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Vážení spoluobčané,
v září letošního roku proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem spoluobčanům, kteří nás po celou dobu našeho působení podporovali.
Dovolte mi nyní alespoň částečně zrekapitulovat činnost stávajícího obecního
zastupitelstva.
➢ Z programu Stabilizace a obnovy venkova 2019 obec získala dotaci z Plzeňského kraje na výstavbu
přístupové komunikace k novostavbě č. p. 26 ve výši 250.000 Kč. Celková cena realizace činila
639.978,46 Kč.
➢ Byly pořízeny radiostanice pro JSDHO Nová Ves. Cena radiostanic byla 22.567 Kč, výše finanční
podpory z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy 2020 činila 11.000 Kč.
➢ Byl postaven mobiliář na horním hřišti s finanční výpomocí 20.000 Kč od obce Česká Kubice. Děkujeme
všem, kteří se vlastními silami podíleli na realizaci této stavby.
➢ Získali jsme dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2021 ve výši 110.000 Kč na úpravu části veřejného
prostranství v Nové Vsi vedle kapličky. V rámci akce byla upravena plocha pomocí terénních úprav a
návozem ornice. Dále pak byl vysazen živý plot z keřů, vysazeny 3 okrasné třešně sakury, 2 hlohy a
instalovány 4 betonové lavičky a venkovní fitness prvek. Celkové náklady akce činily 316.776 Kč. Obec
ze svých zdrojů dokoupila další fitness prvky za 137.042 Kč.

➢ 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. Byl nám poskytnut příspěvek ve výši 235.993 Kč ze státního

rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok
2019. A v roce 2020 jsme získali opět příspěvek ve výši 144.966 Kč. Tyto příspěvky čerpáme v největší
míře v letošním roce. Na jaře jsme opět vysazovali stromky, natírali sazenice. Nyní probíhá úklid
v lesích, opravy oplocenek. Do konce roku bychom měli mít obecní lesy osázené.
➢ Bylo pořízeno věcné vybavení pro JSDHO Nová Ves ve výši 12.465 Kč. Zakoupeny zásahové rukavice,
držáky a svítilny na přilby. Dotace Plzeňského kraje činila 6.230 Kč.
➢ 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.
Tuto dotaci jsme bohužel nezískali, uspělo pouze 10 % žadatelů. Žádost o dotaci bude podána v další
výzvě.
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➢ Obec nechala vyspravit výtluky na obecních komunikacích.
➢ Ministerstvo obrany České republiky udělilo obci pamětní plaketu za příkladnou
dlouholetou péči o pietní místo věnované památce příslušníků Stráže obrany státu
padlých u Nové Vsi.
➢ Předseda poslanecké sněmovny předal dne 5. října 2021 naší obci dekret udělující
znak a vlajku obce.
➢ Nyní upravujeme webové stránky obce, které projdou kompletním redesignem.
➢ Obec v tomto volebním období přivítala jedenáct nových občánků, což je skvělé pro budoucnost naší obce.
➢ Získali jsme dotaci ve výši 50.000 Kč na ošetření významných solitérních stromů a skupiny stromů u kapličky
sv. Jana Nepomuckého na pozemku p. č. 2032/1 v k. ú. Nová Ves u Kdyně z dotačního titulu č. 1: Zvyšování

druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotipů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů.
Poděkování patří Michale Králíčkové za zpracování projektové dokumentace.
➢ Realizace domácích čistíren se nám momentálně oddálila. Obec podala dne 26. 2. 2022 na Plzeňský kraj
Podnět na rozhodnutí v pochybnostech. Cílem tohoto podnětu je dosáhnout toho, aby veškeré zatrubnění,
které bylo realizováno v minulosti Obcí Nová Ves, sloužilo jako jednotná kanalizace, a ne jako vodní tok.
Vypouštění do vodního toku by bylo nákladnější a s přísnějšími limity na vypouštění. Bohužel do dnešního
dne jsme ještě neobdrželi rozhodnutí.
➢ Obec jedná o koupi vodovodu.
Na závěr děkuji všem členům zastupitelstva obce, kteří se snaží ze všech sil pomáhat. Kulturní komise se
velice dobře starala o dění v obci, a to by samozřejmě nešlo bez pomoci našich občanů. Všem, kteří se
podíleli na přípravách akcí, jménem kulturní komise, velice děkuji. A nesmím zapomenout na náš Sbor
dobrovolných hasičů, těm patří rovněž dík za dobrou spolupráci.

- Michaela Šmejkalová, starostka obce POZVÁNKA NA SPORTOHRÁTKY
Zelená je tráva, fotbal to je hra...
A nejen o fotbale budou naše setkání dětí a rodičů v Nové Vsi. Přijďte se hýbat se svými ratolestmi na cvičení
založené nejen na fotbale, ale i házené, tenisu, atletice a různých jiných sportech.
S laskavým svolením paní Ivany Berkové a pod vedením Pavla Podráského se budeme scházet na zelené
rovince za obecním úřadem každý sudý čtvrtek od 17. hodin a každou lichou sobotu od 10. hodin, a to i během
letních prázdnin. Těšíme se na Vás!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI ….

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Novoroční turnaj ve stolním tenise je v naší vesnici tradicí
již pěknou řádku let, konkrétně letos již 41. ročník. Štafetu
v pořádání letos převzal Martin Štípek za podpory OÚ
Nová Ves. V letošním roce se utkalo 7 hráčů. Po lítém boji
nakonec zvítězil Martin Soběhart, druhé místo obsadil
Peter Tomko a třetí místo patřilo Zdeňce Štípkové. Všichni
hráči byli za svou snahu odměněni. Za krásné sportovní
odpoledne patří dík jak pořadateli, tak i účastníkům.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NOVÉ VSI
I v letošním roce proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. Dvě
trojice králů obcházely domácnosti a známá
písnička „My tři králové jdeme k vám…“
se nesla obcí celou lednovou sobotu.
Vykoledované peníze prostřednictvím Charity
ČR pomohou, tak jako každý rok, statisícům
lidí v nouzi. V Plzeňské diecézi farnost Kdyně
se vybíralo do 62 kasiček a bylo
nashromážděno úctyhodných 403.696 Kč.
Všem děkujeme.

NOVOROČNÍ NOČNÍ PONOR
Již několikrát jsme v našem občasníku představovali Novoveské otužilce. Pod vedením PhDr. Radka
Kouřila naplánovali 2.1.2022 noční akci. Ta se i vzhledem k počasí velmi vydařila a účast byla rekordní.
Do naší malé vísky se sjeli otužilci ze širokého okolí. Kamarádi hasiči ze Všerub přijeli s hasičským autem
zajistit osvětlení a bezpečnost na břehu, na vodě byl pro jistotu ještě člun s hasiči z místní SDH Nová Ves.
Nádherné osvětlení kolem břehu dodávalo akci tu správnou noční atmosféru. Těší nás, že se našich akcí
zúčastňují i přespolní a budeme rádi, když budou i nadále. Věříme, že při příští akci se do vody odváží i ti,
co se přišli jen podívat a podporovali otužilce ze břehu. Tato akce jistě nebyla poslední. Takže vodě zdar,
ledu zmar a otužilcům nazdar!
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REJ MASEK V NOVÉ VSI
Po době covidové se kulturní dění v obci Nová Ves zase pomalu vrátilo
do starých kolejí. Únorový víkend se nesl v duchu masopustu, a to nejen
v naší obci. Letošní účast masek byla hojná – velké Wau! si zaslouží
nápad dvou vyrobených a skvěle se doplňujících masek – krabičky
od zápalek a hasičského přístroje!
V neděli obec uspořádala maškarní karneval pro děti – téma se odvíjelo
od aktuálního dění ve světě – Olympijské hry. Sešlo se 20 účastníků
olympiády, kteří měli možnost si vyzkoušet olympijské sporty. Závod
začal krasobruslením – děti si na nohy nazuly krabičky od papírových
kapesníků a projely připravenou dráhu. Nechyběl ani biatlon – děti měly
možnost si vyzkoušet střelbu na kelímky, vyrobené lyže jsme využili i
na volnou techniku. Děti trošku potrápil curling s vlastním tělem, ale
hokej zase všem dodal energii. Za podporu rodičů malých závodníků
i za dobrovolný příspěvek na akci všem moc děkujeme!!!

V NOVÉ VSI SE ŠKOLILO
V poslední době došlo k několika změnám a novinkám v automobilové
dopravě. A protože opakování je matka moudrosti, uspořádal obecní úřad
v Nové Vsi odbornou přednášku na toto téma. Nejen, že jsme si celkově
zopakovali platná pravidla silničního provozu a dozvěděli jsme se, co je
nového, ale byl i prostor pro naše dotazy. Přednášku zajistil Bc. Jurij
Matušenko z firmy Autoškola Hrabík. Tímto moc děkujeme za cenné
informace.

VÝLET DO DĚTSKÉ HERNIČKY VE KDYNI
Ke konci května se maminky mladších dětí z Nové Vsi vydaly
společně do dětské herničky ve Kdyni. Strávily tam dvě
hodiny plné dětského dovádění, křiku a smíchu. Největší
atrakcí pro děti byla klouzačka do míčků. A když to bylo
možné, sedly si maminky na chvilku ke kávě a něčemu
dobrému na zub. S dětmi nám pomáhali dva tatínkové a
určitě se nebráníme, aby jich příště přišlo na pomoc více 😊
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DÁMSKÝ VEČER + VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Dámy – a to nejen! – z Nové Vsi se opět sešly na příjemném pátečním večerním posezení. Tyto „dámské“
večery se u nás již pomalu stávají tradicí a jsme tomu moc rády. A protože před námi byly Velikonoce, kromě
popíjení a povídání jsme nenechaly lenivět ani naše ruce. Dámy měly k dispozici předlohy, ale vlastní fantaziii
se meze nekladly. Z polystyrenových vajíček jsme nakonec vykouzlily nádhernou velikonoční výzdobu.
Následující sobotní odpoledne pak patřilo dětem. Děti si mohly namalovat velikonoční vajíčka či vyrobit
vajíčkový věnec na dveře. Největší úspěch ale měla výroba ponožkového zajíčka.
Těší nás, že se naše akce líbí nejen dětem, ale i dospělým a moc děkujeme za vaši hojnou účast.

VELIKONOČNÍ DRKÁNÍ
Starší děti nám ve vsi odrůstají, ale máme radost, že nám přibývají ty menší. Tradici velikonočního drkání
tedy v letošním roce převzali maminky a tatínkové s kočárky a nutno říct, že se této role zhostili se ctí. Rádi
zavzpomínali na svá dětská léta, kdy takto chodívali každý rok, když zvony odlétly do Říma. Obyvatelé obce
pak v sobotu šikovné děti odměnili sladkostí a milým úsměvem. Děkujeme všem.

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME NOVOU VES !!!
Přesto, že bychom si ve svém okolí neměli dělat nepořádek, stane se, že sem tam narazíme na nějaké
odpadky i uvnitř vsi. To, co jsme ale objevili my, nás samotné překvapilo. Občané Nové Vsi se zapojili
do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme se 24. dubna vydali,
vyzbrojeni rukavicemi, pytli a hlavně dobrou náladou, na lov. Zúčastnilo se 19 občanů, z toho 8 dětí.
V katastru obce jsme sesbírali neuvěřitelných 525 kg odpadků. K pomoci nám bylo vozidlo SDH Nová Ves –
Vítovky, kterým nám hasiči pomohli se svozem odpadu na sběrné místo. Děkujeme všem, kdo pomohli, a
pro příští roky si přejme, abych takovýchto akcí nebylo potřeba.
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MÁJKA
Co jiného dělat 30. dubna, než se společně sejít u stavění Máje? A tak jsme, jako každý rok, ve spolupráci
s SDH Nová Ves – Vítovky, připravili májku, kterou děti v podvečerních hodinách nazdobily barevnými fábory.
Díky technice a síle našich chlapů jsme májku postavili, ale především jsme se všichni těšili na večerní
posezení u ohně s lahodnými vuřtíky.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Pan Janda opět nezapomněl na děti a měl připravenou sladkost pro každého

DĚTSKÝ DEN aneb TÁTO TY JSI BOREC
Téma letošního dětského dne bylo jasné, neboť se konal právě v den Mezinárodního
dne otců. Do soubojů v jednotlivých disciplínách se museli tedy zapojit hlavně
tatínkové. A neměli to opravdu jednoduché, děti se snažily, co jim síly stačily. Počasí
nám nadmíru přálo, a tak se akce přesunula na náves k hasičské nádrži. Každý
soutěžící si za snahu pochutnal na párku v rohlíku a tatínkové na klobáse.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Letní večery se prodloužily a počasí nám již dopřálo
uspořádat další novoveské letní kino. Tentokrát byl
připraven snímek podle stejnojmenné knihy Patrika
Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Před
setměním jsme společně poseděli, opekli si
zeleninu, sýr či vuřtíka. V polovině filmu jsme se
kvůli mírnému dešti museli přesunout na obecní
úřad, ale to nám nevadilo, film se všem velmi líbil.
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KONEC SEZÓNY OTUŽOVÁNÍ
Klub otužilců Nová Ves ukončil posledního dubna v noci svoji další velmi
úspěšnou sezónu závěrečnými ponory bez zábran a bez plavek. Náš klub je
druhý nejpočetnější spolek v Nové Vsi a určitě i nejaktivnější ve svém okolí.
Od října minulého roku se pravidelně každou neděli ve 14 hodin scházelo
několik příznivců otužování v místní požární nádrži k ponoru do ledové vody,
aby tím zocelili ducha i tělo v nelehké době pandemie a zdražování. Kromě
mnoha kulturních aspektů je třeba zmínit i vysoké sportovní nasazení při jejich
činnosti, protože teplota vody dle statistik klesla jen o dva stupně výše, než je
bod mrazu a všichni otužilci ve zdraví přežili letošní zimu.
Při ohlédnutí za uplynulou sezónou je třeba zmínit ocenění nejlepších otužilců – Milana
Ticháčka, Milana Krafta a Martina Plasse, Vánoční ponor, veleúspěšný Večerní ponor
dne 2. ledna s účastí přes dvě desítky místních i přespolních a velkého počtu fandících
diváků, noční ponor 22.2.2022 ve 22.22 hod., nepravidelné schůzování, pomoc při čištění
požární nádrže, jistě i příchod dalších a dalších zájemců a hlavně žen do našich řad, za
neúspěch můžeme považovat jen zrušený zájezd na Lipno kvůli onemocnění části
výpravy.
Zveme další příznivce ledové vody do našich řad už letos 28.října a těšíme se všichni na první ponor.

PhDr. Radek Kouřil

SDH NOVÁ VES – VÍTOVKY

Čištění požární nádrže

Sbírka na pomoc ukrajinským uprchlíkům
Obec Nová Ves ve spolupráci s SDH Nová Ves – Vítovky
uspořádala sbírku pro ukrajinské uprchlíky. Do sbírky se
zapojilo 18 domácností, s darem se připojila také Obec –
byly zakoupeny trvanlivé potraviny pro děti, pleny,
hygienické potřeby za částku 5.500 Kč.
Okrsková soutěž v požárním sportu – 1. místo
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ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ
Dominik a Rozárka Zemkovi, 5 a 3 roky
přípravka karate Kdyně

Nikol Hudcová 16 let
Allkampf-jitsu MČR 7. místo

Simonka Ticháčková, 13 let
Lukášek Ticháček, 11 let
Honzík Králíček, 11 let

Ashley Kraftová, 6 let

Ráďa Kraft, 8 let
3. místo judo

Natálka Kraftová, 4 roky

FEJETON na libovolné téma

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Červenec
30.07. Pouťová zábava od 20 hod.,
hraje skupina Relax, během dne
skákací hrad pro děti
Září
04.09. Dinosauří stezka – zábavné odpoledne
pro děti i rodiče na hřišti nad vsí
17.09. Vycházka po novoveském okolí – sraz ve
14 hod. u hasičárny
Říjen
01.10. Hasičská soutěž O pohár starosty SDH
21.10. Cestopisné povídání a promítání
Listopad
04.11. Dámský večírek
05.11. Halloween – zábavné tvoření
a strašidelný průvod obcí
Prosinec
03.12. Mikulášská nadílka pro děti
na návsi u kapličky
24.12. Štědrovečerní zpívání v kapličce

Vypadá to jako snadná věc, napsat pár řádek o
čemkoliv. No jo, ale o čem? Tak dobře, nejdřív si
vyřadím to, o čem psát určitě nebudu. To je potvora
covid a potvora válka, o tom určitě píše kdekdo. Další
téma: benzín za cihlu zlata, rovněž tak všechny
energie a do třetice potraviny. Člověka vždycky
nejdřív napadají negativní věci, to už patří k lidské
povaze.
Ale co, před námi je léto, sluníčko nás ohřeje
zadarmo, bude koupání, výlety, grilování
s kamarády, zkrátka si to léto užijeme co nejlíp! Kdysi
dávno se razilo heslo „učit se, učit se, učit se“. Nic
proti učení, ale teď by se hodilo razit heslo: nefňukat,
nefňukat, nefňukat!
- Irena Hromádková, kronikářka -

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili:
Werner Riess
Věra Pejsarová
Jiřina Marie Mechel
Josef Tauer

Václav Husník
Jana Riessová
František Mráz

Gratulujeme!

Přesné termíny a informace k akcím budou dány včas
občanům na vědomí

OPUSTILI NÁS
Jan Černý
SPONZOŘI

ODVOZ POPELNIC
11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 19.09.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vzpomínáme!
MARIE RŮŽKOVÁ

24.-25.09.2022

JOSEF ROSENBERG

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, R. Kouřil, P. Podráský, M. Šmejkalová, M. Hudec, M. Šmejkalová ml., M. Kouřil, V. Kraftová
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