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Vážení spoluobčané,
polovina roku nám utekla, ani jsme si toho nestačili všimnout. Na jaře byly zrušeny všechny
obecní akce, soustředili jsme se hlavně na to, jak ochránit naše zdraví. Pandemie koronaviru
zasáhla každého z nás. Dotkla se nejen našeho zdraví, ale také našich vztahů, rodin a práce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zvládnutí celé situace.
Ráda bych poděkovala Vám, občanům, většina z Vás dodržovala postupně vydávána pravidla.
Budeme se muset vypořádat i s následky, které nám nouzový stav přinesl. Ekonomika země se zpomalila snad ve
všech oblastech. Samozřejmě se dotkne i obcí, a přinese s sebou nemalé problémy. Jen naše obec v letošním
roce v předpokládaných daňových výnosech přijde zhruba o 580.000 Kč, tato ztráta je již vypočítaná včetně
kompenzačního balíčku ve výši 1.250 Kč na jednoho obyvatele, který by měla obec obdržet. Bohužel i s tímto se
budou muset obce nějakým způsobem vyrovnat.
A nyní zpět k tomu, co se událo.
V prosinci minulého roku proběhlo dotazníkové šetření na odkanalizování naší obce. Na obec se vrátilo 87,5 %
rozeslaných dotazníků. Po vyhodnocení těchto dotazníků bylo 87,7 % majitelů nemovitostí pro variantu výstavby
domovních čistíren nebo septiků opatřených pískovým filtrem. Nyní probíhají další jednání s firmami, které obec
oslovila. Čekáme na dodání všech cenových nabídek na projektovou dokumentaci. Obec by chtěla občanům co
nejvíce finančně odlehčit. Proto zamýšlí, že by byly projekty zpracovány jedním projektantem a hrazeny obcí.
Dále po doložení zkolaudované stavby čistírny či septiku opatřených pískovým filtrem by obec přispěla formou
daru ve výši 30.000 Kč na nemovitost. Podle dosavadního vytížení firem by se s realizací mělo začít až během
příštího roku. Se všemi zásadními postupy budou občané seznámeni na veřejných schůzích.
V minulém roce obec vysázela 15 400 sazenic stromků. Na tyto stromky jsme získali
finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši
112.800 Kč. Dále nám byla poskytnuta účelová finanční dotace z dotačního
programu podpora ochrany lesa v PK 2017+ na zřízení nových oplocenek v rozsahu
1 109 m ve výši 65.986 Kč. Na jaře letošního roku jsme ještě požádali o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října
2017 do 31. prosince 2018.
Byl nám poskytnut příspěvek ve výši 235.993 Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Nyní
žádáme o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.
Dále byla dokončena výstavba přístupové komunikace na par. č. 2345/1 v k. ú. Nová
Ves u Kdyně. Tutu stavbu realizovala firma JSF stavební s.r.o., která jí vysoutěžila
s nejnižší cenovou nabídkou 639.978,46 Kč. Akce byla spolufinancována z programu
Stabilizace a obnovy venkova 2019, výše dotace 250.000 Kč.
V letošním roce byly pořízeny radiostanice pro JSDHO Nová Ves. Cena radiostanic je 22.567 Kč, výše finanční
podpory z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu: Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy 2020
činí 11.000 Kč.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se nám snaží jakkoli pomoci, i malá pomoc znamená mnoho.

- Michaela Šmejkalová, starostka obce -
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CO SE UDÁLO VE VSI PO NOVÉM ROCE….
NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Každoroční novoroční turnaj ve stolním tenisu byl letos výjimečný. Jednalo se o
40. ročník této akce, což je krásné a úctyhodné číslo. Pořadatelé Martin Štípek
a Věra Hynčíková připravili 8 účastníkům příjemné odpoledne a patří jim za to
velký dík. První místo si odnesl Petr Tomko, na druhém místě skončila Zdeňka
Štípková a třetí byl Zdeněk Hynčík. Děkujeme pořadatelům za zdařilou akci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce proběhla tříkrálová sbírka na podporu potřebným ve
všech koutech naší země. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, v nichž
sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na
rozvojovou pomoc v zahraničí.
I v naší obci se po novém roce rozléhal zpěv králů, kteří obešli všechny
domácnosti v Nové Vsi, na Vítovkách a Prantech a vybrali krásných
7.617 Kč. Ve Kdyni a přilehlých obcích bylo do 62 pokladniček vybráno
úctyhodných 342.434 Kč.
Nutno podotknout, že Kdyně a přilehlé obce se letos staly rekordmany ve vybraných příspěvcích za
posledních 20 let. V našem regionu pomoc putuje do těchto zařízení: Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice, Domov sv. Vavřince Meclov, Azylový dům Domažlice, Sociálně terapeutické dílny Domažlice a
Meclov. Děkujeme všem koledníčkům za jejich práci a pomoc.
MASOPUST
Masopustní veselice letos vyšla na třetí únorovou sobotu. Alespoň tedy u
nás. Mladí nebo starší, všichni po roce oprášili masky a vyšli si za
doprovodu harmoniky průvodem po vsi. I když nás každým rokem trochu
ubývá, tato tradice dále přežívá, za což jsme velmi rádi. Průvod masky
zakončily posezením na obecním úřadě.

ŠIJEME ROUŠKY
I my jsme se v Nové Vsi připojili
k tisícům dobrovolníků, kteří na
počátku karantény zasedly k šicím
strojům.
Za téměř šest hodin
práce ušila skupinka dobrovolnic
přibližně 150 kusů roušek.
Ty byly hygienicky zabaleny a další skupinou dobrovolníků
poté rozneseny do poštovních schránek každého občana
Nové Vsi. Dále jsme vypomáhali s šitím
pracovníkům městysu Všeruby, které
roušky dále distribuovali potřebným.
Tímto bychom chtěli vyjádřiv obdiv a
velký dík městysu Všeruby a panu
starostovi za jejich přístup a obětavou
práci v době pandemie.
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POUŤ V NOVÉ VSI
Letošní pouť si užili nejen velcí, ale i děti.
Na plácku za obecním úřadem byly
postaveny dva stany a dupárna. Během
dne byl pro děti k dovádění postavený
nafukovací hrad, k tomu si mohli koupit
něco sladkého na zub. Ve večerních
hodinách si připravili své nástroje a do
pozdních nočních hodin všem k tanci a
poslechu hrála
skupina RELAX.
Škoda jen, že
nepřišlo více lidí.
Ale i přesto si
všichni akci užili.
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NETRADIČNÍ VELIKONOČNÍ DRKÁNÍ
Prošli jsme si zvláštním obdobím, které nás bohužel zasáhlo zrovna ve chvíli oslav
Velikonoc. Během těchto svátků obvykle dodržujeme několik tradic, mimo jiné i drkání.
To bohužel kvůli opatřením nebylo letos možné. Ale my jsme si řekli, že si tuto krásnou
tradici přece nenecháme vzít. Připojili jsme se k několika dalším obcím a vyzvali jsme
místní děti, aby s drkačkami vyšly ve stanovené časy před domy. A drkalo se u nás o
sto šest – řehtaček bylo slyšet ze všech koutů naší vsi.

STAVĚNÍ MÁJE
I stavění máje bylo letos poznamenáno opatřeními. Ale když šlo zařídit
netradiční drkání, tak proč ne stavění májky? Pár dětí s patřičnými
rozestupy nám májku nazdobilo a velcí chlapi ji přišli postavit. Menší, ale o
to krásnější pak nějakou dobu zdobila naši náves.
DĚTSKÝ DEN 13.06.
Den Dětí v Nové Vsi byl první akcí po koronakrizi a z velké
účasti bylo jasné, že se rodiče i děti po dlouhé pauze na
setkání moc těšili. I když se za kopečky honily mraky
a bouřky, nakonec nám vyšlo počasí na výbornou.
Stezka zábavných úkolů vedla kolem vsi a v devíti
disciplínách si děti mohly vyzkoušet jejich fyzickou
zdatnost např. při překonávání překážek či ve skoku
v pytlích, manuální zručnost při sestavování puzzle, lovení
papírových rybiček či dojení dřevěné kravičky.
Kdo dorazil do cíle, mohl si opéct buřtík na ohni a jako
odměna na něj čekala sladká medaile na krk a ručně
vyráběné mýdlo ve tvaru zvířátek. Za jejich výrobu
mockrát děkujeme Michaele Hudecové.
Pro hodně dětí však bylo největším zážitkem překvapení
v podobě svezení na paddleboardu v novoveské požární
nádrži. Tuto bonusovou disciplínu si pro nás připravila
akční rodina Hudcových, kterým patří velký dík za
zapůjčení paddleboardu a hlavně za zajištění bezpečné
plavby i pro ty nejmenší.
V neposlední řadě děkujeme všem rodičům a známým,
kteří nám pomohli s organizací, a firmě FERDA´S Group,
s.r.o. za poskytnutí sponzorského daru.
ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE
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POTVORA KORONÁČ

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:

Přišel nikým nečekán, nikým nezván a rozhodně
nikým nevítán. Vylíhl se v Číně, kde se podobným
potvorám daří a podařilo se mu zkomplikovat život
doslova celému světu. Nejvíc zkomplikoval život
politikům, ty se mu podařilo přímo ztrapnit. Věda
lékařská je na Potvoru Koronáče rovněž krátká.
Zatím se Potvora vysmívá a strouhá mrkvičku.

Věra Hynčíková
Zdeněk Hynčík
Zdeněk Štípek
Werner Riess
Václav Husník

Věra Pejsarová
Jana Riessová
Gratulujeme!
Irena Hromádková
Stanislav Hromádka
Alena Jandová

OPUSTILI NÁS
Jiřina Šimková
Antonín Budský
Jan Greiner

Ale ze všeho nejhorší by bylo začít se bát, zalézt a
přestat normálně žít. To by si Potvora Koronáč
nejvíc ze všeho přál, aby mohl diktovat celému
světu. Vždyť je (bohužel) celá řada podobných
potvor nemocí a žijeme vedle nich i s nimi, protože
jsme na to zvyklí. Musíme si zvyknout i na Potvoru
Koronáče, že tu bude. On ho žádný politik
svalnatými řečmi nezažene.

VZPOMÍNÁME!

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Září
12.09.
26.09.

- Irena Hromádková, kronikářka Říjen
10.10.

NARODILI SE…
04.09.2019 se rodičům
Marii a Pavlovi Podráským
narodil syn David Podráský
(3210 g, 49 cm).

31.10.

Charitativní běh POBĚŽ – POMŮŽEŠ
od 11:00 hod. na hřišti nad vsí
Hasičská soutěž O pohár starosty SDH
od 11:00 hod. na hřišti nad vsí
Podzimní vycházka (trasa bude
upřesněna), sraz ve 14:00 hod. na návsi
Halloweenské odpoledne pro děti, od
16:00 hod. na OÚ, večer průvod obcí

Listopad
15.11. Cestopisné povídání L. Hynčíka
„Malajský poloostrov“ od 18 hod. na OÚ
20.11. „Dámský večer“ od 18:00 hod. na OÚ
28.11. Vítání občánků ve 14:00 hod. na OÚ
Prosinec
06.12. Mikulášská nadílka pro děti
od 14:00 hod. na OÚ
12.12. Předvánoční posezení s muzikou
od 16:00 hod. na OÚ
24.12. Štědrovečerní zpívání v kapličce
od 21:00 hod.
Akce dle počasí (termín bude upřesněn):
DRAKIÁDA (září-říjen)
SÁŇKOVÁNÍ (prosinec-leden)

09.11.2019 se rodičům
Zdeňce Štípkové a Jiřímu
Hřebejkovi narodil syn Petr
Hřebejk (2760 g, 47 cm).

04.10.2019 se rodičům
Petře a Franzovi Achatz
narodila dcera Nina Sofia
Achatz (2890 g, 48 cm).
Blahopřejeme!

KOMINÍK
15.09. - 08:00 – 17:00 hod. Kdo by měl zájem, je
třeba se do 31.08. nahlásit na OÚ.
ODVOZ POPELNIC
11.8., 8.9., 6.10., 20.10.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
22.09.2020

Naše nové občánky
z roku 2018 – 2019
jsme na podzim
přivítali
na
slavnostním VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ.

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., M. Králíčková, P. Zemko.
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SPONZOŘI

MARIE RŮŽKOVÁ

JOSEF ROSENBERG
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