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Vážení
spoluobčané,
s příchodem nového roku bych
ráda jménem celého zastupitelstva popřála všem občanům
mnoho zdraví a úspěchů v roce
2016.
Pokud se ohlédneme zpět,
můžeme konstatovat, že kromě
obvyklých činností, které spočívají v udržování obecních
prostor a ozelenění obce, jsme
získali dotaci 350.000 Kč na
rekonstrukci požární nádrže
Klevetka z programu Stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2015. Ukončení rekonstrukce je plánováno
na 30. června 2016.
Zmínila jsem udržování obecních prostor, tímto děkuji všem
spoluobčanům, kteří se účastní
brigád obce, nebo svépomocí
udržují obecní pozemky kolem
svých domů.
Za společenský život bych ráda
poděkovala naší kulturní komisi, která připravila mnoho
pěkných akcí pro děti i dospělé.
Pro další zlepšení života v naší
obci rádi přivítáme nové nápady a podněty, které přinesete
Vy, občané.

- Michaela Šmejkalová starostka obce
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BOHATÉ KULTURNÍ DĚNÍ V LOŇSKÉM ROCE
Šinkansenem zemí vycházejícího slunce
Po prvním květnovém svátku jsme se v neděli v podvečer sešli
v zasedací místnosti Obecního úřadu, abychom si vyslechli
přednášku na poutavé téma „Šinkansenem zemí vycházejícího
slunce“. Už název vypovídal, že se jedná o velmi zajímavé téma a
přilákal mnoho posluchačů nejen z Nové Vsi. Pan Luděk Hynčík se
svojí paní vyprávěli zážitky z cesty po Japonsku, kterou absolvovali
japonským rychlovlakem zvaný právě Šinkansen. Navštívili mnoho
zajímavých míst, ze kterých nám ukázali nádherné fotky. Vrcholem
přednášky byla ukázka kopie samurajského meče, který si pan Luděk
odtamtud dovezl, a neméně zajímavé bylo líčení jeho přepravy k nám
do Čech. Děkujeme za další krásný cestovatelský zážitek.
Prach a broky v Prapořištích
Na začátku prosince jsme ve spolupráci s prapořišťskými sokoly
uspořádali divadelní představení. Kulturní sál v Prapořištích jsme
zvolili z důvodu naší nedostatečné kapacity a zároveň jsme chtěli
nabídnout tento kulturní zážitek více lidem, nejenom místním. Oslovili
jsme již naše známé divadelníky z Černíkova a jejich ochotnický
spolek ČERNOCH, kteří nám rádi přijeli zahrát nově nastudovanou
hru PRACH A BROKY. Ve velkém sále prapořišťské sokolovny se
sešlo bezmála sto lidí, kteří se při humorném kousku velmi bavili. Hra
pojednávala o myslivcích a jejich milostných dobrodružstvích a
myslím, že se hercům její pojetí velmi zdařilo. Už nyní se těšíme na
novou hru a věříme, že letošní úspěch přiláká ještě více příznivců této
vesnické zábavy.
Na skok za oceán
Velmi krásná a poučná přednáška pana Luďka Hynčíka na téma
„Metropole východu USA“ proběhla v neděli 18.10. Malý sálek na
obecním úřadu zaplnilo několik zvídavých místních občanů, ale také
naši věrní posluchači z Brnířova a Hluboké, kteří si spojili přednášku
s turistikou i přes špatné počasí. Překrásné fotky z největších měst
jako Deitroit, Windsdor, Boston, New York, Filadelfie, Durham a
Washington D.C. doplňoval pan Luděk zajímavostmi z historie i ze
současnosti. Paní Petra Hynčíková, která svého manžela doprovází a
doplňuje jeho vyprávění, má pro nás pokaždé také nějaké překvapení
z navštívených končin. Tentokrát jsme neochutnali typický
hamburger, ale čerstvě praženou kukuřici a zelený čaj.

Japonsko - největší dřevěná stavba na světě, chrám Tódaidži ve městě Nara

USA – pohled na čtvrť Manhattan v New Yorku
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SPORTEM KU ZDRAVÍ….. MLADÍ I STARŠÍ
Jarní vycházkování
Třetí květnový víkend jsme se rozhodli protáhnout nohy po zimě a vyrazili jsme
na první jarní vycházku. Naše trasa vedla přes Vítovky po nově vybudované
panelce do Chodské Lhoty a odtud do Hluboké. Na její zdolání se sešlo skoro
dvě desítky novoveských nadšenců. Počasí nám přálo a za veselého povídání
nám cesta rychle ubíhala. V Hluboké v místní hospůdce na nás čekalo
připravené posezení a občerstvení, sešli se i muzikanti a tak jsme den zakončili
velmi vesele a příjemně. Děkujeme paní hostinské z Hluboké za poskytnuté
zázemí a účastníkům za přízeň. Příště zas.
Přivítání podzimu
To, že v Nové Vsi neleníme po celý rok, jsme dokázali i společnou podzimní
vycházkou. Teplé slunné počasí nám čtvrtý víkend v říjnu krásně nahrálo. Zelená
krajina kolem vybudovaných tůní, nově osazené stromořadí a poučné tabule s
informacemi o výskytu rostlin a živočichů v místní lokalitě, to vše nás dovedlo až
k bývalému hraničnímu přechodu Všeruby. Po cestě jsme míjeli v kouzelně
zbarvené lesní krajině poutní místo Tanaberk, na začátku cyklostezky na Hájku
je velká mapa příhraničí zobrazující současně i historicky zajímavá česká i
německá města. Do Všerub jsme došli ještě za sluníčka.
A protože mezi námi panovala dobrá nálada, a také nám po cestě notně vyhládlo, zašli jsme do místního
hostince. Nezůstalo jen při dobrém jídle a pití, muzikanti vytáhli hudební nástroje, a tak se nám vydařené
odpoledne protáhlo do pozdních večerních hodin. Ti, co se zúčastnili, mají veselé vzpomínky a my doufáme,
že při další vycházce se k nám přidají i ostatní spoluobčané.
Hasiči opět bojovali o pohár starosty
Na začátku října se začali do naší vsi sjíždět hasičská auta. Nikoliv kvůli
požáru, ale konala se zde tradiční Soutěž o pohár starosty SDH, letos
již 33. ročník. A díky tomu, že se naši kluci během roku účastnili mnoha
soutěží, přijeli jim to jejich soupeři z ostatních vesnic oplatit. Sešlo se
krásných 16 družstev, což je po dlouhé době krásná účast. Nově se
soutěž konala na horním hřišti a je třeba říci, že se opravdu povedla.
Běhalo se na dva stavy, aby mohl každý mančaft předvést dva útoky.
Na závěr si ještě dobrovolníci zaběhli útok, kdy si hoši před startem
vylosovali pozici, na které poběží. První místo si odvezli kluci
z Prapořišt, druhé skončilo družstvo Vidic a třetí místo obsadily
Mračnice. A i když si místní vybojovali „pouze sedmé místo“, mohou být
na tento ročník náležitě hrdí.

Po novém roce opět proti sobě za stolem
Již tradičně se milovníci ping-pongu sešli po silvestrovské noci, aby začali nový
rok pohybem, neboť jak se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Nově
v zasedací místnosti Obecního úřadu šest mužů a jedna žena sváděli za stolem
líté boje, při kterých nechyběly ani míčky hodné opravdových profesionálů.
Odpoledne byl již znám vítěz, stal se jím Josef Mráz z Vítovek, na druhém
místě skončil Pavel Kreuz z Hluboké a bronzový pohár si odnesl Zdeněk
Hynčík z Nové Vsi. Děkujeme za skvělou organizaci Michalu Hudcovi a
ostatním za účast.
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A CO JSME USPOŘÁDALI PRO NAŠE NEJMENŠÍ?
 Na konci dubna se již tradičně uprostřed vesnice u kapličky vztyčil máj,
jehož špičku děti krásně ozdobili barevnými fáborky. Večer si přišli všichni
opéct vuřty a mladí hlídali májku až do ranních hodin, aby nám ji někdo
nepodřízl.
 Druhý květnový svátek jsme uspořádali pro děti lampionový průvod.
V podvečer se sešlo u kapličky mnoho dětí, aby si nejprve společně s rodiči
opekli vuřty a posilnili se před cestou po celé vesnici. Jakmile slunce
zapadlo, rozsvítil si každý svůj lampion, a průvod se vydal obejít celou ves.
Na barevné lampionky v rukou dětí i dospělých byl opravdu krásný pohled.
 Na začátku června jsme pro naše děti na oslavu jejich dne uspořádali výlet
se stopovačkou. U kapličky dostali každý kartičku a vydali se po předem
připravené trase, na které museli plnit různé úkoly, např. poznávat živočichy
či donést rostliny a určit je. Do cíle, kterým byl starý srub pod vsí, došly
zdárně všechny děti. Za odměnu dostali čokoládové medaile a společně
jsme si všichni opekli vuřty. Výlet se povedl a děti i pořadatelé byli velmi
spokojeni.
 Na svátek Sv. Mikuláše se konala již tradiční mikulášská besídka na
obecním úřadu. Hrstka dětí se zde sešla, aby pro Mikuláše ozdobili
stromeček a natrénovali si koledy na nadcházející vánoční svátky. Všechny
děti ale celou dobu s napětím čekaly, jestli přijde také Mikuláš a hlavně čerti.
A přišel, dokonce s krásným andělem a strašidelným, ale hodným čertem.
Za básničku nebo písničku odměnil děti balíčkem sladkostí. Ani ti nejmenší
se nenechaly zahanbit a i když se bály, básničku řekly.
 A jaký by to byl Štědrý den bez setkání u stromečku a zpívání našich
nejmenších ve vyzdobené kapličce. Před 21. hodinou jsme se sešli na návsi
a děti se již v kapličce nemohly dočkat, až předvedou všem, co si nacvičily
pod vedením p. Sajlerové a p. Hudcové. Po úvodním slově paní starostky už
se večerem nesly známé i méně známé koledy a zimní písničky, i básničky
děti přidaly. Vystoupení bylo moc krásné, hudební doprovod kláves, flétny,
kytary a rolniček se krásně nesl tmou a tichem. Za svoji snahu dostaly děti
malou odměnu a dospělí se zahřáli svařákem. Atmosféru vánoc dokreslily
prskavky a rozsvícený vánoční stromek, jen ten sníh kolem chyběl. Tak snad
napřesrok.
Tak trochu aprílové vánoce…
Počasí o vánocích si s námi opravdu zahrálo, teplo jako na jaře, děti i dospělí venku běhali skoro jen ve
svetru a sluníčko svítilo jako o závod….
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PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Únor
06.02. – Masopustní průvod obcí – sraz masek ve
12:30 hod. na OÚ, průvod vyjde ve 13:00 hod.
Březen
05.03. - Cestopisná přednáška Po stopách dávných
mořeplavců, p. Luděk Hynčík, začátek v 18:00 hod.
24.03. - 26.03. - Velikonoční drkání, sraz dětí na
zelený čtvrtek ve 12:00 u kapličky

Vánoce jsou šťastně za námi. To bylo nakupování,
pečení, shánění, smýčení, zdobení, zkrátka rozruch!
Teď zavládl klid, až jakoby prázdnota. Prázdná je
lednička, prázdná je spíž, prázdná je peněženka.
Účet jakoby zeštíhlel. Jen na váze nějaké to kilčo
přibylo. Ještě zbývá vyměnit méně vydařené dárky,
ty úplně nevydařené rovnou šoupnout na půdu. Pak
ještě existují takzvané dárky putovní. Stalo se mi
jednou, že se mi dárek po čase vrátil z jiné strany,
než kam jsem ho darovala. Tajuplné jsou vánoce!

Duben
- přednáška Novinky v silničním provozu,
p.Hoffmeister, termín bude upřesněn
29.04. - Jarní vycházka sraz ve 13:00 u kapličky
30.04. - Stavění máje, sraz v 17:00 u kapličky

Ale což, do těch příštích zbývá ještě hodně času a
to je dobře. Však počkejte, jak uhodí prosinec,
začneme shánět, nakupovat, zdobit…. Tak hlavně
ve zdraví a v pohodě!

Významná životní jubilea v naší obci oslavili:

Květen
07.05. - Lampionový průvod s opékáním vuřtů, sraz
dětí v 18:00 hod. u kapličky
28.05. - Cestopisná přednáška Jižní Afrika (2. část),
p. Wollerová, začátek v 19:00 hod.

Helena Kreuzová
Marie Černá
Jan Ekstein
Jiřina Šimková
Jan Greiner

Červen
18.06. - Výlet do Bezděkovského pivovaru – podrobnosti budou upřesněny
25.06.-26.06. - Dětský den – výlet s opékáním vuřtů
a přespáním v chatě - podrobnosti budou upřesněny

- I. Hromádková, kronikářka Blahopřejeme

Gratulujeme a přejeme do dalších let vše nejlepší a
pevné zdraví!

*************************************************

ODVOZ POPELNIC
v měsíci lednu – únoru – březnu

22.6.2015 oslavila paní Marie
Hynčíková krásné životní jubileum
90 let. Je nejstarší občankou naší
obce, své narozeniny oslavila
v rodinném kruhu se svými třemi
syny, šesti vnuky s manželkami a
má již sedm pravnoučat.
Vzpomínáme
Ve věku nedožitých
90 let nás 20.06.2015
navždy opustila paní
Marie
Šmejkalová.
Vzpomínají
synové
Miroslav a Josef
s rodinami.

SPONZOŘI:

05.01.2016
19.01.2016
02.02.2016
16.02.2016

01.03.2016
15.03.2016
29.03.2016

Obecní kronika k nahlédnutí
Rádi bychom nabídli občanům možnost nahlédnutí do obecní kroniky, která
popisuje dění v obci od roku 2007 do roku 2014. Kroniku zpracovává p. Irena
Hromádková, které za to velmi děkujeme. Z důvodu dokončení další knihy
kroniky bude zanedlouho uložena do archivu v Horšovském Týně. K nahlédnutí
bude do 29.02.2016 na Obecním úřadě.
Nový obecní fotograf a správce webových stránek
Od prosince loňského roku má naše obec nového obecního fotografa a správce
webových stránek. Stala se jím sl. Michaela Šmejkalová. Fotografie ze všech
obecních akcí budou k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Tiráž
Své příspěvky prosím vhazujte
do obecní schránky nebo
posílejte na email:
ou.nova.ves@tiscali.cz
Redakčně se podílí:
L. Hudcová, D. Sajlerová
Fotografie: V. Husník, M.
Šmejkalová
evidenční číslo: MK ČRE 19986

RODINA HYNČÍKOVA

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