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Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a určitě se všem zdá, že utekl o hodně rychleji než roky
předcházející. Je tu konec prosince a před námi čas vánoční. Venku to tak sice
nevypadá, trošku se vytrácí ta krásná bílá atmosféra Vánoc, ale myslím si, že jsme si na
takové počasí už zvykli, a že si tím nenecháme zkazit vánoční náladu.
Jako každoročně mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na spravování naší
obce, ať už úklidem, sekáním trávy nebo udržováním čistoty kolem kontejnerů. Je
vidět, že některým občanům není vzhled obce lhostejný.
Jménem celého obecního zastupitelstva Vám přeji mnoho osobních i pracovních
úspěchů, štěstí a zdraví do roku nadcházejícího.
Ke zpříjemnění časů vánočních obec zakoupila nové osvětlení na vánoční strom.
Děkuji Josefu Polákovi ml., Miroslavu Šmejkalovi, Jiřímu Hřebejkovi a Zdeňce
Štípkové za pomoc s instalací tohoto osvětlení. O vánoční výzdobu kapličky se
postarala Šárka Kraftová a Markéta Zemková.

- Michaela Šmejkalová, starostka obce Z činnosti obecního úřadu
• Na jaře jsme získali dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2021 na úpravu části veřejného prostranství.
V současné době máme plochu upravenou pomocí terénních úprav a návozem ornice. Máme vysazeny
okrasné třešně sakury, hlohy a živý plot z keřů. V příštím roce na jaře budou instalovány lavičky a
venkovní fitness prvky.
• Obec nechala vyspravit výtluky na obecních komunikacích a byla provedena údržba zeleně v obci.
• Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na akci „NOVÁ VES U KDYNĚ –
ROZŠÍŘENÍ A OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY NA POZEMKU P.Č.2292“ z MMR, programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022. Jedná se o místní komunikaci vedoucí z obce směrem
k „Vachatovo vyhlídce“. Spolufinancování ze strany obce by bylo ve výši 20 % z celkových nákladů.
• Mé poděkování opětovně patří naší kulturní komisi, která připravuje mnoho krásných a tvořivých akcí
nejen pro děti.
• Chtěla bych požádat všechny občany, kteří si zvolili instalaci filtru před septik, aby si septiky nechali vyvézt
a doložili na obecní úřad fotografie o funkčnosti septiku. Fotografie je nutno přiložit k žádosti o povolení.
•
Sport je radost, přidejte se k nám
Chtěli byste se začít trochu hýbat a nevíte, jak začít? A samotným se vám doma vůbec nechce?
Máme pro vás návrh a tím je pravidelné cvičení na obecním úřadu u nás ve vsi. Scházíme se
každou neděli a čtvrtek v 19:30 hod. S sebou potřebujete jen cvičební oblečení, karimatku, pití a
ručník. Cvičení je zaměřené na zpevnění postavy a posilování. Lekce vede Michal Hudec, případné
dotazy směřujte tedy na něj. Cvičení není těžké ani náročné, může se přidat kdokoliv.
A navíc, cvičení je ZDARMA 😊
Kdo má rád běhání a v zimě běhání na běžkách, minimálně 2x týdně běháme v okolí vsi, ozvěte
se a přidejte se k nám. Otužilci, přijďte v neděli ve 14 hodin na rybník a přidejte se k nám při
pravidelném otužování 😊
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Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI ….
Protože se plazí…
byla nejčastější odpověď na otázku „Proč nemá had nohy“? Nejen pro děti byla v neděli
18. července připravena zábavná Hadí stezka. Děti si stezku otevřely kouzelným
pohádkovým klíčem. Po cestě plnily nejrůznější úkoly, jako například krmení
pohádkového hada šiškami, vyluštění tajenky, poznání hadů na obrázku, složení
rozstříhaného chřestýše nebo rozluštění hádanky. Stezka se kroutila jako had a vedla
celá do kopce, ale i přesto ji děti zdolaly bez problémů. V cíli jsme si tématicky opekly
na ohni hady - domácí trdelníček, na kterém si pochutnaly nejen děti.
Děkujeme za účast našim místním ale i přespolním dětem a těšíme se za rok, třeba na
Dinosauří stezce.
Překonej svého taťku/mamku
Prázdniny skončily, škola začala a pro děti nastal čas úkolů a povinností. Abychom jim začátek školního roku
trochu zpříjemnili, připravili jsme pro ně zábavné odpoledne s názvem Překonej svého taťku/mamku. Děti
svedly se svými rodiči souboje ve sportovních či vědomostních úkolech a nutno říci, že jim nedaly nic zadarmo,
dokonce v mnoha úkolech své rodiče porazily. Děkujeme moc všem rodičům, kteří se do boje proti svým dětem
odhodlali, protože jste to byli právě vy – rodiče – kteří této akci dodali legraci. Pro menší byl k pobavení připraven
skákací hrad a trampolína. Odměnou za soutěžení si všichni opekli buřtíka na ohni, dostali malý dárek a rodiče
při kytaře poseděli až do noci.

Novoveské letní kino
Proč se trmácet do kina do města, nebo se na film dívat doma v obýváku, když se
můžeme sejít s kamarády na návsi a užít si krásný večer? To je přece o mnoho lepší.
Děvčata z kulturní komise nachystala v letošním roce pro děti a dospělé z Nové Vsi
tři příjemné večery.
Poprvé „na zkoušku“ proběhlo promítání kreslené pohádky pro děti. Původní plán promítání ve stodole nám
trochu překazila sklizeň sena, ale co na tom… Poradili jsme si – plátno s projektorem jsme nakonec umístili
v jízdárně u Králíčků. Dětem jsme připravili popcorn a limonádu, zkrátka dokonalé kino. Dospělí poseděli
venku u ohně se sklenkou vína a grilovaným sýrem.
Pro dospělé jsme akci uspořádali na návsi za obecním úřadem. Na konci srpna se promítal snímek Po čem
muži touží, v polovině září pak Ženy v běhu. Na grilu se peklo maso a zelenina, něco na zapití se tu také našlo
a jakmile se setmělo, pro milovníky letních kin se pustil film.
Všechny akce se setkaly s velkým ohlasem a účastí. Věříme, že jsme zahájili krásnou tradici letního kina
v Nové Vsi, která bude úspěšně pokračovat.

ZVEME VŠECHNY DĚTI I RODIČE NA VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ:
v úterý 21.12. od 18:00 pohádka ANDĚL PÁNĚ 2 ve stodole u Králíčků
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O pohár starosty SDH
V sobotu 2.10. se na hřišti nad vsí konala již tradiční hasičská soutěž O pohár starosty SDH. Počasí se na nás
od rána smálo a na hřišti se sešlo krásných 13 družstev mužů i žen. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku,
každé družstvo mělo dva soutěžní pokusy. Rozhodčí pečlivě dohlíželi na dodržování pravidel, obsluha ve
stánku dodávala potřebné vitamíny a soutěžící se rvali o co nejlepší umístění. Nejlepší útok předvedli kluci
z Oprechtic a ženy z Hluboké. Než sčítací komise vyhodnotila výsledky, konala se konala soutěž O láhev moku
v házení hadic na lahev. Kdo shodil, ten ji vyhrál. Celou soutěž nám svým milým hlasem komentovala paní
Mlezivová, které velmi děkujeme. Taktéž děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravou či úklidem po soutěži.
- Michal Hudec, velitel SHD -

Dámský večírek
Ženy v Nové Vsi se po dlouhé době sešly u sklenky dobrého vína, aby si
nejen popovídaly, ale také se tak trochu připravily na vánoční čas. Pod
vedením šikovné Lenky Hudcové si každá z přítomných dam vyrobila
nádhernou dřevěnou lucerničku z podpalových dřívek. Letošní vánoční
dekorace v Nové Vsi je tedy jasná – dřevěné lucerničky 😊 Jsme velmi rádi,
že se Dámské večírky těší stále větší oblibě a účast je čím dál tím hojnější.

Halloweenské tvoření pro děti
Přestože Halloween není český svátek, děti ho mají rády. A nakonec i my,
novoveské tvořilky, také. Proto jsme už druhým rokem připravily pro děti
strašidelné tvoření spojené zakončené strašidelným lampionovým
průvodem. Sešla se spousta místních i přespolních dětí v doprovodu rodičů,
některé děti měly i masky. Společně jsme si vyrobili malá strašidýlka
z lízátek a starší děti pomohly s vyřezáváním dýní. Dýně byly dlouhou dobu
vystaveny jako ozdoba před obecním úřadem. A protože k halloweenu patří
i strašidelný průvod, nachystali jsme si lampiony a vyrazili na noční
procházku vsí.
Mikulášská nadílka
I když máme u nás ve vsi samé hodné děti, přišli se zase po roce Mikuláš s andělem
a čertem podívat, jestli se od loňska něco nezměnilo a není třeba někoho trochu
polepšit. V neděli po obědě se děti sešly na obecním úřadě, kde si při čekání na
Mikuláše vyrobily nádherné andílky. A pak už se ozval zvoneček a mohlo se
nadělovat. Za básničku dostaly hodné děti malou odměnu, ty zlobivější trochu na
zadek.
A pak už musel Mikuláš jít, čekala ho dlouhá štace po celé vesnici. Celý večer četl
z Knihy hříchů, naděloval, odměňoval, ale i káral a domlouval, někde museli
zasáhnout i čerti a přitlačit na koště. Ale nikoho si neodnesli, a to je dobře. Nyní už
mohou děti začít otevírat okýnka v Adventním kalendáři a čekat na Ježíška.
Vybrané peníze poslouží na další akce pro děti, děkujeme rodičům za štědré
příspěvky.
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Otužilci v Nové Vsi rozjeli novou sezónu
Naše obec je plná nejen sportovních nadšenců. V době karanténní začalo být
otužování velmi oblíbenou kratochvílí, a tak jsme ani my nemohli zůstat pozadu. A tak
se stalo, že od února letošního roku se schází minimálně každou neděli po obědě
nemalé množství účastníků, aby tužili své zdraví v místní požární nádrži.
Na jaře účastníků postupně ubývalo, kdežto nyní na
podzim je tomu naopak. I přesto, že voda postupně
chladne,
otužilců
každou
neděli
přibývá.
S nadcházejícími svátky zveme všechny přátele a známé
na dva ponory, kde nebude chybět ani něco na zahřátí.
Přijďte vyzkoušet, jaké je to sundat zimní bundu a ponořit
se do ledové vody. Nezapomenutelný okamžik, uvidíte!!!

FEJETON
Cukroví patří k magii Vánoc. Můžu to dokázat na
příkladu mojí sestřenice. Ta začátkem prosince
vždycky vyhlásí, že se může na všechno vykašlat a
nebude vůbec péct. Užije si krásný advent. Potom
dostane nějaký záchvat, amok nebo co a napeče
dvanáct druhů cukroví. Rodina jí vynadá, proč pekla,
když to nikdo jíst nebude?! Pak se ale nějak
ochutnává, když už je napečeno a těsně před svátky
je zjištěno, že vůbec žádné cukroví není. Sestřenice
chvátá do Kauflandu a nakoupí aspoň nějaké cukroví.
Rodina jí vynadá, proč utrácela, když to stejně nikdo
jíst nebude?! Nějakým zázrakem přes ty Vánoce zmizí
i to kupované cukroví. Sestřenice dostane vynadáno,
že kvůli ní všichni nejmíň o tři kila přibrali a do ničeho
se nevejdou. Pak jí potkám a ona se zapřísahá, že se
může na všechno vykašlat a příště nebude vůbec
péct. Užije si krásný advent atd atd… Cukroví patří
k magii Vánoc.
- Irena Hromádková, kronikářka Ve dnech 17.1. a 18.1.2022 bude
v obci KOMINÍK, kdo má o
kominíka zájem, prosím nahlašte
se na obecní úřad nejpozději do
12.01.2022.
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:
Stanislav Hromádka
Alena Jandová
Karel Janda
Zdeněk Fíroň

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Leden
01.01.

Novoroční turnaj ve stolním tenise,
od 13 hod. na OÚ
02.01. Novoroční večerní otužování,
od 17 hod. na koupališti
08.-09.01. Tříkrálová sbírka
Únor
04.02. Cestopisná přednáška o Indii s Pavlem
Novým, od 18 hod. na OÚ
26.02. Masopustní průvod obcí, sraz masek
ve 13 hod. na OÚ
27.02. Dětský maškarní karneval, od 14 hod.
na OÚ
Březen
Duben
08.04.
Dámský velikonoční večírek od 19 hod.
na OÚ
09.04.
Velikonoční tvoření pro děti, od 14 hod.
na OÚ
14.-16.4. Velikonoční drkání
30.04.
Stavění máje, opékání vuřtů
Květen
07.05. Lampionový průvod s opékáním vuřtů
Červen
Ukončení školního roku pro děti
ODVOZ POPELNIC
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3.,
dále pravidelně každý sudý týden.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
23.-24.4.2022

Gratulujeme!

Tiráž: Evidenční číslo: MK ČRE 19986. Své příspěvky prosím vhazujte do obecní schránky nebo
posílejte na email: obec@novaveskd.cz . Redakčně se podílí: L. Hudcová, Š. Kraftová, M. Zemková,
M. Hudec. Foto: M. Šmejkalová ml., Michala Králíčková
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