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Vážení spoluobčané,
nikdo z nás netušil, že i druhou polovinu roku prožijeme bez společenských akcí, na které
jsme byli zvyklí, a na které jsme se vždy velice těšili. S příchodem druhé vlny jsme byli
nuceni všechny plánované akce opět postupně rušit. Je to sice nepříjemné, ale zdraví je
na prvním místě.
Vzhledem k probíhající II. koronavirové vlně nemůžu se speciálním „koronavirovým“ poděkováním
zapomenout na všechny občany, kteří se chovali velice důsledně, a naše obec po dobu druhé vlny zůstala
s nulovým nakažením.
Doufám, že k vánoční pohodě ve vašich rodinách, ale také ve vašich kamarádských či sousedských
kolektivech přispěje alespoň pěkné zimní počasí, ale také lepší epidemiologická situace, která by nám
umožnila, abychom si mohli vánoční pohodu osobně předat i mezi sebou navzájem.
Máme tady konec roku, a tak mi jako každoročně dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na spravování naší obce v roce 2020. Děkuji a vážím si Vaší spolupráce.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem jménem celého zastupitelstva obce popřála:
„Veselé Vánoce a šťastný nový rok!“

- Michaela Šmejkalová, starostka obce -

NOVÝ OBECNÍ ZNAK
V posledních letech se v naší vsi konají nejrůznější akce i větších formátů, oslavy
a podobně. Nová Ves dostává jméno díky Sboru Dobrovolných hasičů i jedinců
a jde stále více do podvědomí nejen našeho okolí. Zkrátka začíná o nás být
slyšet. Proto, abychom naši ves více zpropagovali, navrhli jsme výrobu znaku,
který by nás ještě více reprezentoval.
Odborníky byl vytvořen návrh, který byl na zasedání obecního zastupitelstva dne 9.12.2020 schválen.
Vypracovaný výkladový text k symbolice bude nyní odeslán do Poslanecké sněmovny, kde bude oficiálně
zaregistrován.
Výklad symboliky:
Zelené trojvrší: symbolizuje naše vrchy Čepice, Ráj a Bezný.
Pět hvězd: symbolizuje svatozář sv. Jana Nepomuckého, kterému je vysvěcena naše kaple
a zároveň je patronem obce.
Vlnité břevno (pruh): představuje Novoveský potok i jeho přítoky a rybníčky v zemědělském katastru.
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Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI ….
ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ
Od 1. ledna 2021 bude zaveden nový systém svozu směsného komunálního odpadu. Svoz popelnic SKO
nám bude zajišťovat nová společnost RUMPOLD-P s.r.o., provozovna Sušice. Svoz bude zahájen 11.1.2021
a poté navážou pravidelné svozy každých čtrnáct dní, a to i v letních měsících.
Pozor, svozy budou NOVĚ prováděny vždy v pondělí!
Pokud bude zjištěno, že do nádoby bylo uloženo něco, co nepatří do SKO, nebude popelnice vyvezena.
Kontrolu si bude provádět svozová společnost sama.
Ptáte se, co do popelnice NEPATŘÍ?
 horký popel, stavební odpad
 bioodpad, elektroodpad
 tekuté a mokré odpady
 dřevo, plast,
 papír, sklo, kartonové a igelitové obaly
 jedy a jiné toxické či infekční látky a jejich obaly
 předměty velkých rozměrů, které zůstávají v nádobě viset
Další změnou od nového roku bude poplatek za komunální odpady. Poplatek se navyšuje z dosavadních
500 Kč na 600 Kč za osobu a současně se RUŠÍ lístky na popelnice.
Bohužel dne 2.12.2020 vláda schválila novou odpadovou legislativu a tato legislativa má dopad na cenu
jedné tuny komunálního odpadu uloženého na skládkách. Poplatek se navyšuje z 500 Kč na 800 Kč, tato
částka bude přenesena na původce odpadu (obec). S tímto ještě nebylo počítáno, když se upravoval
poplatek. Proto bych chtěla požádat občany, aby se snažili co nejvíce odpady třídit, abychom nebyli nuceni
poplatky opět zvyšovat.
Nepořádek u kontejnerů
Poslední dobou je neustále u kontejnerů nepořádek. Proč, když už někdo donese
odpad až ke kontejnerům, ho nedokáže do nádob odložit. Nádoby jsou nyní
pravidelně vyváženy a kdo má trochu dobré vůle, vždy do kontejneru odpad
dostane, i když kontejner vypadá, že je naplněn. A nyní nám k nádobám na tříděný
odpad ještě někdo odkládá odpad komunální. V tak malé obci, jako je Nová Ves,
která má 145 obyvatel, někdo svým bezohledným jednáním znepříjemňuje život
slušným občanům.
Pokud se toto bude opakovat, budeme bohužel nuceni dát kontejnery pod kamerový systém, což si myslím,
že v tak malé obci by nemuselo být vůbec nutné. Proto prosím, BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ,
UDRŽUJME SVÉ OKOLÍ ČISTÉ A TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL.

OBCÍ CHODIL MIKULÁŠ
I přes přísná vládní omezení děti letos o mikulášskou nadílku nepřišly.
Návštěva z nebe a z pekla zavítala nejen do domácností, kde se ozýval dětský
křik. Některé zlobivější děti si dokonce čerti chtěli odnést sebou. Ale že je
Mikuláš dobrý člověk, zase na rok uvěřil jejich slibům, že už budou hodné a za
básničku se nechal uplatit. Přinesl dokonce pár sladkostí a dárečků. Věřme, že
děti své sliby dodrží a čerti se pro ně nebudou muset zanedlouho vrátit. 
Letošní vybrané peníze byly předány obecnímu úřadu a budou použity na akce
pro děti. Za toto gesto velmi děkuje kulturní komise.
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SDH NOVÁ VES – VÍTOVKY V ROCE 2020
Napsat něco o letošní hasičské sezóně? Opravdu těžký úkol, když nám jí téměř celou překazila „politická
choroba“! Ne, kdepak! Nechci situaci nikterak zlehčovat. Jen jsem již pln neustálé mediální masáže, takže mi
pravý název leze krkem. Sezónu 2020 jsme tradičně začali na zimní soutěži, kterou jsme alespoň dokončili.
Alespoň? Protože to bylo dokončení útoku se zhruba dvoucentimetrovou dírou v rozdělovači, která vznikla po
odlomení části vinou pádu. Než jsme vyřešili nový rozdělovač, uteklo nám druhé kolo těchto tří zimních
soutěží s názvem „O pohár vládce severu“. Tudíž jsme se třetího kola již nezúčastnili. Přišlo jaro a s ním
pauza pro všechny, nejen hasiče. Byli jsme ochuzeni o postupová kola soutěží v požárním sportu a mnoho
memoriálů, kterých jsme se pravidelně a rádi účastnili. Jelikož jsme při vynucené pauze nemohli ani trénovat,
odrazilo se toto v následujících soutěžích v létě. Ovšem úplně bez tréninku to nejde, takže hned jak jsme
mohli, jsme se alespoň jednou sešli, abychom mohli vyrazit do Újezda na první letní soutěž a zároveň i první
noční. A co víc, pro SDH Újezd to byla premiéra v CHNHL, které se zhostili na výbornou. Oproti tomu naše
SDH ukončila tříleté působení v CHNHL. Měli jsme ambice uskutečnit vlastní noční soutěž, to nám však
opatření překazila. Následovalo ještě několik nočních soutěží s různorodým umístěním. Velmi nás mrzelo
zrušení oblíbeného závodu na nádvoří Plzeňského Prazdroje či Memoriálu V.I.Lenina v Širokém Dole.
Aby toho nebylo málo, porouchala se nám sportovní mašina na noční soutěži v Novém Sedlišti. „Fouklé
těsnění“ pod hlavou válců nám znemožnilo další používání stroje. Tato porucha si vyžádala rozsáhlejší
opravu, na které se ještě pracuje. Byli jsme nuceni přistoupit i k úpravě čerpadla, abychom byli i nadále
schopni čelit konkurenci jiných týmů. Sluší se, abych touto cestou poděkoval a zároveň dal do povědomí vás
občanů, že opravu motoru financuje Obecní úřad Nová Ves, za což mu velice děkuji. Nyní je třeba sehnat
sponzora na financování úpravy čerpadla. Pokud by chtěl kdokoliv z vás podpořit naše sportovní družstvo
jakoukoliv částkou, neváhejte mne nebo kohokoliv ze sboru kontaktovat, budeme velmi rádi.
Je mou milou povinností poděkovat zde i hasičům, kamarádům a týmovým kolegům ze Všerub. Podporují
naše družstvo jak svou aktivitou, tak i pomocí. V momentě, kdy nám v Sedlišti dala mašina „vale“, nemeškali
ani minutu a půjčili nám svůj stroj, který jim zahálel v hasičárně. Mohli jsme tedy na poslední dvě soutěže
odjet soutěžit v kategorii „PS 12“.
Za zmínku z letošní „nehasičské“ činnosti našeho sboru stojí tradiční Novoroční turnaj, kterého se jako
organizátor chopil Martin Štípek. Děkuji za jeho iniciativu a věřím, že se společně po novém roce opět u
„stolu“ setkáme. Dále pak stavění máje a tradiční pouťová zábava. Zcela sebekriticky přiznávám, že i přes
slíbené poražení máje v podzimních měsících jsme jako družstvo selhali a máj se porážel až při přípravě
vánočního stromku. Pokusíme se udělat vše pro to, aby se tato situace již neopakovala.
Poslední akcí pořádanou naší SDH byl nadační běh POBĚŽ POMŮŽEŠ. Termín byl z května posunut na
12.9. a mohu říci, že nám to vlastně pomohlo, lepší počasí jsme si přát nemohli. Běhu se účastnilo více než
200 běžců v různých kategoriích, což je opravdu krásný výsledek. Všemožná poděkování již zazněla přímo
na akci, touto cestou bych rád poděkoval já sám za sebe. VŠEM, ale opravdu všem, kdo se jakoukoliv
formou podíleli na propagaci, přípravě, průběhu a úklidu patří velký dík. Byla to úctyhodná akce, první svého
druhu u nás v obci a myslím, že se velmi povedla. Podařilo se nám nejen psychicky, ale i finančně podpořit
jednoho človíčka z celé řady potřebných, a to částkou 63.000 Kč. Také se nám povedlo zviditelnit naši obec
v okolí i v povědomí lidí zas něčím novým, co zde ještě nebylo.
Škoda, že nám počasí z běhu nevydrželo i na poslední akci v tomto roce, tradiční již 37. hasičskou soutěž.
Nebylo to poprvé, co nám počasí a souběžně se konající jiné akce vzaly pomyslný „vítr z plachet“, letos navíc
ještě podpořené zákazy. Ale nám to chuť do další práce nevezme. A děkujeme všem, co nás přijeli podpořit.
Závěrem mi dovolte popřát vám co možná nejpohodovější prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho
štěstí, úspěchů a dnes tak moc potřebného zdraví.

- Michal Hudec, velitel SDH -
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FEJETON

OPUSTILI NÁS

Jakýsi odborník na počasí předpověděl, že by letos
na Vánoce mohl napadnout sníh. No, možná bude
sníh, ale vypadá to, že nebudou Vánoce. Tak takhle
ne, mělo to být optimisticko-pozitivní povídání!

Marie Dragulová
VZPOMÍNÁME!
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vánoce budou navzdory zákazům a příkazům.
A Ježíšek bude nadělovat bez roušky. Možná trošku
míň, ty zavřené obchody dají zabrat i Ježíškovi.
Kdyby Vám přece jen nasněžilo, byly by to takové
Vánoce, jak nám je nakreslil pan Lada. I s tím, že by
bylo všeho míň, tak jak to tenkrát bylo běžné. Ale
míň by bylo i toho shánění a bláznění. A byl by
klídek a pohoda a když nám k tomu Ježíšek nadělí
pevné zdraví, tak co si přát víc?

Od 21.12.2020 do 03.01.2021
bude obecní úřad uzavřen.
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Leden
01.01.
09.01.
22.01.
23.01.

Já myslím, že Vánoce budou a že si je dokonce
i užijeme!
- Irena Hromádková, kronikářka -

Únor
13.02.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:
Karel Janda
Leonka Fíroňová
Emilie Kraftová
Marie Černá

20.02.

Věra Hynčíková
Zdeněk Štípek
Jan Ekstein

Novoroční turnaj ve stolním tenise
od 13 hod. na OÚ
Tříkrálová sbírka
„Dámský večer“ od 18 hod. na OÚ
Dětské tvořivé odpoledne,
od 14 hod. na OÚ
Masopustní průvod obcí, sraz masek
ve 13 hod. na OÚ
Dětský maškarní karneval, od 14 hod.
na OÚ

Březen
21.03. Cestopisné povídání L. Hynčíka
„Malajský poloostrov“ od 18 hod. na OÚ
28.03. Velikonoční tvoření pro děti, od 14 hod.
na OÚ
Duben
01.-03.04. Velikonoční drkání
30.04. Stavění máje, opékání vuřtů
Květen
07.05. Lampionový průvod s opékáním vuřtů
09.05. Posezení k příležitosti Dne matek
16.05. Vítání občánků
Červen
06.06. Oslava Dne dětí

Gratulujeme!

NARODILI SE…
07.09.2020 se rodičům
Veronice Melicharové a
Václavu Kraftovi narodila
dcera
Lili
Kraftová
(2620 g, 48 cm).

14.09.2020 se rodičům
Petře Ticháčkové a Radku
Paluchovi narodila dcera
Aneta Paluchová (3620 g,
50 cm).

KONÁNÍ AKCÍ BUDE POTVRZENO VČAS
PŘEDEM DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ
SITUACE

Blahopřejeme!
Těšíme se, že naše nové
občánky přivítáme v květnu
na
slavnostním
Vítání
občánků.

ODVOZ POPELNIC
29.12., 11.01., 25.01., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
19.04.2021

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, M. Hudec. Foto: M. Šmejkalová ml.

4

SPONZOŘI

MARIE RŮŽKOVÁ

JOSEF ROSENBERG

www.novaveskd.cz

