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Vážení
spoluobčané,
připravili jsme
pro Vás další
číslo Novoveského
zpravodaje.
Ve svém krátkém příspěvku bych
se Vám ráda představila.
Jmenuji se Michaela Šmejkalová
a funkci starostky naší obce
vykonávám od 25. února 2015.
Děkuji členům zastupitelstva za
projevenou důvěru a doufám, že
moje působení v této funkci bude
přínosné.
V letošním roce je naplánována
rekonstrukce vodní nádrže ,,Klevetka´´, která se uskuteční na
podzim tohoto roku. O finanční
spoluúčast jsme požádali dotační
tituly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Rádi přivítáme další
nápady, které by přispěly k
rozkvětu naší obce a těším se na
spolupráci s vámi.

- Michaela Šmejkalová starostka obce

č. 9

Občasník

Adventní čas v Nové Vsi
Předvánoční čas v Nové Vsi byl ve znamení opravdu čilého ruchu.
Tak jako každý rok, i letos jsme pro děti přichystali Mikulášskou
nadílku. Děti si vlastnoručně vyrobenými ozdobami okrášlily
stromeček na Obecním úřadu, zazpívaly si koledy a Mikuláš s čerty a
andělem pro ně měli přichystanou odměnu výměnou za hezkou
básničku.
Týden poté jsme se sešli v budově
Obecního úřadu znovu, tentokrát
na Vánoční dílně na téma
„Papírový pedig a vánoce“.
Manželé Procházkovi přivezli na
ukázku nádherné výrobky právě ze
svinutého novinového papíru a
s trpělivostí nás učili, jak si něco
takového vyrobit. Kdo si udělal
v předvánočním shonu čas, užil si
opravdu příjemné odpoledne.
Poslední loňské setkání občanů Nové Vsi se konalo 24.12. večer.
Tradiční „štědrovečerní zpívání v kapličce“ má u nás již dlouholetou
tradici a jsme rádi, že si občané i v tento sváteční den najdou chvíli
vydat se z vyhřátých domků ven. Letošní setkání bylo sice bez
sněhu, ale i přesto moc hezké a příjemné. Novoveské děti nám za
doprovodu klavíru a flétny zazpívaly známé i méně známé koledy, na
zahřátí se podávalo svařené víno, sváteční atmosféru nám navodily
alespoň zapálené prskavky.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
I v letošním roce se první den Nového roku sešli v hostinci u Vachaty
příznivci sportu, aby zde protáhli znavená těla po silvestrovské noci a
poměřili své síly ve stolním tenisu. Sešla se opravdu silná sestava
složená z místních i přespolních, a tak se klání protáhlo až do pozdních
odpoledních hodin. Nový pingpongový stůl, při jehož skládání se chlapi
opravdu zapotili, byl řádně pokřtěn a všichni si turnaj opravdu užili.
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ČERNOCH rozesmál Novou Ves
29.11. se Vachatova hospoda proměnila v miniaturní divadelní scénu. Své umění nám přišli představit herci
z nedalekého Černíkova. Jejich ochotnický spolek Černoch hraje již od roku 2007 a nepřímo navazuje na
tradici ochotníků, kteří v Černíkově působili do 50. let minulého století. Spolek funguje pod místní SDH
Černíkov a vše kolem přestavení včetně kulis, kostýmů, osvětlení a ozvučení si zajišťují herci a občané obce
svépomocí. Je třeba říci, že hry nacvičují ve svém volnu a zcela bez nároku na honorář, pouze pro potěšení
své a svého publika.
K nám do Nové Vsi přijeli představit veselohru LUCERNA aneb BOJ O LÍPU. Tento kus již měl několik desítek
repríz v blízkém i širokém okolí a stále sklízí velký úspěch. Veselohra z venkova je opravdu velmi hezky
zpracovaná a tak jsme si užili krásný veselý večer.
Je trochu škoda, že i přesto, že se kulturní představení konalo přímo v obci a bylo zdarma, nenašlo si více
občanů čas a chuť se přijít podívat. Musíme říci, že opravdu o hodně přišli.

Tříkrálová sbírka
Každoroční celostátní Tříkrálová sbírka se konala i v Nové Vsi. Dvě skupinky
„králů“ kráčeli dům od domu s kasičkou a zpívali známou písničku. I když počasí
nebylo zrovna příznivé a „ledovka se sněhem“ jim cestu trochu ztížila, šikovní
králové vše zvládli na jedničku, a tak i občané Nové Vsi mohli přispět na dobrou
věc a někteří i malou sladkostí pro děti.
Výtěžek: Plzeňská diecéze: 3.833.459 Kč, Kdyně a spádové obce: 249.100 Kč
Obce Nová Ves, Vítovky, Pranty: 5.092 Kč
Připravujeme zahrádky na jaro
Zimních radovánek jsme si letos moc neužili, a tak jsme o to dříve začali připravovat na jaro. V polovině
února jsme se sešli na obecním úřadě a povídali jsme si s panem Hinterholzingerem o údržbě zahrad na jaře.
Dozvěděli jsme se o stříhání stromů a keřů, o přípravě záhonů a skleníků, o jarních postřicích a hnojivech.
Největší část přednášky ale věnoval pěstování a sklízení jahod, seznámil nás s nejžádanějšími odrůdami a
hlavně kde je zdravé a levné nakoupíme. S přednáškou jsme byli opět všichni nadmíru spokojeni a těšíme se
na další sekání.
Masopustní průvod obcí
14.2. jsme jako každý rok oslavili masopust průvodem
masek. Za bujarého veselí a doprovodu harmoniky
obcházelo asi 16 masek vsí a od místních dostávali
domácí koblihy, uzené klobásy a také nějakou tu
štamprličku dobrého moku. Je dobře, že se v této lidové
tradici pokračuje i na tak malé obci, jako je Nová Ves, a
že se zapojuje i mladší generace.
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Z Nové Vsi až na Nový Zéland

Když zvony odletěly do Říma…..

O týden později jsme u nás uspořádali cestopisnou přednášku s
Ing. Štěpánku Vencelovou, která navštívila vzdálený Nový Zéland
a podělila se s námi o své nevšední zážitky. Se svou kamarádkou
procestovali autem i pěšky většinu národních parků této země. Na
svůj pobyt a cestování si vydělávaly prací na vinicích a sadech.
Zajímavé bylo nejen vyprávění o tamní překrásné a panenské
přírodě, ale i o možnostech přespání v chatkách, o na první
pohled milých, ale dotěrných zvířatech (raději se nepřibližovat a
nekrmit) a o srdečném chování místních obyvatel, kteří vědí, kde
je Plzeň! Vyprávění slečna Vencelová ukončila přáním poznat
další vzdálené země. Přejeme jí hodně štěstí a krásných zážitků.

Letošní velikonoce nás překvapily
počasím přímo aprílovým, sluníčko
střídalo sníh a mráz. Ani to však
neodradilo naše malé koledníky, aby
na zelený čtvrtek vytáhli ráčny,
řehtačky a klapačky a vyrazily vsí
zastoupit vyzvánění zvonu v místní
kapličce. V hojném počtu procházeli
vsí až do bílé soboty, aby si pak za
svoji snahu a výdrž vykoledovali u
každého domu vajíčka a něco
dobrého na zub.

Co dělali naši hasiči v zimě
Po předcházející sezóně 2014, kdy jsme po několika soutěžích zjistili, že výkon naší mašiny není dostačující a
tím máme pořád menší a menší šanci vyrovnat se ostatním sborů. Rozhodli jsme se s tím něco udělat.
Úprava motoru mašiny na lepší výkon je však dost finančně náročná. Díky příspěvkům sponzorů a hlavně
díky činnosti a pomoci členů sportovního družstva jsme sehnali dost prostředků, abychom mohli v prosinci
odeslat motor do Rožnova pod Radhoštěm a pak už se jen těšit, až se nám vrátí lepší a silnější. A již první
zkouška dopadla na výbornou. Věříme, že nám tato úprava dodá nový elán a chuť do nadcházející sezóny a
hlavně, že se kladně projeví na našich výsledcích. Držte nám všichni palce!
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům:

OÚ NOVÁ VES
Dne 31.01.2015 se v zasedací místnosti OÚ konala Valná hromada SDH Nová Ves – Vítovky. Nutno říci, že
účast byla hojná a zasedací místnost jsme zaplnili do posledního místečka. Zhodnotili jsme zde uplynulý rok,
co jsme zvládli a splnili, a co je třeba udělat rok následující. Na závěr byly předány ocenění za členství ve
sboru těmto hasičům a hasičkám:
10 let - Lenka Hudcová
20 let - Václav Kraft ml., Jan Mazanec, Jiří Pišťák
30 let - Josef Polák st., Zdeněk Hynčík st.
40 let – Oldřich Fichtl, Zdeněk Štípek
50 let – Josef Seidl
V sobotu 11.4. se naší obcí rozezněla hasičská siréna signalizující
oheň. Naštěstí nehořelo nic „doopravdy“, jen jsme si chtěli vyzkoušet a ověřit si, zda jsme připraveni, kdyby něco takového nastalo.
Spojili jsme tedy příjemné s užitečným a oheň vzplál v pískovně
pod vsí. Bylo třeba spálit listí, větve a suchý odpad, který tam
občané obce vozí ze svých zahrad. Celý den jsme tedy strávili tím, že jsme oheň hlídali, aby nepřeskočil
tam, kam by neměl. Večer bylo vše spáleno a v pískovně je zase místo a pořádek.

- Michal Hudec -
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NOVÁ VES má novou starostku
V loňských říjnových volbách byli do obecního zastupitelstva zvoleni tito členové:
Věra Hynčíková, Josef Tauer, Dana Sajlerová, Michaela Šmejkalová, Josef Polák, Michal Hudec. Šárka
Nejdlová.
Na ustavující schůzi obecního zastupitelstva dne 7.11. 2014 byla do funkce starosty obce zvolena Bc. Šárka
Nejdlová. 07.01.2015 bohužel paní Nejdlová z osobních důvodů na svou funkci rezignovala. Funkce starosty
byla po dobu dvou měsíců v zastoupení místostarostou p. Josefem Tauerem.
Dne 25.02.2015 byla na schůzi zastupitelstva zvolena do funkce starosty obce p. Michaela Šmejkalová.

To počasí…

Plánované akce v obci
Duben
- 18.04. jarní vycházka – 13:00 u hasičárny
- 30.04. stavění máje - 16:00 na návsi, večer
ohýnek a opékání vuřtů u kapličky
Květen
- 02.05. cestopisná přednáška „Šinkansenem
zemí vycházejícího slunce“ – manželé
Hynčíkovi – v 19:00 na OÚ
- 08.05. lampionový průvod – sraz v 18:00 u
kapličky
Červen
- 06.06. – Dětský den – stopovačka, hry pro
děti, táborák, přespání na chatě – místo a
přesný program bude upřesněn

O čem se dá v těchto dnech asi tak psát? Jedině o
počasí, všechno ostatní ustupuje do pozadí.
Když jsme ráno vyjížděli za sněhové vánice a
vichru, ještě si v rádiu přisadili, že místy intenzivní
bouřky. Tak to už člověk rezignuje a čeká už jen
sesuvy půdy, výbuch sopky, pád meteoritu…
Nevím, jestli je to útěcha, ale s počasím nebyla
spokojenost nikdy. Ty staré pranostiky to zachytily
nejlíp: Zelené vánoce – bílé Velikonoce, určitě si to
předkové vícekrát zažili jako my teď. Březen, za
kamna vlezem, duben, ještě tam budem. K tomu by
se dneska chtělo dodat, kdo ví, kde budem, protože
se přidala taková vichřice, že by nás to mohlo vzít i
s kamny. Nakonec to ale vždycky dobře dopadlo,
udělalo se hezky, vysvitlo sluníčko, poklidily se
napáchané škody.

Odvoz popelnic v měsíci dubnu – květnu - červnu
28.4.2015
26.5.2015
23.06.2015
21.07.2015

Tak doufejme, že to dobře dopadne i tentokrát!
- I. Hromádková, kronikářka Významná životní jubilea v naší obci oslavili:

Novoveská knihovna
V budově OÚ stále funguje Obecní knihovna. Jejím
spravováním je pověřena p. Marie Mrázová.
Otevřeno je v době úředních hodin OÚ:
Pondělí
09:00 – 10:00
Středa
18:00 – 20:00
Poslední Sobota v měsíci
10:00 – 12:00
Snažíme se do knihovny získávat nové knížky,
pokud byste měli zájem o některé tituly, které
v knihovně chybí, napište nám nebo přijďte osobně.

Ing. S. Hromádko – 70 let
p. J. Ekstein – 82 let
p. J. Šimková – 87 let
p. M. Balhar – 77 let
p. V. Pejsarová – 83 let
Gratulujeme a přejeme do dalších let vše nejlepší a
pevné zdraví!

CUKRÁRNA – KAVÁRNA
JANA RAŠKOVÁ
Náměstí 133, Kdyně
Tel.: 739 035 821
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