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Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Jsem ráda, že se potkáváme u letního čísla našeho zpravodaje. Věřím, že už máme to
nejhorší z pandemické doby za sebou a nic dalšího už nás nečeká. Na konci května se
život začal vracet do normálnějších kolejí. Otevřely se školy a restaurace. Obnovily se
kulturní, sportovní a další akce nejen v naší obci.
V roce 2020 jsme žádali o příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019. Tento příspěvek
nám byl přiznán ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 144.966 Kč.
Požádali jsme o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2021 na úpravu části veřejného prostranství v Nové Vsi
vedle kapličky. V rámci akce bude upravena plocha pomocí terénních úprav a návozem ornice. Bude
vysazen živý plot z keřů, vysazeny 3 okrasné třešně sakury a 2 hlohy a instalovány 4 betonové lavičky a
venkovní fitness prvek. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na cca. 220.000 Kč. Žádost byla schválena
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 19. dubna 2021 ve výši 110.000 Kč.
Dále bylo požádáno o příspěvek na věcné vybavení JSDHO Nová Ves ve výši 12.465 Kč. 14.6.2021 byla
schválena částka 6.230 Kč. Budou zakoupeny zásahové rukavice, držáky a svítilny na přilby.
Za rok 2020 bylo vybráno na poplatcích za odpady 95.608 Kč. Celkové náklady činily 181.286 Kč. Máme
za sebou letošní první sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, za svoz a odstranění jsme zaplatili
21.288 Kč. Chtěla bych poděkovat občanům, kteří se chovají disciplinovaně a nedělají nepořádek kolem
kontejnerů. Pokud se potřebují občané zbavit většího množství odpadu, měli by se o likvidaci částečně
postarat sami. Kontejnery jsou pro všechny občany, ne pro jedince.
14.07.-16.07.2021 v době od 9 do 16 hodin bude probíhat v naší obci zaměřování domácích ČOV.
Žádáme občany, kterých se zaměřování týká, aby nahlásili na OÚ datum a čas, který jim vyhovuje.
Máme za sebou také kontrolu hospodaření za loňský rok, s výborným výsledkem a bez výhrad.
Poděkování opětovně patří naší kulturní komisi, která připravuje spoustu pěkných akcí nejen pro děti.
Děkuji hasičům za vyčištění požární nádrže. Všem vám přeji krásné letní dny plné sluníčka, dětem krásné
dva měsíce prázdnin.
- Michaela Šmejkalová, starostka obce Ráda bych jménem Obecního Úřadu i celé SDH Nová
Ves poděkovala Michalovi Hudcovi, který odjel s hasiči
Městyse Všeruby na jižní Moravu. Zde pomáhali
s odklízením sutin a opravou zničených střech po
ničivém tornádu. Zároveň odvezli část sbírky materiální
pomoci. Michale, patří ti velká poklona od nás všech!
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu jsme pro naše nejmenší nově narozené
uspořádali slavnostní Vítání občánků. Původní
plán udělat akci venku nám bohužel zkazilo
počasí. I přesto jsme Anetku, Lilinku, Ninu, Petříka
a Davídka jaksepatří přivítali, Nikol a Anežka
Hudcovy jim zahrály na flétny a paní starostka
předala milé dárečky a památníčky.
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76. výročí osvobození
americkou armádou

- Michaela Šmejkalová, starostka obce -

Děkujeme

www.novaveskd.cz

1/2021

č. 19

Občasník

Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI ….
NOVOVESŠTÍ OTUŽILCI
Pokud jste od února jeli v neděli po obědě přes naši vísku a
potkali jste někoho v županu, vězte, že neutekl z nemocnice
ani se nezbláznil
. To jen právě mířil na rybník, kde se
v tuto dobu scházeli místní „otužilci“, aby ponořili svá těla do
chvílemi až ledové vody a ti odvážnější i přeplavali rybník. A
nejednalo se jen o dospělé, i děti se odvážily do studené vody
a patří jim za to velký obdiv. Během nelehké doby, kdy bylo
vše zavřené, si takto občané alespoň trochu krátili dlouhou
chvíli a zároveň dělali něco pro své zdraví.
Takže OTUŽOVÁNÍ ZDAR a na podzim ZASE NA RYBNÍCE.

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ
Zákazů už bylo dost, řekli si děti i dospělí o letošních
Velikonocích. Zvony odletěly jako každý rok do Říma, sluníčko
se smálo z oblohy a Novou Vsí se rozezněly řehtačky, ráčny a
klepáčky, tak jak to na správné Velikonoce má být. Od
zeleného čtvrtka do bílé soboty děti zastupovaly zvon
v kapličce, a to velmi poctivě a v úctyhodném počtu. Vysloužily
si za to odměnu od Obecního úřadu i sladkou čokoládu od
pana Jandy
děkujeme.

STAVĚNÍ MÁJE
V květnu děti čekaly hned dvě akce. Z lesa jsme si přivezli břízu, která
letos kvůli opatřením nahradila plnohodnotnou májku. Ale ani to nám
nevadilo, děti ji ozdobily veselými fáborky, tatínkové postavili do stojanu a
buřta jsme si opekli všichni společně.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na první květnový svátek nás čekal tradiční lampionový průvod. Buřta jsme si tentokrát opekli předtím,
abychom měli pak dost sil na cestu po vsi. A že nebyla dost tma, to nám vůbec nevadilo
.
Je nádherné vidět, že na akce pro děti chodí stále více dětí i dospělých, a to nejen z naší vsi. To je ta největší
odměna pro pořádající kulturní komisi. Děvčata, moc děkujeme, skvělá práce.
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DĚTSKÝ DEN V NOVÉ VSI
Ani letos jsme na naše nejmenší v jejich den nezapomněli. Nově
jsme využili hřiště a altánek nad vsí, odkud jsme připravili pro děti
trasu na vrch Ráj. Po cestě čekaly na děti různé úkoly. Mohly si
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, lovily rybičky, zatloukaly hřebíky,
poznávaly poslepu různé chutě a na hřišti si pak vyzkoušely
sportovní disciplíny jako je chůze na chůdách, hod do šaška a jiné
další. Za splnění všech úkolů děti dostaly odměnu a na závěr
opečeného buřtíka na ohni. Škoda, že nám počasí moc nepřálo, i
přesto jsme si odpoledne všichni velmi užili a účast byla velmi
hojná. Už nyní se těšíme na ukončení prázdnin, kdy plánujeme
podobné odpoledne pro děti i rodiče.

SDH NOVÁ VES – VÍTOVKY
I CESTA JE CÍL…
Přehoupli jsme se snad do lepšího roku a mám opět tu čest Vás „obtěžovat“ několika slovy. Mnoho činností
být nemohlo, tudíž jen krátké díky. Pokud si vzpomínáte na poslední článek, zmiňoval jsem úpravu čerpadla
sportovní stříkačky a shánění finančních prostředků. Mám neskonalou radost, že největší podpora přišla
právě z našeho sboru. A tak by to mělo být vždycky. Dalším, kdo nás finančně podpořil, je Městys Všeruby,
který nám poskytnul více jak poloviční sumu jako náš sbor. Díky tomu jsme mohli uhradit úpravu čerpadla, a
ještě zbyl dostatek prostředků na pořízení sportovních pomůcek pro atletickou přípravu, která již několik
měsíců pravidelně probíhá. Dalším štědrým sponzorem je místní firma Václava Krafta Profinvest s.r.o., díky
které nastoupíme do dalších sezón ve zcela nových dresech a bundách. Všem výše uvedeným opravdu
velmi děkuji jménem celého našeho sportovního družstva. Budeme se snažit co možná nejlépe
reprezentovat, aby nás bylo co nejvíce „vidět“. Snad jen doplním, že nastoupíme ve zcela nových barvách jak
dresů, tak i stroje. Přijďte se sami podívat 02.10. 2021 na hřiště nad vsí, jak nám to sluší a jak nám to s novou
mašinou šlape, všichni jste srdečně zváni
.
Závěrem bych chtěl vzpomenout na jinou činnost, než je sport, která mohla probíhat v tuto „zapřenou“ dobu.
Tím byla pravidelná teoretická příprava členů zásahového družstva obce. A to jak prostřednictvím HZS, tak i
nás samotných.
A konečně akce každoroční – čištění požární nádrže. Jistě jste si
všimli současného stavu vody, ze kterého mají radost hlavně naše
děti. K udržení čistoty vody byla letos použita modrá skalice.
V předchozích letech jsme zkoušeli jak vápno, tak savo, pokaždé
s jiným výsledkem. Ovšem kritice se nevyhneme, ať uděláme
cokoliv. Chci proto připomenout, že se jedná o požární nádrž, nikoliv
o koupaliště. Nicméně jsme velmi rádi, že naši občané nádrž na
koupání využívají, letošní léto zatím v opravdu hojné míře a rádi.
Děkuji všem, co se podíleli na jejím vyčištění, udržení stavu vody a
také na opravě lavičky a celkové úpravě okolí koupaliště.
Přeji vám všem krásné léto, dovolené bez potíží a těším se kdekoliv
na viděnou.

- Michal Hudec, velitel SDH 3
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FEJETON

OPUSTILI NÁS

ŠKOLA – NEŠKOLA, PRÁZDNINY - NEPRÁZDNINY

Marie Černá
Václav Kraft
Jan Ekstein

Za všechno pochopitelně může Covid 19 nebo-li
Potvora Koronáč. Poslední více než rok školy
vždycky nějakou chvíli fungovaly a zase je zavřeli.
Takže jakoby prázdniny, jenže to nebyly opravdové
prázdniny, aby se děti vyřádily s kamarády. Nikam
nemohly a kamarádství přes počítač je pouhá
náhražka. Zrovna jako školní výuka přes počítač –
náhražka.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Červenec
18.07. Hadí stezka – dobrodružná výprava pro
děti i rodiče, od 16:00 hod.
23.07. „Dámský večer“ od 19:30 hod. na OÚ
31.07. Pouťová zábava od 20 hod.,
hraje skupina Relax
v sobotu skákací hrad pro děti
Srpen
28.08. Ukončení prázdnin – zábavné odpoledne
pro děti i rodiče na hřišti nad vsí od 16 hod.
Září
„Povídání u skleničky“ s Michalem
o jeho pomoci na Moravě
Říjen
02.10.
Hasičská soutěž O pohár starosty SDH
Podzimní vycházka
Cestopisné povídání a promítání

Stěžují si všichni. Psychologové a psychiatři, že jim
přibyli pacienti mezi dětmi. Lékaři praktici, že děti u
počítačů přibyly na váze. Rodiče – ke všem ostatním
starostem musí pomáhat s domácí výukou. Někteří
zjistili, že učivo ze 3. třídy nezvládají. Učitelé – tenhle
způsob výuky je poněkud na blázinec, ještě víc než
výuka normální. Žáci – přáli si, aby mohli do školy,
protože i ve škole se dá nějaká legrace zažít. Co
doma? A tohle, že děti chtěly do školy, je pro nás
pamětníky něco nepředstavitelného. My, co jsme si
přáli, aby škola shořela? Takovou situaci jsme
nezažili! Občas byly v zimě uhelné prázdniny, ale to
tak nejvýše týden, a to byly prázdniny jak mají být.
S lítáním po venku s kamarády.
Doufejme, že se všechno vrátí do normálu.
Prázdniny se vším všudy a škola zrovna tak!

Listopad
Lampionový průvod s opékáním vuřtů
Halloween – zábavné tvoření
a strašidelný průvod obcí
Dámský večírek
Kreslení pravou hemisférou

- Irena Hromádková, kronikářka -

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:
Werner Riess
Václav Husník
Věra Pejsarová
Jana Riessová

VZPOMÍNÁME!

Prosinec
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční tvoření pro děti
Štědrovečerní zpívání v kapličce

Gratulujeme!

NARODILI SE…
10.05.2021 se rodičům Haně Ticháčkové a Janu
Kaliankovi narodila dcera Julie Kalianková
(2850 g, 48 cm).

Přesné termíny a informace k akcím budou dány
včas občanům na vědomí
ODVOZ POPELNIC
12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9.

Blahopřejeme!

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
04.10.2021
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.
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SPONZOŘI

MARIE RŮŽKOVÁ

JOSEF ROSENBERG
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