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Vážení spoluobčané, 

v úterý 8. května si jako každoročně připomeneme na hřbitově ve Vepřku 

konec II. světové války a vzpomeneme na její oběti z řad občanů obce.  

Protože je letos současně 100. výročí založení české a československé stát-

nosti, rozhodli jsme se OSLAVU DNE VÍTĚZSTVÍ pojmout 

slavnostněji. Kromě tradiční vzpomínkové akce s hymnou vysadíme          

na vepřeckém hřbitově lípu na památku všech těchto událostí.  

Akci bude přítomen i pan farář Masařík, který také k událostem minulým 

promluví. Bude otevřený kostel, kde proběhne koncert Vocal Bandu Mar-

kéty Aptové a Sboru Dvořákova gymnázia Kralupy nad Vltavou.  

Srdečně Vás zvu na tuto akci.  

Martin Exner, starosta 

Kultura ve Vsi - co dalšího  
pro vás právě připravujeme? 

Oslavu Dne vítězství si nenechte ujít, vezměte s sebou i děti, můžou po-

máhat při sázení lípy (lopatky budou připravené na místě). Koncert 

v kostele se speciálním repertoárem pro tuto příležitost bude určitě neza-

pomenutelným zážitkem. U kostela bude venkovní galerie kreseb pana Jo-

sefa Moláčka, na kterých zachytil spoustu míst naší obce.  

Rádi bychom Vás pozvali v sobotu 2. června do Sazené na oslavu 100. vý-

ročí osvobození. Akci pořádá Pevnostní muzeum a program je celodenní. 

Náš kulturní výbor se postará o dětský program.  

O týden později, v sobotu 9. června, se těšíme na viděnou na novoveském 

hřišti na 3. Rodinném dnu – dni plném sportu, soutěží, her, vystoupení, 

zábavy, dobrého jídla a pití a především setkávání s přáteli. 

Za Kulturní výbor zve Bohdana Tobiášková 



 



 



Pověsti, zvyky a pranostiky 

     V předvečer 1. května v našich končinách hojně a rádi slavíme Filipoja-

kubskou noc. Typická je mohutnými vatrami s početnou účastí příchozích. 

Často s občerstvením těla i ducha. Jako velká část dosud veřejně, více mé-

ně spontánně provozovaných zvyků, má pálení ohňů v tento čas prastarý 

původ i důvod. Zlé a nečisté síly v tuto noc mají nebývalou moc a je třeba 

se jim očistným ohněm bránit. V některých končinách je zvykem skákat 

přes tyto ohně, jinde chodí bosi přes žhavé uhlíky, další pálí čarodějnice, 

vyhazují zapálená košťata ... 

     Keltové nazývali tuto noc Beltine – v překladu oheň. Pálenými ohni        

si jistili bohatou úrodu. V tento den měli též ve zvyku poprvé vyhánět do-

bytek na pastvu. Vodění dobytka kolem obřadních ohňů mu mělo zajistit 

zdraví. 

  V předvečer 1. května se též od pradávna stavěly, a mnohde dodnes staví, 

máje a májky. 

   Máje jsou kolektivní záležitostí obce, tedy zejména její sebevědomé mlá-

deže. Stavěly a staví se obvykle na nejprestižnějším prostranství obce,       

tj. na návsi, před radnicí, před zámkem. Obce mezi sebou soutěží v tom, 

která ji má nejvyšší, nejlépe nazdobenou a zejména, která si ji dokáže       

po celý měsíc uchránit před pokácením. Májí/májem jsou obvykle vysoké 

smrky s kmenem zbaveným kůry, jejichž vrchol je ozdoben. Od jisté doby              

se v některých, zejména pohraničních obcích na sám vršek zabudovává       

i státní vlajka. Na spodní větve vrcholu máje se často uvazuje láhev alkoho-

lu jako odměna pro statečného, který na ni dokáže po hladkém kmenu vy-

šplhat a uvolnit smyčku posledního lana, za pomocí kterého byla máj po-

stavena. Spodní část máje bývá někde opatřena nejrůznějším „brněním“, 

které má znesnadnit její pokácení. Samotné stavění máje je obřad i dřina a 

vyžaduje znalosti, fortel a kázeň. Zvedá se několik metrických centů hmoty 

pouze s pomocí lan, žebříků a dlouhých tyčí, obvykle mezi domy. Znám        



i některé obce, které si na postavení máje zvou osvědčenou partu třeba 

ze sousedství.   

    Májky – to je trochu jiný příběh. Jde o přiměřeně vysoké (3 - 4 m) ozdo-

bené stromky, často břízky, kterými chlapec vyjadřuje svoji náklonnost 

konkrétní dívce. Staví se pod okna vyvolené. Vedle tohoto existuje ještě 

jiný způsob jak zveřejnit utajované vztahy. Na Slovácku na prvního máje 

často naleznete přes noc pískem vysypané, nebo křídou naznačené spojení 

dvou domů a takto na světlo vynesený (často tajený) poměr – nechybívají   

i názorniny pro správný výklad.       

    K 1. květnu se váže svátek dvou svatých. Jde o Filipa a Jakuba. A nejde    

o nějaké nicky. Podle pověsti byli oba Ježíšovými učedníky a jeho učení 

hlásali. Byli proto pronásledováni a zahubeni. Filip byl ukamenován na kříži 

ve městě Hieropoli. Jakuba s přídomkem „Menší“ shodili Židé z hradeb 

Jeruzaléma, protože odmítl prohlásit Ježíše za podvodníka. 

      1. květen – Svátek práce. 1. května roku 1866 demonstrovali 

v americkém Chicagu dělníci za svá práva. Proti nim byly nasazeny policejní 

oddíly. Nezjištěný provokatér vhodil mezi policisty bombu. Policie odpově-

děla střelbou, při které byli mrtví a ranění. Vůdci demonstrace byli souzeni. 

Na jejich podporu se aktivizovalo veřejné mínění. Vzpomínka přerostla 

v mezinárodní svátek práce.      

  Pranostiky: 

- Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá. 

- Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa. 

- Na Filipa Jakuba chrousti-li hučí, o Martině studený vítr fučí. 

- Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční. 

- První květen deštivý – polím loukám škodlivý. 

 

Připravil Bruno Vognič 



NOVOVESKÝ TURISTICKÝ 
KLUB KUDYKAM 

V neděli 8. dubna jsme se sešli na miřejovickém hřišti a vyrazili na třetí vý-

let turistického klubu KudyKam do Kralup nad Vltavou.  

Výletu se zúčastnilo 32 turistů a 5 psů. Cesta tam vedla přes nový miřejo-

vický most a po pravém břehu Vltavy až do Kralup k cukrárně U Draka.   

Zde jsme měli naplánovanou občerstvovací přestávku, dali si výborný dort, 

někteří i kávu, přešli jsme přes lávku a vyrazili po levém břehu Vltavy Dvo-

řákovou stezkou zpět. Zpáteční cesta nám rychle uběhla. Počasí nám přálo, 

bylo příjemné teplo, ale sluníčko se schovávalo za mraky. Ušli jsme nece-

lých 12 km.  

Všechny Vás srdečně zvu na další výlet našeho turistického klubu, který 

bude 13. 5. na horu Říp.   

Emma Hakrová (9 let) 

 

 



  

  

 

Příští výlet  

V neděli 13. května si vyrazíme přes Říp do Roudnice nad Labem. V 10:26 

vyjedeme vlakem z Nových Ouholic do Vraňan, zde je přestup na navazující 

vlak do Ctiněvsi. Po červené se vydáme směrem na Říp (cca 3 km), u ro-

tundy bude přestávka na občerstvení a pak po žluté hurá do Roudnice   

(cca 6 km). Příchod do Roudnice předpokládáme kolem 14. hodiny. 

Z Roudnice jede přímý vlak do Nových Ouh. ve 14:49 nebo v 16:49.  

Turistice zdar! Za Kudykam B. Tobiášková  



 



MARATON KLUB  
MIŘEJOVICE VÁS ZVE 

 

 29. 4. pořádáme úklid Miřejovic se zaměřením na lokality dětské hřiš-
tě a okolí tůně (Kaluže), sraz ve 14:00 na hřišti.  

 30. 4. Vás zveme na pálení čarodějnic v Miřejovicích, od 17 hodin     
na dětském hřišti.   

 V neděli 20. května zveme všechny děti a rodiče na naší tradiční akci 
"Miřejovická olympiáda", která se koná od 15 hodin v Miřejovicích  
na hřišti. Pro děti bude připraveno mnoho soutěží a pěkných cen.      
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší. 

Za Maraton Klub Miřejovice Dana Burianová (tel. 732 954 232) 

KINO NOVÁ VES 
Dne 23. 5. 2018 se bude od 19,00 promítat na sále obecního úřadu v Nové 

Vsi v rámci projektu Člověka v tísni „Promítej i ty“ dokumentární film 

Viva Cuba Libre 

Režie: Jesse Acevedo / Kuba / 2013/ 60 min. 

Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života           
na „Ostrově svobody“, kterou v katalozích cestovních kanceláří 
nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu Los 
Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem 
stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich 
koncerty se konají tajně v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času 
končí ve vězení. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe zastavit 
nedokáže. 

Vstup je zdarma, všechny srdečně zveme. 

M. Exner, Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí 



 



INFORMACE ZASTUPITELSTVA 

 

V pondělí 9. 4. 2018 se sešlo Zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání 

v počtu 7 členů, nedostavili se J. Prokešová a T. Husák - oba bez omluvy. 

Zastupitelstvo na svém zasedání mimo jiné: 

 Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v únoru a březnu 2018. 

 Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018/. Hlasování: z přítomných 

všichni pro. 

 Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. 

 Vzalo na vědomí informace o provozu nové úpravy webu obce. 

 Schválilo rámcový textu smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/608 NOVÉ OUHO-

LICE – NOVÁ VES, rekonstrukce PD“ (oprava silnice a stavba chodní-

ků) s vlastníky pozemků pro trvalé zábory pozemků. Hlasování: 

z přítomných všichni pro. 

 Schválilo vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. Hlasování: z přítomných všichni pro. 

 Schválilo mimořádnou odměnu starostovi. Hlasování: z přítomných 

pro: 6, zdržel se: M. Exner. 

 Vzalo na vědomí informace o požadavku paní Prokešové na úhradu 

nájemného za protihlukovou stěnu na jejím pozemku p. č. 29/2  

v k.ú. Vepřek a jejího požadavku na demolici této stěny. 

  Schválilo smlouvu o spolupráci – Memorandum o spolupráci obcí      

a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních 

záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby   

(okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník). Hlasová-

ní: z přítomných všichni pro. 

 Schválilo vnitřní platový předpis. Hlasování: z přítomných všichni pro. 



 Schválilo pravidla pro schvalování dovolené starosty. Hlasování: 

z přítomných všichni pro. 

 Schválilo přidělení dotace ve výši 65.000 Kč pro TJ Sokol Nová Ves. 

Hlasování: z přítomných všichni pro. 

 Projednalo žádost TJ Sokol o mimořádnou dotaci na opravu střechy 

kabin a pověřilo starostu a místostarostku k jednání s TJ Sokol. Hla-

sování: z přítomných všichni pro. 

 Schválilo přidělení dotace z obecního rozpočtu ve výši 30.000 Kč      

na rok 2018 pro Maraton Klub Miřejovice. Hlasování: z přítomných 

pro: 5, zdrželi se: R. Hakrová, J. Karas. 

 Schválilo přidělení dotace z obecního rozpočtu ve výši 20.000 Kč      

na rok 2018 pro Spolek Soptíci. Hlasování: z přítomných všichni pro. 

 Schválilo, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,    

o obcích, účetní závěrku Mateřská škola, Nová Ves 70 roku 2017     

vč. hospodářského výsledku + 53 325,26 Kč. Hlasování: z přítomných 

všichni pro. 

 Schválilo převedení Zlepšeného hospodářského výsledku ve výši  
53 325,26 Kč: do fondu odměn ve výši 28325,26 Kč, do rezervního 
fondu ve výši 25 000 Kč. Hlasování: z přítomných všichni pro. 

 Projednalo žádost firmy Olife Energy a. s. o nájem dvou parkovacích 

míst pro účely zřízení dobíjecího místa elektromobilů na pozemku    

p. č. 14/2 v k. ú. Nová Ves. Rozhodlo se o přesunutí bodu na další za-

sedání zastupitelstva.  Nehlasovalo se. 

 Projednalo žádost o odkup části pozemku p. č. 572/67 v k. ú. Nové 

Ouholice a požaduje doložit geometrický plán zaměření pozemku, vy-

tyčení bodů na místě, obec prověří potřebný prostor z hlediska využi-

tí a manipulace s ČOV. Vyhodnocení na příštím jednání zastupitelstva 

obce. Hlasování: z přítomných všichni pro. 

 

V diskuzi starosta informoval: 

1) O doručené petici týkající se nesouhlasu se smlouvami o spolupráci       

na vybudování přípojek ke kanalizaci. Protože petice byla doručena těsně 



před zasedáním zastupitelstva, bude petice projednána na příštím 

zastupitelstvu. Starosta je přesvědčen, že smlouvy jsou právně zcela 

v pořádku a jsou pro občany výhodné. 

2) O stavu podané žádosti na dotaci na kanalizaci. Na státní fond životního 

prostředí dokládáme na vyžádání další požadované doklady, je toho 

poměrně hodně. V červnu by mělo být jasno, zda obdržíme „Rozhodnutí     

o přidělení dotace“. 

3) O připravovaném projektu opravy silnice a výstavby chodníků. 

Připravujeme smlouvy na trvalé a souhlasy na dočasné zábory pozemků. 

Dokumentace DUR je hotová, probíhá inženýring, získáváme vyjádření 

dotčených orgánů. Dle informací projektanta je reálné získat stavební 

povolení do podzimu. To je i požadavek krajského úřadu jako investora 

opravy silnice. 

Zapsala Hana Novotná/ Kompletní zápis naleznete na webových stránkách Nové Vsi 

www.nova-ves.cz v záložce Dokumenty obce/zápisy ze zasedání zastupitelstva 

(v levém sloupci). 

Příští jednání zastupitelstva se bude konat 
v pondělí 14. května 2018 v 17 hodin v sále OÚ. 

Všechny občany srdečně zveme! 
 

BRIGÁDA - ÚDRŽBA ZELENĚ  

Obec Nová Ves hledá brigádníky na údržbu zeleně ve svém katastru.  

Druh pracovního poměru: dohoda o provedení práce.  

Mzda: 100 Kč/hodina.  

Období: květen - srpen 2018.  

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo prostřednictvím emailu:  

info@nova-ves.cz.  

 

Renáta Hakrová, místostarostka  

http://www.nova-ves.cz/


Zpráva o hospodaření obce  
v únoru 2018 

 

ÚNOR  2018 1. 2. 2018 28. 2. 2018 

BÚ Česká spořitelna 460043319/0800  989 326,95 Kč 1 411 511,85 Kč 

BÚ ČNB 94-2312171/0710 8 094 450,75 Kč 8 112 081,15 Kč 

Pokladna 78 736,00 Kč 90 516,00 Kč 

Celkový stav fin. prostředků obce  9 162 513,7  Kč 9 614 109,00  Kč  

   
Pokladna výdaje nad 30 000 Kč 

Mzdy 118 811,00 Kč 19. 2. 2018 

Odvod hotovosti na BÚ 200 000,00 Kč 26. 2. 2018 

Dotace – Klub Seniorů 30 000,00 Kč 28. 2. 2018 

   
BÚ výdaje nad 30 000 Kč 

LUMAG CZ - štěpkovač  30 049,00 Kč 2. 2. 2018 

Příspěvek na provoz MŠ Nová Ves 40 100,00 Kč 7. 2. 2018 

VHS Projekt – výkon vodohospodáře 52 695,50 Kč 7. 2. 2018 

Kooperativa – pojištění zametací vůz 42 679,00 Kč 8. 2. 2018 

OSSZ – sociální pojištění 74 525,00 Kč 9. 2. 2018 

FÚ – daň zálohová 40 501,00 Kč 9. 2. 2018 

Odměna 37 289,00 Kč 12. 2. 2018 

Mzda 33 548,00 Kč 12. 2. 2018 

Výběr hotovosti do pokladny 118 811,00 Kč 14. 2. 2018 

FCC Regios – svoz odpadu 1/2018 84 556,00 Kč 16. 2. 2018 

 

 



Zpráva o hospodaření obce  
v březnu 2018 

 

BŘEZEN  2018 1. 3. 2018 31. 3. 2018 

BÚ Česká spořitelna 

460043319/0800  1 411 511,85 Kč 2 276 054,38 Kč 

BÚ ČNB                                             

94-2312171/0710 8 112 081,15 Kč 8 142 459,95 Kč 

Pokladna 90 516,00 Kč 58 899,00 Kč 

Celkový stav finančních prostřed-

ků obce  9 614 109,00  Kč 10 477 413,33  Kč  

   
Pokladna výdaje nad 30 000 Kč 

Odvod hotovosti na BÚ 130 000,00 Kč 16. 3. 2018 

Mzdy 75 398,00 Kč 19. 3. 2018 

Nájem hřiště TJ SOKOL 31 740,00 Kč 26. 3. 2018 

   
BÚ výdaje nad 30 000 Kč 

OSSZ – sociální pojištění 66 759,00 Kč 7. 3. 2018 

Příspěvek na provoz MŠ Nová Ves 40 100,00 Kč 12. 3. 2018 

Odměna 37 289,00 Kč 12. 3. 2018 

FCC Regios – svoz odpadu 2/2018 83291,00 Kč 14. 3. 2018 

Kooperativa – pojištění průmyslo-

vých rizik 35 664,00 Kč 21. 3. 2018 

 
Zpracovala Ing. Renáta Hakrová, místostarostka 



STAROSTA OBCE M. EXNER 
INFORMUJE 

Příprava kanalizace 

Naše žádost o dotaci prošla úspěšně formálním posouzením a postoupila 

do technického posouzení. Výsledek by měl Státní fond životního prostředí 

sdělit během června.  

Pracujeme na dokumentech pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Výběrové řízení vypíšeme po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

s fondem. 

Obecní úřad obdržel petici ohledně nesouhlasu se smlouvami o spolupráci 

na vybudování přípojek ke kanalizaci. Protože petice byla doručena těsně 

před dubnovým zastupitelstvem, bude petice projednána na květnovém 

zastupitelstvu 14. 5. 2018, kde se k této problematice podrobně vyjádřím. 

Jsem přesvědčen, že jde o nepochopení a že smlouvy jsou právně zcela       

v pořádku a jsou pro občany výhodné, protože na jejich základě budou 

občané čerpat dotaci na přípojku. Většina občanů, včetně starosty                

i několika zastupitelů, již tyto smlouvy podepsala. Ale samozřejmě 

nebudeme k podpisu nikoho nutit a dotaci na přípojku mu vnucovat. 

Ukliďme Česko 2018 

Dne 24. března proběhla v obci akce „Ukliďme Česko“. V Nových 

Ouholicích se sešlo 7 dobrovolníků z řad členů a příznivců Okrašlovacího 

spolku Nových Ouholic a okolí a nasbírali asi deset velkých pytlů odpadků 

v okolí Nových Ouholic a na břehu Vltavy. Na březích Vltavy sbírali odpad    

i členové spolku Vepřecké Vydry.  

Jsem velmi rád, že odpadků letos bylo v přírodě mnohem méně               

než v minulých letech. Dosáhli jsme konečně stavu, kdy odpadky nejsou 

všude v příkopech a po obci, ale musíme je hledat. Je to výsledek několika 

let čištění obce od divokých skládek spolky a v neposlední řadě také 

průběžným úklidem obce ze strany zaměstnanců obce.  



  

Bohužel nemohu říci, že by se příliš zlepšila situace v tom, že by lidé tolik 

nevyhazovali odpadky do příkopů a do přírody. Velký nešvar je vyhazování 

obalů od jídla a pití z jedoucích aut. Zaměstnanci obce uklízejí pohozené 

pytle s odpadky nebo jiný nepořádek každou chvíli.  

Rád bych požádal občany, aby odpad třídili, do černých popelnic dávali 

pouze směsný odpad a aby na bioodpad používali výhradně biopopelnice, 

případně ho kompostovali. Žádám občany, aby nevyváželi bioodpad, tedy 

ani trávu, zbytky větví a podobně nikam na cizí ani obecní pozemky. 

Děkuji.  

Z práce údržby obce 

Naši zaměstnanci kompletně vyklidili nepořádek z budovy školy na Vepřku 

způsobený osobami, které nezákonně vnikaly do školy. Byl uklizen dvorek 

za školou a příjezdová cesta k němu. Byla natřena vrata garáže školy. 

Bohužel se stále nedaří najít vhodné využití školy. Stav budovy není dobrý 

a ke zprovoznění k jakémukoliv účelu by potřebovala velké investice, které 

obec nemá. Několik jednání se zájemci o tuto budovu zatím k ničemu 

nevedlo.  

S blížícím se jarem byly obci ukradeny 3 betonové odpadkové koše. Zřejmě 

je někdo potřeboval jako květináč na zahradu. Je to škoda, byly opravdu 

pěkné. Vzhledem k tomu, že se tyto krádeže stále už roky opakují, tyto 

pěkné koše nadále používat a dokola kupovat nebudeme. Nahradili jsme   

je zelenými plastovými odpadkovými koši. 



Teplé počasí umožnilo 

natřít vrchním nátěrem 

nové zábradlí u cestičky    

od nádraží Nové Ouholice 

směrem na Vepřek. Tím 

jsem finálně splnil slib daný 

seniorům, kteří si toto 

zábradlí přáli. 

Mezi silnicí na Vepřku          

a Bakovským potokem 

zaměstnanci obce prořezali 

náletové dřeviny a průběžně uklízí za léta nashromážděné nemalé 

množství odpadků ve stráni pod silnicí. Z důvodu ochrany ptactva 

s prořezáním dřevin budeme pokračovat na podzim. Cílem je vyčištění 

tohoto prostoru od odpadků, prořezání, úprava staré cesty-pěšiny,               

a případně výsadba nových stromů, aby se z tohoto nevábného koutu 

postupně stal hezký kousek obce, kam bude radost jít na procházku. 

Lípy, údržba stromů 

Lípa v Miřejovicích, spadlá během podzimní vichřice, která přerušila         

na několik dní dodávku elektrické energie v Miřejovicích, nás inspirovala 

k prověrce stavu starých stromů v obci. Odborný arbolog prověřil staré lípy 

v Miřejovicích a na hřbitově ve Vepřku. Některé stromy na hřbitově byly 

v havarijním stavu a byly proto odstraněny. Zbývající stromy budou 

ošetřeny prořezem. 

Byla také pokácena lípa v Nových Ouholicích u cesty za bývalým 

zdravotním střediskem. Bohužel, kořeny způsobovala škody na okolních 

stavbách, její kořenový systém byl narušen při stavbách sítí a plotu a stejně 

by musela ustoupit při výkopu kanalizace.  

Abychom stromy jen nekáceli, vedení obce se rozhodlo, že v rámci oslav 

100. výročí české státnosti zasadíme v každé části obce jednu lipku, jako 

strom 100. výročí republiky. 



Darovací knihovničky 

V únorovém Zpravodaji jsem informoval, že nám někdo knihovničku 

v Nových Ouholicích ukradl. Byla tam ještě v únoru od dárce instalována 

nová skříňka. Po krátké době tuto pěknou skříňku opět někdo ukradl, 

respektive zřejmě vyměnil za podstatně méně pěknou poličku. Nicméně 

knihy i časopisy tam jsou i nadále k dispozici.  

Aby knihovnička v zastávce v Nových Ouholicích i v Nové Vsi fungovala,     

je ale třeba, aby tam lidé dávali přečtené časopisy a knihy. Prosím tedy 

Vás, kdo si kupujete zajímavé časopisy a máte zajímavé knihy, pro které 

nemáte doma místo, nevyhazujte je do odpadu, ale odneste je do této 

knihovničky. Můžete tak udělat radost jiným lidem a časopisy a knihy 

najdou ještě další využití. Děkuji. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Ve čtvrtek 10. května Vás zveme do naší mateřské školy na Den otevře-

ných dveří. Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme.                    

V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte             

k předškolnímu vzdělávání.  

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16:00 ho-

din. 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní 

rok 2018/2019 se bude konat ve středu 16. května 2018 od 10:00 do 16:00 

hodin. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zá-

stupce dítěte.  

Více informací najdete na stránkách MŠ: https://msnovaves.cz/. 

Těšíme se na děti i na Vás. 

  

M. Srncová, pověřená řízením mš 

 



PŘÍSPĚVĚK NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ  

 

Obec Nová Ves nabízí rodičům příspěvek ve výši 1 000 Kč/dítě na školu       

v přírodě. Své žádosti o příspěvek na školu v přírodě podávejte na obecním  

úřadě do 30. 9. 2018. 

Podmínky poskytnutí: Vyplněná žádost o příspěvek (ke stažení                   

na www.nova-ves.cz nebo k vyzvednutí na obecním úřadě), která bude ob-

sahovat potvrzení školy o zaplacení a účasti dítěte na škole v přírodě. Dítě 

a alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v obci nová Ves. 

Renáta Hakrová, místostarostka 

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ 
V neděli dne 29. 4. 2018 proběhne povinné očkování psů starších 3 měsíců 
proti vzteklině. Poplatek 100Kč, očkovací průkaz s sebou. 
Nová Ves, Nové Ouholice - 10:00 hod., Staré Ouholice - 10:45 hod., Vepřek 
- 11:15 hod.   
MVDr. Podrábský Jar. 

 

Svozy bioodpadu v roce 2018 
 

11. 4.; 25. 4.; 9. 5.; 23. 5.; 6. 6.; 20. 6.; 4. 7.; 18. 7.; 1. 8.; 

 
15. 8.; 29. 8.; 12. 9.; 26. 9.; 10. 10.; 24. 10.; 7. 11.; 21. 11. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
 

Jako každý rok i letos proběhne v pondělí 30. dubna 2018 od 20 hodin       

na hřišti Sokola Nová Ves pálení čarodějnic. 

Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zve výbor Sokola. 

 

http://www.nova-ves.cz/


 



Malá mobilizace roku 1938 v našich 
obcích 

 Letošní rok je takzvaným „osmičkovým rokem“. „Velkých“ událostí jsou 

plné sdělovací prostředky, proto je nechci glosovat a raději něco k tomu, 

co vytvářelo dějiny přímo v našem regionu. Ve svém minulém příspěvku 

věnovanému vzniku „Pražské čáry“ v katastru našich obcí jsem se snažil 

popsat vznik a historii výstavby i zániku tohoto obranného díla. Také jsem 

slíbil, že bude-li zájem, budu pokračovat. Kulaté výročí osmdesáti let         

od v nadpisu zmíněné události nechci opominout. 

Od roku 1915 prudce narůstala vojenská síla a spolu s ní i agresivita Ně-

mecka provázená územními požadavky, zejména pak vůči okolním zemím 

s většími německými menšinami a německy mluvícím obyvatelstvem. První 

obětí bylo 12. března 1938 Rakousko, které bylo obsazeno tzv. anšlusem 

den před vládou Rakouska vypsaným referendem o možném připojení     

se k Německu. 

ČSR se tím dostala do všestranně velmi složité situace. Délka státní hranice 

narostla o 832 km, Sudetoněmecká strana (SdP) reprezentující přibližně 

3,5 mil. čs. občanů německé národnosti a usilující o připojení k Německu 

se o to více radikalizovala.  Sudetoněmecké straně se na jaře 1938 podařilo 

zcela ovládnout veřejné mínění německé menšiny - v komunálních volbách 

konaných v květnu 1938 získala 90 % hlasů německých voličů, ale dokázala 

také za vydatné pomoci říšské propa-

gandy vytvořit mediální obraz ČSR, jako 

státu brutálně utiskujícího národnostní 

menšiny, čímž účinně mařila diploma-

tické snahy čs. státu. Německo anšlu-

sem výrazně posílilo hospodářsky, poli-

ticky i vojensky. Vytvořilo si výhodné 

podmínky pro případné vojenské rozdě-



lení ČSR vstřícnými údery moravskými úvaly ze severu a jihu. 

ČSR reagovala diplomaticky, posílením státní hranice a urychlením pokra-

čováním v budování obranného pevnostního systému. Koncem května byly 

zachyceny zprávy o tom, že se v době chystaných obecních voleb chystají 

v pohraničí četné nepokoje, které měly vyvrcholit ozbrojeným povstáním. 

Za tímto účelem byly do pohraničí ve velkém měřítku pašovány z Německa 

zbraně, jimiž byly vyzbrojovány bojůvky podřízené SdP. Dne 19. května 

1938 přerušil K. Henlein rozhovory s československou vládou a odjel 

do Mnichova. 

Vojenská zpravodajská služba získala informace o masivním soustřeďování 

německé armády podél československé hranice v Sasku a ve Slezsku. Tyto 

informace byly vyhodnoceny jako přímé přípravy na útok proti ČSR. Násle-

dujícího dne náčelník hlavního štábu armádní generál L. Krejčí uvedl,         

že na česko-německých hranicích stojí 11 divizí Wehrmachtu a řada forma-

cí SS a SA připravených k útoku. Z jeho podnětu se ještě téhož dne večer 

sešla vláda, která projednala zvýšenou ostrahu státních hranic. Na základě 

§ 22 branného zákona bylo rozhodnuto plně mobilizovat jeden ročník zá-

ložníků a pět ročníků záloh technických jednotek. Početní stav českoslo-

venské armády tak byl zvýšen na 371 000 mužů. Nešlo však o mobilizaci 

v pravém slova smyslu, protože nebyly aktivovány rezervní jednotky podle 

platných nástupních plánů a záložníci pouze posílili stávající útvary. Přesto 

se však vžilo označení „malá mobilizace“. 

Již od rána 21. května 1938 pěší útvary zahájily obsazování krycích posta-

vení u státní hranice. V průběhu dne bylo do pohraničních oblastí disloko-

váno i podpůrné dělostřelectvo a byly aktivovány posílené hlídky Stráže 

obrany státu (SOS) v počtu 27 000 mužů. Na hraničních přechodech byly 

vybudovány zátarasy, byly aktivovány dobudované linie pohraničního 

opevnění, do pohotovosti bylo uvedeno vojenské letectvo i útvary proti-

vzdušné obrany. Veškerá opatření k ostraze státní hranice byla dokončena 

do 23. května 1938. 



Po všeobecném, ale myslím nezbytném, úvodu se seznamme s tím,           

co se dělo přímo u nás. V hlubokém vnitrozemí, ale pouhých 20 km           

od hranic tzv. Sudet. Jde o doslovný přepis záznamů konkrétních zapisova-

telů bez oprav a úprav, myslím, že stojí za přečtení a zamyšlení: 

Památník četnické stanice Nová Ves: 

21. 5.  Provedena částečná mobilizace, která byla českým obyvatelstvem 

s jásotem přijata. V obvodě četnické stanice Nová Ves bylo zřízeno na linii 

obcí Sazená – Nová Ves – Vepřek až k řece Vltavě asi 36 betonových krytů 

tzv. bunkrů pro obrannou linii. Bunkry byly chráněny před nájezdy tanků     

a obrněných vozů těžkými železnými kříži tzv. španělskými jezdci, asi      

150 cm vysokými, které byly provlečeny velmi těžkým řetězem,                  

ve vzdálenosti a to podle terénu až 100 metrů od nich. Při provedení 

částečné mobilizace obsadila tyto bunkry složka S.O.S., takže v každém 

bunkru byla posádka 2-3 mužů s kulomety a granáty. Provedení a příprava 

k obraně, resp. nástup byl proveden bez závad. Po skončení částečné 

mobilizace byly složky S.O.S. odvolány, bunkry uzamčeny a klíče odvezeny 

do Prahy. 

II. díl kroniky obce  Sazená: 

19.III. 1937. Rolník Antonín Rosler zpozoroval na Vinici dva vyzvědače, 

kteří tam fotografovali. Šel dolu do vsi a s Antonínem Vosmikem 

obchodníkem z čp 35 se vrátil k nim. Odňali jím fotoaparát a vedli je do vsi, 

předali vojákům, kteří tu právě byli. Ti odvedli oba muže do Velvar.             

Z Velvar je četníci přivezli zpět do Sazené. Vyšetřili a odvezli je oba            

do Prahy. 

Rok 1938: 

 

21.V.  V sobotu byli povoláni ke zvláštní vojenské službě ihned: Antonín 

Hausmann starosta, Josef Jindřich, František Datel, Václav Janda, František 

Křtěn. Vojáci byli odvoláni z hlídek a na jejich místo přišlo 10 městských 

strážníků z Prahy. Ubytování byli v hostinci u Kratochvílů (sedm osob). Dále 



byl na vojnu povolán Oldřich Prejza z čísla 1. 

26.V.   Šel na vojnu Josef Votava čp 21. Domů se vrátil starosta Antonín 

Hausmann. 

30.V.   Odešli ze Sazené policejní strážníci a místo nich jsou tu vojáci            

z Terezína. Konají službu hlídkovou u krytů, ve kterých už je výzbroj. Bydlí 

v zámku počtem 13. 

10.VI.   V noci byli odvoláni vojáci zdejší ze stráží a nahrazeni jinými.   

 

Pamětní kniha obce Vepřku:   

Na den 21. května 1938 chystalo se Německo obsaditi pohraniční české 

kraje. Od 20. t. m. střežila stráž Sokola v N. Vsi – Vepřku železniční most     

v obci. Téhož dne nařízena částečná mobilisace vojska. Opevnění v obci 

střežila prvé dny státní stráž, která po 3 dnech vystřídána vojíny stráž. 

služby p. pl. 42, kteří do pevnůstek dodali zbraně a náboje. Po pominutí 

nebezpečí se všichni z obce povolaní vrátili. 

Pro ilustraci, kudy a jak byla „Pražská čára“ vybudována, slouží přiložená 

schémata:    

  

Vlevo: Rozmístění pevnůstek v našem regionu včetně jejich palebných sektorů. 

Vpravo: Poslední dvě pásma opevnění před Prahou. 

 

S využitím různých podkladů včetně materiálů soustředěných členy pevnostního 

muzea v Sazené a s jejich svolením připravil Ing. Bruno Vognič.    



SPOLEK SENIORŮ informuje 

12. dubna jsme opět na své pravidelné schůzce řešili, co bylo a bude.       

Na straně bylo jsme vzpomněli pěknou besedu s panem Vymětalíkem, 

skromnou účast na „Vítání jara“ v mateřské školce, skutečnost, že jsme 

před Velikonocemi zásluhou Dany Reslerové uklidili a vyzdobili památné 

hroby na hřbitově a památníky v Nové Vsi a ve Starých Ouholicích. 

Předběhli jsme oficiální termín celostátní akce „Ukliďme Česko“ a uklidili 

kolem cest od vlakové zastávky v Nových Ouholicích ke kostelu, odsud      

ke Starým Ouholicím a zpět k vlakové zastávce (5 pytlů všeho možného). 

Druhá parta uklidila kolem silnice od křižovatky silnice 608 do Starých 

Ouholic - množství nasbíraného odpadu obdobné. Paní Dana Reslerová             

se zapojila s Okrašlovacím spolkem. 

Na straně bude jsme se dohodli na opětovné návštěvě mlýna ve Vepřku. 

V sobotu 14. dubna jsme spolu s dalšími návštěvníky (kolem 30) skládali 

hold manželům Linzerovým. To neskutečné množství energie, které          

do obnovy mlýna vkládají, je vidět na mlýně samém. Je vidět i v projevu 

majitele pana Linzera, který nás mlýnem nezištně provedl. I touto cestou 



ještě jednou pěkně děkujeme. Na straně bude je i dubnová návštěva 

botanické zahrady v Praze a 5. května zájezd k prohlídce Čapího hnízda       

a vily Hany a Edvarda Benešových. 

20. května pořádáme již 3. ročník soutěže o Novoveského sekáče 

v mužské i ženské kategorii. Přijďte se pobavit - ještě raději Vás přivítáme 

s kosou v ruce. Začátek v 8 hod. Na obvyklém místě - u tůně. 

Termín příští schůzky: 10. května od 14 hodin v sále obecního úřadu.     

Zapsal Bruno Vognič, předseda spolku 

  POZVÁNKA NA AKCE V OKOLÍ 

 Vernisáž výstavy Panenky v běhu času – 4. května od 18 hodin 
v Galerii Městského muzea Velvary. 

 Zámek Veltusy – Sousedské setkání „Co je na zámku nového“ 5. květ-
na od 14:00 do 15:30. 

 Odhalená pravda /komedie/ – Divadlo Bolka Polívky – 10. května      
od 19 hodin v sále MKD Mělník /www.mekuc.cz/. 

 Tajemství K. H. Máchy – beseda se spisovatelkou Martinou Bittnero-
vou – 10. května od 18:00 do 19:30 – Městské muzeum Velvary. 

 Kostičkofest na Zámku Nelahozeves – 12. května od 9 do 17 hodin – 
festival kostek LEGO a SEVA, výstava potrvá do 7. října. 

 Nelahozevské máje – sobota 19. května - od 11 hodin projíždí obcí 
valník s muzikou, odpoledne pohádka a večer zábava. 

 Skleněný strop – divadelní představení Divadla Ungelt – Kulturní dům 
Kralupy – 22. května od 19 hodin (hrají: T. Vilhelmová, J. Langmajer     
a další). 

 Velvarská muzejní noc 2018 – 26. května od 18 hodin.  

 



 



 

 

Prodej slepiček 

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra 

hnědá,  Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna. 

Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ks. 

Prodej:  29. května v Nové Vsi u pošty v 11.35 hod. 

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840 
 

 



KALENDÁŘ AKCÍ 2018 

29. 4. Úklid Miřejovic - sraz ve 14 hodin na dětském hřišti 

29. 4.  Povinné očkování psů 

30. 4.  Pálení čarodějnic v Miřejovicích - od 17 hodin na dětském hřišti 

30. 4.  Pálení čarodějnic na hřišti v Nové Vsi - od 18 hodin 

5. 5.  Výlet Spolku seniorů - Čapí hnízdo + Benešova vila 

8. 5.  Oslavy Dne vítězství - hřbitov ve Vepřku - od 17 hodin 

10. 5.  Den otevřených dveří v mateřské škole - 10:00-11:30, 14:30-16:00 

10. 5.  Schůzka Spolku seniorů - od 14 hodin v sále OÚ 

13. 5.  Výlet Turistického klubu 

14. 5.  Zasedání zastupitelstva obce - sál OÚ - od 17 hodin 

16. 5. Zápis do Mateřské školy - 10:00-16:00 

20. 5.  3. ročník soutěže "O novoveského sekáče"  - od 8 hodin -  St. Ouholice 

20. 5.  Miřejovická olympiáda - od 15 hodin na dětském hřišti 

23. 5.  Kino Nová Ves - od 19 hodin v sále OÚ 

2. 6.  Sazená v běhu století - od 10 hodin - Pevnostní muzeum Sazená 

9. 6.  Rodinný den - fotbalové hřiště NV - od 14 hodin 

11. 6. Zasedání zastupitelstva obce - sál OÚ - od 17 hodin 

24. 6.  Výlet Turistického klubu 

15. 7.  Výlet Turistického klubu 

28. 7.  Miřejovický půlmaraton 

12. 8.  Výlet Turistického klubu 

13. 8.  Zasedání zastupitelstva obce - sál OÚ - od 17 hodin 

25. 8.  Miřejovický Quatro3tlon 

5. 9.  Vítání občánků - sál OÚ - od 16 hodin 

10. 9.  Zasedání zastupitelstva obce - sál OÚ - od 17 hodin 

22. 9.  Novoveské posvícení 

říjen Komunální volby 
 


