 Kč

Užijte si příjemnou procházku naším krajem a chovejte se prosím ohleduplně vůči přírodě i vybavení stezky.
Děkujeme.
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SDH NOVÁ VES – VÍTOVKY - činnost sportovního družstva v sezóně 2014
Půlrok utekl jako voda a tak mi dovolte Vás v krátkosti

014
seznámit s činností SDH a sportovního družstva za toto
NO
období. Sezóna sportovního družstva již skončila a mohu ji

hodnotit jako úspěšnou, ovšem ve srovnání se sezónou
předchozí rok pouze jako průměrnou. Zvládli jsme sice o
jednu soutěž více, ale náš výkon stroje nám bohužel
neustále nedovoluje dosahovat lepších umístění. Doufáme,
že se nám toto povede přes zimní pauzu změnit a že naše
plány s navýšením výkonu motoru vyjdou. Moc času na to
není, první soutěž v příštím roce je již v lednu, tak nám držte
palce.
Jak jistě zasvěcení občané vědí, naše činnost se netočí jen
kolem sportu. Opět jsme v letošním roce pomáhali při akcích
pro obec, samozřejmostí je proškolování členů sboru a
zlepšování zázemí naší zbrojnice. Již rok a půl používáme
hasičské auto, což nám mnohonásobně usnadňuje jednak
cesty na soutěže, tak i vedlejší činnost sboru. Opět musím
apelovat na všechny členy sboru. Jako každý rok jsme se i
letos potýkali s nedostatkem členů na brigádách jak pro
hasiče, tak pro obec. Ten samý problém byl i při školení
zásahového družstva a členů SDH. Převážnou většinu
brigád zajišťují členové sportovního družstva, za což jim patří
velký dík. Je dobře, že sezapojují hlavně tito „mladí“ a tím se
zdokonalují ve výcviku, ale je smutné, že starší členové jim
nejdou příkladem.
V letošním roce se nám oženili dva naši členové, Josef Nejdl
a Zdeněk Hynčík, tímto jim ještě jednou za celé SDH
blahopřeji a přeji mnoho štěstí. Logickým důsledkem těchto „
změn“ je to, že nám členové odcházejí, stěhují se, či nemají
na sportovní činnost čas. Toto nás bohužel donutilo k tomu,
abychom oslovili sportovce z jiných sborů, kteří nám nejen
letos výrazně na soutěžích pomohli. V našem devítičlenném
družstvu máme tedy již tři „přespolní“ (ze sboru Kdyně a
Všeruby). Tímto jim také děkuji a těším se na další
spolupráci v příští sezóně.
V tuto chvíli se sluší také poděkovat našim sponzorům, bez
kterých by to bylo o dost těžší. Děkuji tedy Obecnímu úřadu,
firmě AZ služby Václav Levička, firmě Ferda´s Group, ostření
nástrojů Michal Hudec, soukromému zemědělci Zdeňku
Hynčíkovi a samozřejmě i samotnému SDH Nová Ves –
Vítovky. Budeme doufat, že se jejich seznam v příštím roce
ještě rozšíří.

- Michal Hudec -

Účast na soutěžích v sezóně 2014:
„ICE CUP“ Dolní Hradiště
Okrsková soutěž v Hluboké
„O pohár starosty“ Nová Ves
Noční závod Mračnice
Memoriál Pařezov
Memoriál Česká Kubice
Noční závod Štítary
Okresní kolo v PS Domažlice
Memoriál Horšovský Týn

17. místo
3. místo
2. místo
6. místo
5. místo
14. místo
8. místo
6. místo
10. místo
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Fejeton na téma „LIBOVOLNÉ TÉMA“

Zemřela nejstarší obyvatelka obce

Mám do zítřka napsat krátký fejeton na libovolné téma. Kvalita
nejlépe mezi pány Nerudou a Čapkem. Libovolných témat, těch je!
Měla by to být brnkačka. Tak například, že za necelé dva měsíce
budou Vánoce… To ne, už měsíc to připomínají v televizi a
v supermarketech. Co třeba podzimní práce na zahradě? Zamítá se,
to je nuda a bolí z toho záda. Lepší by bylo něco hodně kousavého o
současné politice?! Tak to už vůbec ne, to radši ty zahradní práce,
z těch je aspoň užitek!
No vida, fejeton je napsán, i když téma jsem nenašla. Libovolné
téma není vůbec žádná brnkačka! Pánové Neruda a Čapek by mi to
možná i dosvědčili…
- Irena Hromádková, kronikářka -

Letos nás ve věku nedožitých sta
let opustila nejstarší obyvatelka
obce paní Grösslová.

Významná životní jubilea letos oslavili:

Plánované akce v obci
Listopad
- Představení ochotnického divadla
z Černíkova
- Tvořivá dílna – ukázka papírových výrobků
- Cestopisná přednáška p. Wollerová
Prosinec
- Mikulášská nadílka pro děti
- Štědrovečerní setkání u kapličky
(přesné termíny a časy budou upřesněny
a včas vyvěšeny)

leden Antonín Budský
červen Jana Riessová
červenec Alena Jandová
Gratulujeme!
Volby do obecního zastupitelstva 10. – 11. 10.2014
Říjnových voleb do obecního zastupitelstva obce
Nová Ves se zúčastnilo 95 voličů z celkových 121
oprávněných. Na další funkční období bylo z
celkem 11 kandidátů zvoleno 7 členů zastupitelstva:
Věra Hynčíková, Josef Tauer, Dana Sajlerová,
Michaela Šmejkalová, Josef Polák, Michal Hudec.
Šárka Nejdlová.

Odvoz popelnic v měsíci listopadu a prosinci
11.11.
09.12.
25.11.
23.12

Ustavující schůze nového zastupitelstva se koná
07.11.2014 od 19 hodin v budově OÚ.
NOVÝ WEB
V červnu letošního roku byla spuštěna
nová grafika na oficiálních internetových
stránkách obce. Cílem nového vzhledu
bylo více vyzdvihnout turistické a přírodní
hodnoty obce a jejího okolí. Stránky obce
slouží nejen jejím obyvatelům, ale mají
zatraktivnit
obec
potenciálním
návštěvníkům. Na obsahu stránek se
můžete podílet i vy, své příspěvky či
podněty můžete zasílat na email
novaveskd@gmail.com nebo přineste na
Obecní úřad.

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:
L. Hudcová, Š. Nejdlová
Fotografie: V. Husník
evidenční číslo: MK ČRE 19986

www.novaveskd.cz

