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Vážení spoluobčané,
rok 2019 se nám přehoupl do druhé poloviny, a to je čas, kdy přichází další vydání
zpravodaje v naší obci.
Na jaře letošního roku jsme věnovali pozornost našim lesům. Po kůrovcové kalamitě
jsme začali s osazováním lesů. Obec zakoupila 15 400 ks sazenic stromků, na které
jsme požádali o dotaci z ministerstva zemědělství. O další dotaci na výstavbu
oplocenek (celkem 1750 m) jsme požádali Plzeňský kraj.
Z programu Stabilizace a obnovy venkova 2019 obec získala dotaci z Plzeňského kraje na výstavbu
přístupové komunikace k novostavbě č.p. 26 ve výši 280 000 Kč.
Obec nechala vyspravit výtluky na obecních komunikacích. Máme vyspraveno zhruba 70 % výtluků a
budeme ještě dále pokračovat. V letošním roce bude v naší obci zaveden poplatek za stočné. Víme, že to
není příjemná zpráva, ale bohužel to vyplívá již několik let ze zákona. Výše stočného bude upřesněna.
S každou nemovitostí bude uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod. Přílohou této smlouvy bude
kanalizační řád obce.
Dále obec dostala výpověď ze smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů od
svozové firmy AVE. Nyní nám tuto službu od 1.8.2019 zajišťuje firma Pošumavská odpadová, s.r.o. Svozy
máme na pevno stanovené, plasty se budou vyvážet každý sudý týden, papír jedenkrát za měsíc. Dále má
obec objednaný kontejner na kovy a od roku 2020 je pro obce povinnost zajišťovat ještě odběr jedlých tuků a
olejů, takže přibyde ještě popelnice, do které se budou tyto jedlé tuky a oleje odkládat v plastových lahvích.
Závěrem bych chtěla poděkovat naší kulturní komisi, která připravuje v obci mnoho pěkných akcí nejen pro
děti. Na tyto akce jsou všichni srdečně zváni, vše je včas vyhlášeno a vyvěšeno v obecní vývěsce. A
samozřejmě mé poděkování putuje i občanům, kteří se obci snaží jakkoliv pomoci. Přivítáme i nové nápady a
podměty.

- Michaela Šmejkalová, starostka obce KULTURNÍ AKCE V OBCI
MASOPUST A DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
Masopustní průvod obcí je u nás už tradicí. Aby to ale našim dětem nebylo líto, uspořádala naše obec letos
poprvé pro děti maškarní diskotéku. Byla připravena spousta her, ve kterých nikdo nebyl poraženým, malé
občerstvení a samozřejmě odměny za jejich výkony. Společně jsme si všichni užili zábavné odpoledne a
věříme, že se z maškarní zábavy pro děti stane tradice, na které příští rok přivítáme zase o něco více dětí.
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MAROCKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Třetí březnovou neděli si pro naše občany připravila Lenka Hudcová cestopisné povídání o Maroku, které
navštívila společně se svou sestrou a maminkou. Podnikly několik často až adrenalinových výšlapů pohořím
Vysokého Atlasu a navštívily i zajímavá města, z nichž je nejznámější královské město Marrakesh. Na
tamním tržišti si vyzkoušely vázat šátky a zjistily, že pro místní prodávající je smlouvání velikou zábavou a
můžete se dostat až na 1/3 původní ceny.
Kromě prohlížení fotografií z nádherných míst jsme měli možnost Maroko i "ochutnat".
Během přednášky se podávali dva druhy marockého čaje: ranní zelený čaj s mátou a
pak večerní čaj ze směsi bylinek. Ochutnali jsme granátové jablko, olivy a prohlédli si
dovezené suvenýry. Velice zajímavé byly obrázky kreslené citronovou vodou,
dobarvované indigem a šafránem.
Děkujeme Lence Hudcové za krásný cestovatelský zážitek a těšíme se na její další vyprávění. V říjnu nás
zve na putování po Madeiře a Portugalsku.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ A VELIKONOČNÍ DRKÁNÍ
14. dubna jsme se sešli na obecním úřadě, abychom se připravili na Velikonoce. Děvčata si vyrobila
přáníčka – starší tvořila sama, těm mladším jsme pomohli. Vyzkoušeli jsme si i několik technik zdobení
polystyrenových vajíček. Tvoření se ujali i někteří šikovní kluci. A kdo nechtěl vyrábět, mohl si klidně jen
malovat. Plnou náruč vlastních výtvorů a výrobků si děti nesly hrdě domů. S Michalem Hudcem si kluci
upletli pomlázky, které využili hned následující týden při šupání děvčat. Na zelený čtvrtek se jako každým
rokem sešla u kapličky spousta místních i přespolních dětí, aby drkáním nahrazovaly zvony, které na
Velikonoce odlétají do Říma. Musíme děti moc pochválit, chodily poctivě a zodpovědně.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 07.05. A STAVĚNÍ MÁJE V NOVÉ VSI
Spousta světlušek v Nové Vsi? Ne… to jsme se
jen již po několikáté sešli u kapličky na návsi,
abychom si nejdříve zapálili oheň, opekli buřtíky
a pobavili se. Když nás začala obklopovat tma,
bylo na čase zapálit svíčky v lampionech a
vyrazit na cestu. A protože se dětí nesešlo moc,
vypomohli i dospělí, kteří se bez váhání také
chopili lampionu a provedli děti celou Vsí.

JARNÍ VYCHÁZKA 21.05.

Tradiční jarní procházce v Nové Vsi tentokrát nepřálo počasí. Vydali
jsme se směrem na Kdyňské nádraží, když ani ne pár kroků za Vsí
začala průtrž, která nás doprovázela prakticky celou cestu. Vlak
některé z nás dovezl do Kouta na Šumavě, odkud pokračovali do
Spáňova, někteří se svezli až na konečnou. Několik nadšenců si
prošlo celou trasu až do Spáňova pěšky. Nikdo se nenechal odradit
nepříjemným deštěm a veselá nálada nás neopustila ani ve
spáňovské hospůdce, kde jsme při dobré večeři poseděli. Už teď se
těšíme na podzimní procházku a doufáme v lepší počasí.
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DĚTSKÝ DEN 08.06.
Na začátku června jsme pro děti nachystali oslavu dne dětí a zároveň jsme přivítali blížící se prázdniny. Pro
děti byla připravena dobrodružná stezka plná zajímavých úkolů. Devět disciplín bylo rozděleno do několika
kategorií – zábavné, poznávací, naučné a úkoly na pohybovou zdatnost. Děti si tak zaskotačily v klasických
soutěžích, jako je skákání v pytli, v hodu kruhů na cíl nebo v poznávání chutí. Dařilo se jim ale i v takových
hrách, jako byl běh v obřích holinách nebo přesun lentilek brčkem z jedné misky do druhé. Mezi nejtěžší úkoly
patřilo poznávání rostlin a zvířat, ke kterým měli děti přiřadit i stopy. Za každé splnění úkolu dostaly děti do
startovací kartičky razítko, za vyplněnou kartičku je v cíli čekala odměna. Na závěr jsme se, jak už je u nás
skoro tradicí, všichni sešli u kapličky, abychom si opekli buřtíky.
I přes naše obavy se sešlo více dětí, než jsme čekali. Pevně doufáme, že v příštím roce nás bude zase o
něco víc a tento všestranný „závod“ se ve vsi stane pro děti tradicí. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se zajištěním dětského dne vypomohli a také SDH Nová Ves - Vítovky, kteří přispěli sponzorským darem.
SDH NOVÁ VES - VÍTOVKY
ALE…
Jedno velké ALE je naše letošní sezóna. O zimní soutěži
v Úněšově jsem se již zmiňoval v posledním vydání zpravodaje.
Jen připomenu osmé místo, ALE nejrychlejší z družstev
z domažlického okresu na této soutěži. Po pauze do jarních
měsíců jsme započali sezónu nočních soutěží, sice s nevalnými
dílčími výsledky, ALE před finálem ve Štítarech čtvrtí
v průběžném pořadí.
Samozřejmě se nám neúspěchy na ostatních soutěžích nevyhnuly, ALE žádného z nás to neodradilo a chtěli
jsme se zlepšovat. Na napsání tohoto článku jsem čekal do posledního prázdninového víkendu. Jeli jsme
totiž na tři soutěže. I přes názory některých zlých jazyků, že to nepomůže, jsme předtím ALE vyměnili oběžné
kolo v našem stroji a s obrovskou chutí a nadějí vyrazili.
V sobotu ráno naše oblíbená, krásná a díky dlažbě na trati i náročná soutěž na nádvoří Plzeňského pivovaru
odstartovala naše další ALE. Čas 20,44 nám sice úplně neučaroval a začali jsme nabývat dojmu, že
oběžným kolem to asi nebude. ALE vítěz této soutěže měl čas 17,83 a dalších 8 týmů bylo za sebou v
rozmezí vteřiny a půl. S osmým místem jsme nakonec celkem spokojeni odjížděli do Štítar na finále CHNHL.
Věřte, že konkurence v Plzni je vždy veliká a mokrá dlažba hodně klouže. ALE ve Štítarech jsme museli
udělat aspoň takový čas, abychom uhájili alespoň tu čtvrtou příčku v celkovém pořadí CHNHL (Chodská
noční hasická liga, probíhá vícekolově a vítěze určí konečný počet bodů). Za námi byly pouze Oprechtice o
jeden a Mochtín o dva body. Celkově se této soutěže účastní 16 družstev mužů. Nakonec nám čtvrtá příčka
utekla, ALE klesli jsme pouze na 5. místo a navíc s novým osobním rekordem. Ale hurá do hajan v podání
stanu a spacáků a ráno jedem do Tlumačova na soutěž O pohár ekonoma. Značně unaveni jsme po prvním
útoku opět zlepšili osobní rekord. ALE to ještě neměl být konec. Druhý pokus a opět zlepšení na výsledný čas
17:35 nám zajistil čtvrté místo. Uznávám, že v dnešní době není „sedmnáctkový“ čas úplná nádhera.
Například vítěz soutěže v Tlumačově měl čas 15:44. ALE my jsme se již druhou sezónu potýkali s časy
kolem 19 vteřin. Potřebovali jsme už prolomit smůlu a vhodnější okamžik nemohl přijít. Náš poslední osobní
rekord je právě také z Tlumačova. Chci nyní opravdu upřímně poděkovat všem klukům ze sportovního
družstva a jeho fanouškům. Klukům za to, že to i přes dlouhodobé neúspěchy nevzdali a fandům za podporu.
Všichni makali a věřili jako já, že to jednou přijde. Obrovské zadostiučinění  Hoši děkuji!!! A na zlé jazyky
vyplazujeme jazyky  Nyní nás čeká asi poslední soutěž v této sezóně. Vás čtenáře všechny zvu, přijďte nás
prosím podpořit. A nebudete to mít daleko ALE blízko, jen u nás nahoře na hřišti nad vsí, v sobotu 05.10.2019
od 11 hodin. Dnešní požární sport už dávno není jen o pečených klobásách a točeném pivu. To k tomu sice
patří a bude toho pro vás diváky jistě dostatek, přitom můžete navíc sledovat mnohdy až neuvěřitelné výkony
sahající pod hranici 15 vteřin. A abych dal všem ALE zadost, končím tento článek větou sportovních týmů
hasičů: „ALE rozběhlé to bylo pěkně!“
- Michal Hudec 3
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:

Když dříve, tak začneme v historii, například jak děti
chodily do školy. Roku 1861 byla při tanaberské faře
(na Sv. Anně) zřízena škola pro 40 novoveských
dětí. Představuju si, jak ta banda cape do školy (a
ze školy) na podzim v blátě a dešti, v zimě
v závějích. Na druhou stranu, určitě byla i nějaká ta
legrace! Takhle děti chodily až do roku 1877, kdy
byla postavena škola v Nové Vsi. Děti na vsi dříve
musely hodně pomáhat ať už v domácnosti nebo při
hospodářství. To už si dneska neumí ty dnešní ani
představit. Ale jak se vyřádily venku, co bylo her
s míčem, se švihadlem, nebo stačila křída a
kamínek a už se skákal panák. Trochu jako horor
bylo „krvavé koleno“, to až strachy mrazilo. Nedá se
to ani vyjmenovat, protože děti si vymýšlely svoje
hry, které se hrály, třebas zrovna jenom v Nové Vsi.
Ta dřívější doba byla tak odlišná, že srovnávat
s dneškem nemá cenu. Ale my staříci na ty naše hry
rádi vzpomínáme!

Antonín Budský
Werner Riess
Václav Husník
Věra Pejsarová
Jiří Halada

Jana Riessová
Karel Janda
Alena Jandová
Stanislav Hromádka
Gratulujeme!

OPUSTILI NÁS
Marie Hynčíková
VZPOMÍNÁME!
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Září
14.09.
21.09.
Říjen
05.10.
11.10.
20.10.

- Irena Hromádková, kronikářka NARODILI SE…
19.03.2019 se rodičům Lucii a
Petrovi
Steinbergerovým
narodila
dcera
Nikol
Steinbergerová ( 2690 g, 46
cm).

Podzimní vycházka na Hyršov, sraz
ve 13:45 hod. na návsi
Vítání občánků ve 14:00 hod. na OÚ
Hasičská soutěž O pohár starosty SDH
Dámský večer v 18:00 hod. na OÚ
Cestopisné povídání Madeira a
Portugalsko (Lenka a Michal Hudcovi)

Listopad
02.11. Halloweenské odpoledne pro děti, od
16:00 hod. na OÚ, večer průvod obcí
22.11. „From village to village“ – cestovatelské
povídání s překvapením od 19:00 hod.
na OÚ (Michal Hudec)
Prosinec
08.12. Mikulášská nadílka pro děti
od 14:00 hod. na OÚ
14.12. Předvánoční posezení s muzikou
od 16:00 hod. na OÚ
24.12. Štědrovečerní zpívání v kapličce
od 21:00 hod.

25.03.2019 se rodičům Šárce a
Milanovi Kraftovým narodil syn
Filip Roman Kraft (3770 g, 51
cm).
11.05.2019 se rodičům Markétě
a Petrovi Zemkovým narodila
dcera Rozálie Zemková (3220
g, 50 cm).
Blahopřejeme!

Akce dle počasí (termín bude upřesněn):
DRAKIÁDA (září-říjen)
SÁŇKOVÁNÍ (prosinec-leden)

Naše nové občánky, kteří se v obci narodili v roce
2017 - 2019 přivítáme společně na slavnostním
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21.09. ve 14 hod. v zasedací
místnosti OÚ. Kromě nově narozených jsou to
ještě:
Dominik Zemko
Natálie Kraftová
Matyáš Paluch
Vojtěch Nejdl

ODVOZ POPELNIC
10.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11.,
03.12., 17.12.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
24.09.2019

Tiráž: Evidenční číslo: MK ČRE 19986.
Své příspěvky prosím vhazujte do obecní schránky nebo posílejte na email: ou.nova.ves@tiscali.cz
Redakčně se podílí: L. Hudcová, Š.Kraftová, M. Zemková. Foto: M. Šmejkalová ml.
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