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Vážení spoluobčané,
ačkoliv je hlavním zdrojem pro poskytování informací úřední deska obce a veřejný rozhlas, rádi
využíváme i tištěného slova v našem zpravodaji. Dozvíte se zde vše, co se v obci událo, i to, co
plánujeme v příštích měsících.
Ráda bych zmínila, že od 1. července po odstoupení paní Věry Hynčíkové naše zastupitelstvo pracuje
v počtu pěti členů. Tímto bych jí chtěla poděkovat za vše, co pro obec vykonala, a za dobrou spolupráci
s ostatními členy zastupitelstva.
Za společenský život v naší obci děkuji kulturní komisi. Dík patří i každému, kdo alespoň trochu nezištně
přispěje ke společnému soužití v naší vesnici.

- Michaela Šmejkalová, starostka obce -

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Největší akcí, kterou v první polovině letošního roku Obecní úřad zrealizoval, byla rekonstrukce požární
nádrže Klevetka. Probíhala ve 2 etapách v období srpen 2015 – červen 2016. V- Michaela
obou etapách
obec na
Šmejkalová
starostka
obce/
rekonstrukci získala příspěvek z dotace programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015
2016. Práce na nádrži prováděla firma Luděk Marval – zemní práce Chodská Lhota. Po celém obvodu
nádrže byly položeny a zabetonovány panelové desky a byla dokončena úprava okolního ozelenění,
kterou provedl p. Ješátko z Nové Vsi.
1. etapa: celkové náklady 595.877 Kč, z toho dotace 350.000 Kč
2. etapa: celkové náklady 223.095 Kč (včetně ozelenění), z toho dotace 150.000 Kč
Celkové náklady 818.972 Kč, získané dotace 500.000 Kč, finanční příspěvek obce 318.972 Kč

**********

30.01.2016 vstoupila obec do Občanského sdružení Tanaberk. U
kostela Sv. Anna, v místě, kde dříve stávala stará Obecní škola, nám
byla svěřena část pozemku, o kterou se staráme. Nachází se pod
kostelem směrem k obci Hájek. Porazili jsme staré stromy, vymýtili
jsme keře a vysázeli květiny. Z májky jsme nechali vyrobit dvě lavičky,
které jsme zde umístili. Vytvořili jsme tak odpočinkový koutek, který,
jak doufáme, nebude nikdo ničit. Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke
zkrášlení této malebné lokality, kam jistě každý rád zajde na procházku.
**********
Pro místní hasičský sbor (JSDHO Nová Ves) jsme zažádali o dotaci na věcné vybavení. Získali jsme
příspěvek 30.000 Kč, za který bude pořízeno pět nových zásahových přileb a pět pracovních obleků,
které jistě pozvednou úroveň technického vybavení sboru. Zároveň jsme prostřednictvím firmy Luděk
Marval – zemní práce Chodská Lhota provedli terénní úpravy a srovnání povrchu horního hřiště, které
slouží pro pořádání hasičské soutěže.
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V březnu letošního roku byla provedena revize dětského hřiště, které bylo shledáno nezpůsobilým pro
provoz. Hřiště bylo uzavřeno a obec provedla úpravy k jeho opětovnému otevření.
Rozsah úprav: zabetonování dojezdu skluzavky; dosypání kačírku; zvětšení
dopadové plochy pod lezeckou stěnou; úprava a vyplení ozelenění kolem celého hřiště.
Obecní úřad děkuje paní Michale Králíčkové a paní Šárce Tauerové, jež se
o hřiště dobrovolně starají.
**********
V měsíci dubnu jsme nechali uklidit obec a obecní cesty od štěrku, který zde byl v zimě použit jako posyp.
Úklid prováděla Správa a údržba silnic plzeňského kraje. V červnu pak ještě vysekali příkopy podél obecních
silnic.
**********
Během léta byla provedena úprava ozelenění v naší obci – zeleň kolem obecního úřadu, kolem kontejnerů na
odpad aj. Na úpravách se podílela firma Služby v zahradnictví Bc. Jiří Baier a p. Ješátko. Od jara letošního
roku máme také nového obecního pracovníka na úpravu zeleně a to především na sekání trávy. Stal se jím p.
Miroslav Šmejkal a nutno říci, že se o sekání v naší obci stará o pravdu skvěle. Obec je po celé léto krásně
uklizená, za což velmi děkujeme.
**********
Nejožehavějším tématem letošního roku jsou požadavky nového zákona, který nepřímo nutí obce do
vybudování veřejné kanalizace s centrální čističkou. Jelikož náklady na vybudování tak velkého díla převyšují
finanční možnosti obce, snaží se zastupitelstvo získat dotaci. Než bude projekt zrealizován, je třeba zlepšit
zákonné podmínky provozování všech septiků a domovních čistíren odpadních vod, aby bylo minimalizováno
riziko pokut za případné nesplnění limitů pro vypouštění odpadních vod z kanalizačních výústí do
Novoveského potoka. Pracovnice MěÚ p. Aulická vydala 20.06.2016 vodoprávní povolení, ve kterém kromě
zpřísnění limitů stanovila několik dalších podmínek, které musí obec splnit. Plné znění tohoto povolení je
všem občanům k nahlédnutí na obecním úřadě Nová Ves. Podmínky, za kterých lze vypouštět odpadní vody
v obci Nová Ves a provozní řád septiku a domovní čistírny jsou vyvěšeny na úřední desce obce Nová Ves
nebo ke stažení na www.novaveskd.cz. Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci.
**********
V letošním roce se po slabé zimě extrémně přemnožil v lesích kůrovec. Obec byla proto nucena vytěžit více,
než bylo původně plánováno. Obecní lesy čítají 13 ha, letošní těžba byla díky kůrovci 140 m3. Na přemnožení
kůrovce má podíl nejen teplá zima, ale i problém s ochranou před škodami způsobenými tímto lesním
škůdcem. Mnoho soukromých parcel má více vlastníků, kteří se nedokáží domluvit, dřevo se nevytěží a
kůrovec se množí. Potřebnou protiváhou těžby je samozřejmě zalesňování, obec v letošním roce zalesnila
cca 3 ha, další 2 ha jsou v plánu na příští rok.

BOHATÉ KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
 Obecní úřad v Nové Vsi uspořádal třetí sobotu v červnu pro své občany výlet do
Bezděkovského pivovaru. Původní pivovar zde byl založen v polovině 19. století
na místním velkostatku. Novodobá historie tohoto pivovaru se datuje od roku
2013, kdy se stávající majitel rozhodl tradici vaření piva obnovit a využil k tomu
areál bývalé sýrárny s nádhernými třípatrovými rozlehlými sklepy, kde vznikla
nejen samostatná výrobna piva, ale také velká stylová restaurace. Majitel
pivovaru a také místní sládek nás při naší návštěvě provedli od sklepa až po
půdu a vysvětlili postup při výrobě piva. Prozradili také, v čem je bezděkovské
pivo unikátní a odlišné od „spotřebních“ piv, a že dobré pivo musí být „uleželé“.
Výlet byl zakončen ochutnávkou několika druhů piv, které v Bezděkově vaří, a
také výborným pozdním obědem. Doufejme, že výlet sem nebyl poslední, neboť
se zde připravuje otevření pivních lázní, bowling a kryokomora.
2

www.novaveskd.cz

2/2016

č. 11

Občasník

 V únoru se jako již tradičně konal Masopustní průvod obcí. I když se nás
letos sešlo méně než v minulých létech, nezkazilo to nikomu dobrou náladu.
Za doprovodu pana Štípka a jeho harmoniky jsme prošli celou vesnici,
abychom našim občanům tancem a zpěvem připomněli, že je masopust.
Večer jsme pokračovali při kytaře a harmonice na obecním úřadě a jako
vždy jsme si udělali velmi pěkný večer.
 5.3. jsme se s panem Luďkem Hynčíkem vydali „Po stopách dávných
mořeplavců“. Z Portugalska přes Gibraltar a Kapverdské ostrovy jsme
dopluli až do Jihoafrické republiky. Na všech těchto místech se vystřídalo za
posledních tři tisíce let hodně civilizací, které tu zanechaly krásné a
pozoruhodné stavby. Nevěděli jsme např., že v Jihoafrickém Kapském
městě je nejlépe „zapadnout s davem“, jinak se vystavujete velkému
nebezpečí. Děkujeme panu Luďkovi a jeho paní za poutavé vyprávění.
 23.4. jsme vyrazili na jarní vycházku. Z Nové Vsi jsme zamířili po panelce
kolem tůní k obci Hájek. Před Hájkem jsme vystoupali stromořadím
k poutnímu kostelu sv. Anny a odtud pak přes usedlost Pranty a Hamličku
do Prapořišť. Počasí se nám vydařilo, jen kousek před cílem jsme trochu
zmokli. Naším cílem byl hostinec „Pod Lipou“, kde bylo domluveno
občerstvení. Na závěr jsme si ještě zazpívali při kytaře a harmonice.
 1.5. jsme se pustili do stavění máje. Mladí hasiči připravili kmen stromu,
porazili ho, dopravili do vsi a očistili. Děti v podvečer ozdobily věnec
barevnými fáborky a za pomoci traktoru májka za chvíli stála. Po opečení
vuřtů zůstali mladí pod májkou a hlídali ji. O Svatojakubské noci se přišly
podívat i čarodějnice. A protože jsou ve vsi hodní lidé, i čarodějnice byly milé
a přívětivé. S ranním rozbřeskem se vytratily.
 7.5. jsme se s dětmi sešli u kapličky a opékali jsme vuřty. Když se setmělo,
rozsvítili jsme lampiony a vydali jsme se průvodem po vsi. Po návratu zpátky
ke kapličce jsme si ještě chvíli povídali u ohýnku a teprve později večer se
rozešli domů.
 13.5. nám obec přichystala přednášku „Změny v silničním provozu“. Pan
Josef Hoffmeister nás informoval nejen o nových značkách, ale i o dalších
změnách v předpisech. Nové změny vždy deklaruje v našem nejbližším
okolí a „po lidsku“ nám vše vysvětlí. Jeho přednáška je pro všechny řidiče
velkým přínosem.
 24.06. - jako oslavu konce školního roku a současně Dne dětí jsme pro děti
přichystali malou oslavu. V podvečer jsme se procházkou vydali přes louky
na nedaleké Vítovky. Protože počasí bylo opravdu nádherné, děti po cestě
dováděly a hrály si na balících slámy. Na Vítovkách jsme se smočili
v místním rybníčku, opekli jsme si vuřty a zahráli s dětmi různé hry. Když se
setmělo, rozsvítili jsme lampiony a vydali se po silnici zpět do vsi. Aby nám
cesta lépe ubíhala, zpívali jsme si do kroku. Celá akce se velmi podařila a je
škoda, že se nesetkala s větší účastí místních dětí. I přesto jsme si to s
dětmi velmi užili.
Poděkování za pořádání všech kulturních akcí patří hlavně obecnímu úřadu, který většinu akci sponzoruje.
Na akcích rádi mezi sebou přivítáme i sousedy z okolních obcí.
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PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI

Žijeme ve věku digitálních technologií, s tím se
musíme každý po svém vyrovnat.

01.10.2016 Hasičská soutěž „O pohár starosty
SDH“ od 13.00 hodin na horním hřišti
15.10.2016 Podzimní vycházka od 14.00 hodin
říjen 2016 Cestopisná přednáška
(datum a téma bude upřesněno)
26.11.2016 Odpolední posezení s hudbou pro
důchodce od 15.00 hodin na OÚ
10.12.2016 Mikulášská besídka na OÚ
od 15.00 hodin
24.12.2016 Štědrovečerní zpívání v kapličce
od 21.00 hodin

Nejlépe se s tím vyrovnávají děti, v digitálních
technologiích plavou jako ryba ve vodě. Dítko
školou povinné stáhne babičce do mobilu všechny
možné aplikace, ale když má udělat kotrmelec nebo
uběhnout 50 metrů, mnohdy ho babička trumfne.
Tady už varuje věta lékařská: děti mají málo
pohybu na vzduchu!
Najednou je vidět děti venku. Ale ne že by třeba
pinkali s míčem. Každé pevně třímá svůj mobil a
upřeně na něj zírá. Připomínají náměsíčníky, když
vrážejí do sloupů osvětlení a vcházejí na přechod
na červenou. Loví totiž Pokémony, japonské to
příšerky. Naštěstí virtuální, ještě aby tu taková
havěť pobíhala. Jeden osmiletý rozumbrada mi
sdělil, že on by bez mobilu zahynul!

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

ODVOZ POPELNIC
13.09.2016
22.11.2016
11.10.2016
06.12.2016
25.10.2016
20.12.2016
08.11.2016
03.01.2017

To už mě trochu zamrazilo. Vůbec, jak ty starší
generace přežily bez mobilů?

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
01.11.2016

- I. Hromádková, kronikářka -

V NAŠÍ OBCI SE NARODILY

BLAHOPŘEJEME
V letošním roce v naší obci slavili:
Miroslav Balhar, Werner Reiss, Věra
Pejsarová, Helena Kreuzová, Jiří
Halada, Jiřina, Mechelová, Marie
Hynčíková, Lubomír Mechel, Marie
Černá, Jan Ekstein, Jiřina Šimková, Jan
Greiner

Patricie Steinbergerová
nar. 24.07.2016
matka Lucie Ticháčková
otec Petr Steinberger

Ashley Emilie Kraftová
nar.13.08.2016
matka Veronika Melicharová
otec Václav Kraft ml.

Marie Dragulová – 70 let
Josef Levička – 70 let
Zdeněk Fíroň – 70 let
Marie Černá – 90 let
Přejeme rodičům, aby jim jejich ratolesti dělaly
jen samou radost.

Gratulujeme všem oslavencům a
do dalších let přejeme pevné zdraví.

MOBILNÍ KNIHOVNA PRO STARŠÍ OBČANY OBCE – tak bychom mohli nazvat
zajímavý nápad nové obecní knihovnice paní Ireny Hromádkové. Do své práce se
pustila s velkou chutí a tímto nápadem se snaží pomoci starším občanům obce, kteří
si již do místní knihovny nemohou sami dojít, ale stále rádi čtou. Paní Hromádková je
navštěvuje a nosí jim vybrané knihy až do domu. Velmi jí za tuto službu děkujeme.
Pokud by měli občané o tuto službu zájem, stačí zavolat na Obecní úřad (tel.
732 100 809) a my váš vzkaz předáme paní Hromádkové.

SPONZOŘI:

JOSEF ROSENBERG

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: M. Šmejkalová
evidenční číslo: MK ČRE 19986
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