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Úvod
Vedením kroniky byla pověřena Helena Pinkerová. Rozhodnutí o založení kroniky
a jmenování kronikáře bylo projednáno a odsouhlaseno zastupitelstvem na zasedání
obecního zastupitelstva obce Nová Ves dne 3. 2. 2014 (Usnesení zastupitelstva obce
č. 1/2014).
Kronika bude vedena elektronickou formou, vytištěné a svázané exempláře
za jednotlivé roky budou uloženy na obecním úřadě. Nedílnou součástí kroniky je
obrazová příloha.
Jelikož byla přerušena kontinuita ročních zápisů v kronice, rozhodli jsme se zařadit
do zápisů pro rok 2015 i retrospektivní záznamy z dějin obce za posledních 20 let
pro představu, jakým vývojem obec za tu dobu prošla.
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Novoveská kronika a její kronikáři
Vedení kroniky obcím nařizoval již zákon ze dne 30. ledna 1920 o pamětních
knihách obecních (zákon č. 80/1920 Sb.). Podle dochovaného exempláře obecní kroniky
(Pamětní kniha obce Nová Ves), uloženého v archivu obce, byla kronika založena 1. ledna
1935. Prvním kronikářem byl ustanoven Bohumil Suldovský, a to již v roce 1927
na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 5. dubna 1927. Nicméně první zápisy
v kronice pocházejí od Jana Urbana, zastupujícího řídícího učitele v Čakovičkách, jenž
napsal dějiny obce, popis a polohu obce, základní informace ke skladbě obyvatel, správě
obce, náboženských poměrech atd. Zaznamenal rovněž poměrně podrobné dějiny Nové
Vsi za 1. světové války z pohledu každodenního života v obci. Dále je autorem
retrospektivních zápisů za léta 1924 až 1930, nedokončených zápisů za léta 1932 a 1933,
zápisů z let 1934 až 1935. V obci byla kronika soustavněji vedena od roku 1934 do roku
1982.
Zápisy za období 1936–1938 zaznamenala Marie Novotná, jež byla v té době
rovněž knihovnicí v obecní knihovně. Poté, co se vdala a odstěhovala do Prahy, byli
zvoleni kronikářem postupně Jaroslav Šára a František Houštecký, ani jeden z nich však v
psaní kroniky nepokračoval. V roce 1954 se ujala psaní kroniky Anna Hildebrantová. Je
autorkou retrospektivních záznamů událostí z let 1938 až 1953, pak pokračovala v
aktuálních záznamech až do roku 1959, kdy dopsala zápis za rok 1958.
Autory záznamů z let 1959 až 1960 a 1972 až 1982 se prozatím nepodařilo zjistit.
V letech 1983 až 1985 byly do kroniky zaznamenány pouze jména narozených dětí
a jména zemřelých. Od roku 1986 kronika sloužila jenom jako pamětní kniha při vítání
nových občánků (poslední záznam je z roku 1990). Od roku 2012 je kniha původní kroniky
opět využívána jako pamětní kniha při Vítání občánků.
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Historie obce
K osídlení zdejšího území podle dochovaných archeologických památek,
nalezených při výstavbě silnice směrem na Mratín ve dvacátých letech 20. století (dnes
uloženy v archeologických sbírkách pražského Národního muzea), došlo asi ve 3. tisíciletí
před naším letopočtem.
Jak už sám název obce napovídá, byla ves založena jako nová osada přináležející
k tvrzi v nedalekých Jiřicích, a to již před rokem 1455, z něhož pochází první písemná
zmínka o Nové Vsi. Podle záznamu v deskách dvorských v roce 1455 si jistý Vaněk
vyprosil na králi Ladislavovi odúmrť tvrze v Jiřicích a k ní přináležející vsi Nové po nebožce
Uršile, vdově po Janovi z Kněževsi. Nová Ves byla v té době součástí tvrze v nedalekých
Jiřicích.
V 16. století patřila ves mladší větvi vladyckého rodu Vančurů. Poslední mužský
příslušník rodu pan Mikuláš Vančura z Řehnic (zemřel 1582) odkázal Novou Ves své
druhé choti Elišce z Hrušova. Roku 1583 Jiřice pravděpodobně i s Novou Vsí získal
Jaroslav Smiřický ze Smiřic, ale již rok poté je doloženo, že Jiří starší Popel z Lobkovic
prodal Jiřice králi Rudolfu II., a tím se i Nová Ves stala součástí komorního majetku a byla
připojena k panství Brandýs nad Labem.
Obec tvořilo několik menších hospodářství, jejichž obyvatelé měli robotní povinnost
vůči vrchnosti spočívající v sečení luk, sušení a hrabání. Součástí komorního velkostatku
zůstala Nová Ves až do poloviny 19. století, kdy z nařízení císařského patentu přešla
politická a soudní správa na nově zřízený okres v Brandýse nad Labem a obec získala
statut samostatné správní jednotky s vlastním obecním úřadem a volenými zastupiteli
obce.
Seznam starostů sestavený na základě zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva,
jež se zachovaly ve Státním oblastním archivu pro Prahu-východ. Nejstarší zápis pochází
z 1. května 1896:
1896-1902 Václav Pazourek
1902-1906 František Kostka
1906-1908 Bohuslav Suldovský
1909-1911 Rudolf Řepka (rezignoval ze zdravotních důvodů)
1911-1919 Jan Kasalický
1919-1923 František Junek
6
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1923-1926 Karel Srch
1926-1931 Karel Černík
1931-1938 Josef Rozsívka
1938-1945 Karel Černík
Po druhé světové válce byla dosavadní správa obce nahrazena zřízením místního
národního výboru (MNV). Byla založena místní organizace Komunistické strany
Československa (KSČ), která v konkurenci kandidátů z Československé strany lidové
vyhrála volby. Prvním poválečným předsedou MNV se stal v roce 1945 Jaroslav
Procházka, člen KSČ.
Přehled předsedů MNV:
1945-1946

Procházka Jaroslav

1946-1947

Hildebrant Karel, rezignoval ze zdravotních důvodů, do konce roku 1947
obec vedl Josef Beránek jako čestný předseda

1947-1951

Beránek Josef

1951

Melichar Alois, rezignoval, zůstal nadále členem MNV

1951-1952

Pecka Karel, rezignoval, nový předseda nebyl zvolen, obec vedl
místopředseda Josef Beránek

1952-1955

Hildebrant Karel

1955-1956

Zbesko Karel

1956-1957

Korint Bohumil

1957-1962

Šára Jaroslav

1962-1964

?

1964

Hildebrant Karel, odstoupil ze zdravotních důvodů

1965-1966

Líbal Jaroslav, odvolán z funkce

1966-1971

Ložek Karel

1971-1979

?

1979-1981

Procházka Antonín

1981-1986

Bázlik Pavel

1986-1990

Uher Jaroslav

1990-2002

Kliment Pavel

od 2002

Melichar Jiří
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V roce 1951 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD), prvním jeho
předsedou se stal Josef Houštecký, družstvo mělo 23 členů. V prvních letech se družstvo
potýkalo s řadou problémů především ekonomického rázu (neschopnost plnit plánované
hospodářství), jejichž důsledkem byla nespokojenost členů s vedením družstva. V roce
1952 gradoval konflikt mezi MNV a JZD, předseda MNV K. Pecka rezignoval na funci,
nového předsedu se nepodařilo zvolit, navržen byl např. K. Zbesko, jenž však funkci
odmítl. 29. září 1952 byl zvolen předsedou Karel Hildebrant.
V roce 1960 proběhla reforma územní státní správy (zákon č. 36/1960), díky které
byla obec sloučena se sousedními Čakovičkami pod jeden národní výbor a přičleněna
k nově vzniklému okresu Praha-východ. Oficiální název obce zněl Nová Ves˗Čakovičky.
V témže roce byl změněn i školní obvod pro žáky z Nové Vsi, kteří doposud navštěvovali
základní školu v Kostelci nad Labem. S novým územním uspořádáním byli převedeni
do Líbeznic, kam je odvážel školní autobus.
Od roku 1990 je Nová Ves opět samostatnou obcí s vlastním úřadem.
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Náboženské poměry
Až do bitvy na Bílé hoře byla Nová Ves přifařena ke kostelu sv. Víta v Kojeticích,
kterého se ovšem v dobách husitských válek zmocnili utrakvisté. Po roce 1621 zdejší
utrakvistická fara zanikla a Kojetice byly i s přifařenými obcemi kvůli nedostatku
katolického duchovenstva připojeny k děkanství v Kostelci nad Labem. Duchovní správa
v Kojeticích byla obnovena roku 1719, nicméně po určitých sporech, pod kterou církevní
správu mají Nová Ves a sousední Čakovičky vlastně spadat, bylo roku 1721 ustanoveno,
že obě vsi zůstanou přifařeny ke Kostelci nad Labem.
Během své více než pětisetleté historie obec nijak nezasáhla do dějin, ani dějiny
nezasáhly do jejího převážně poklidného života. Po většinu času zůstala stranou zájmu
majitelů panství, a tak se nemůže pochlubit žádnou výstavnou církevní ani profánní
architekturou. Nalezneme v ní jen drobné sakrální památky jako připomínku kdysi hluboké
zbožnosti venkovského obyvatelstva a jeho sepětí s krajinou – Kapličku zasvěcenou
svatým Petru a Pavlovi a dva litinové kříže.

555 let obce
V sobotu 31. srpna 2010 se v obci uskutečnila slavnost k 555. výročí první písemné
zmínky o Nové Vsi. Při této příležitosti obcí prošel krojovaný průvod tvořený nejen
tradičními baráčnickými kroji, ale rovněž se zapojili členové zájmových skupin a sdružení
z Nové Vsi a ze sousedních Čakoviček: členové TJ Sokol Nová Ves, Hasiči Čakovičky,
Rybáři Nová Ves, Myslivecký spolek Šesterák ze Zlonína.
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Poloha obce
Nová Ves leží v úrodné Polabské nížině ve Středních Čechách v okrese Prahavýchod. Ráz krajiny je rovinatý, s charakteristickými velkými lány polí, vzniklých rozoráním
mezí a sloučením pozemků jednotlivých rolníků na počátku kolektivizace zemědělství
v padesátých letech 20. století. Zástavba obce je soustředěna v severní části katastrálního
území. Severní okraj obce tvoří hranici s katastrálním územím obcí Čakovičky a Kostelce
nad Labem-Jiřice v okrese Mělník. Na jihovýchodě Nová Ves hraničí s katastrálním
územím obce Mratín, na jihu s Měšicemi a na západě se Zlonínem.
Obcí procházejí pouze silnice 3. třídy: silnice č. 2443 z Měšic do Čakoviček,
na kterou se u obecního úřadu ve směru na Jiřice napojuje silnice č. 2447, a na ni
na východním okraji obce navazuje silnice č. 2446 do Mratína. Nejbližší silnice 1. třídy
směřující z Prahy do Mělníka se nachází asi 3,3 km od obce.
Obcí protéká od západu Zlonínský potok, na něm je rybník zvaný Žebrák,
a do něho se na východním okraji obce vlévá Měšický potok. Zlonínský potok v Jiřicích
vtéká do Labe.
Nadmořská výška: 185 metrů nad mořem
Zeměpisná šířka: 50°13΄9˝
Zeměpisná délka:14°32΄9˝
Rozloha obce: 194,3 ha
z toho: 164 ha orná půda
6,5 ha zahrady
0,5 ha travní porosty
0,8 ha lesní porosty
1,8 ha vodní plochy
9,2 ha zastavěné plochy
11,5 ha ostatní plochy
(dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – Katastru nemovitostí)
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Přibližná vzdálenost a poloha sousedních obcí a nejbližších měst
(měřeno z centra Nové Vsi k hranici obcí)
Sousední vesnice:
Čakovičky

1,1 km S

Měšice

1,7 km J

Mratín

2,4 km JJV

Zlonín

2,4 km JZ

Nejbližší města:
Kostelec nad Labem-Jiřice

2,6 km JV

Neratovice

5 km S

Praha

7 km J

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

10,7 km JV

Symboly obce
Znak

Vlajka

Znak a vlajku Nové Vsi navrhl Jan Tejkal. Autor návrhy znaku a vlajky sestavil
ze symbolických odkazů na zemědělský charakter obce – pšeničné klasy – a atributy
světců, jimž je zasvěcena zdejší kaple – klíč odkazuje ke sv. Petrovi a meč ke sv. Pavlovi.
V roce 2008 oba symboly obce schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
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Popis obce
Obec, založená původně jako zemědělská osada, doznala během posledních 15 let
značné proměny. Historické jádro obce tvoří zástavba podél silnice vedoucí od Měšic
k rozcestí na Mratín, kde se také nachází původní náves s kapličkou sv. Petra a Pavla
z roku 1934. Další výstavba probíhala podél cesty vedoucí k rybníku a dále do Čakoviček.
Za rybníkem se rozprostírá velký zemědělský areál rodiny Veselých, jenž však náleží
katastrálně do Čakoviček.
Za střed obce je dnes považováno prostranství u obecního úřadu, kde je rovněž
zastávka autobusu Pražské integrované dopravy. V centru obce byly postupně budovány
v posledních pěti letech chodníky. Na podzim 2015 proběhla dlouho plánovaná oprava
silnice č. 2443, a to úseku z Měšic do Nové Vsi. Byl položen nový asfaltový povrch.
Z Nové Vsi nevede jediná cesta určená výhradně pro pěší nebo cyklisty, která by
obec spojovala s okolními vesnicemi, případně navazovala na další cyklostezky v okolí.
Plány na spojení obce se sousedním Mratínem či Měšicemi stezkou pro pěší a cyklisty
zůstaly prozatím pouze v návrhu.

Lokality a ulice obce
Tak jako mnohé obce v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy se i Nová Ves stala
vyhledávanou lokalitou pro developery i soukromé stavebníky a během posledních
patnácti let v obci vyrostlo několik nových lokalit. Jako první začala v roce 2005 vznikat
lokalita Nad potokem, následovala lokalita U lesíka. Území obou lokalit bylo
rozparcelováno a jednotlivé pozemky prodávány na individuální výstavbu rodinných domů.
V roce 2005 započala výstavba řadových rodinných domů firmou Pešek group
a šesti bytových domů firmou Renix v lokalitě Nad hřištěm. V roce 2013 byly zkolaudovány
další tři bytové domy v severní části ulice.
Ve směru na Mratín v lokalitě nazvané Nad obcí v letech 2008–2015 firma PMAX
postavila 20 bytových domů (jednopatrových, se čtyřmi bytovými jednotkami v domě), 11
samostatných rodinných domů a 22 dvojdomů. Vznikla tak předimenzovaná zástavba
na jihovýchodním okraji obce, vymykající se typické architektuře středočeských vesnic,
vzhledově připomínající sídliště.
S výstavbou v lokalitě nazvané Před obcí, v západní části obce po pravé straně
12
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od silnice ve směru na Měšice, se začalo v roce 2011. Částečně se jedná o individuální
výstavbu rodinných domů, částečně o výstavbu typizovaných rodinných domů. I tato část
obce není v souladu s celkovým vzhledem obce.
Zcela mimo jakoukoliv koncepci stavebního rozvoje obce byly realizovány dvě
lokality. Ulice Polní byla vyprojektována doslova v polích, nachází se téměř sto metrů
za kompaktní zástavbou obce, po levé straně hlavní silnice do Měšic. Do roku 2015 zde
byly postaveny první dva domy. Na opačném konci obce ve směru na Kostelec na Labem
po pravé straně až za tzv. lesíkem byl rozparcelován pozemek na stavbu rodinných domů.
Lokalita je to bez jakékoliv návaznosti na stávající zástavbu obce, odříznutá od nejbližší
ulice U lesíka širokým pásem zeleně.
Po levné straně ulice ve směru do Čakoviček u rybníka stojí budova truhlárny,
původně hasičská zbrojnice. Provoz této soukromé firmy patří k hlavním znečišťovatelům
ovzduší v topné sezóně, dalšími jsou rodinné domy, které k vyrobě tepla dosud používají
kotle na spalování uhlí.
Na okraji obce ve směru na Kostelec nad Labem-Jiřice se nachází průmyslový
areál, původně zbudovaný jako velkosklady národního podniku Kniha a jako porodna
prasat. Dnes slouží různému druhu podnikání, jako skladové i výrobní prostory. Jeho
součástí je i odkládací místo pro velkoobjemový odpad pro občany obce.

13

Kronika obce Nová Ves - 2015

Občanská vybavenost
Obchody a možnosti nakupování
V roce 2014 byla v obci otevřena prodejna potravin maloobchodního řetězce
Hruška prodávající poměrně pestrý sortiment potravin a drogistického zboží.
Od roku 2013 je obyvatelům k dispozici obchod „Prodej ze dvora“, který nabízí
výrobky z produkce zemědělců z okolí (vejce, zelenina, brambory, mléčné výrobky, med
apod.). Větší nákupy obstarávají občané obce v nedalekých Neratovicích, kde je
k dispozici několik supermarketů, a v obchodních centrech v pražských Čakovicích a
Letňanech.

Pohostinská zařízení
V obci jsou dvě pohostinská zařízení – Restaurace U Šulců a Hospůdka na hřišti.
V Restauraci u Šulců čepují pivo, nabízejí alkoholické a nealkoholické nápoje a drobné
občerstvení. V sále restaurace se konají veřejné schůze obecního zastupitelstva.
V blízkosti restaurace se nachází původní kuželník, obnovený roku 2005, který se dnes
využívá již velmi sporadicky, pravidelně pouze během tradičního turnaje v kuželkách
o novoveské pouti, jež se slaví první sobotu a neděli po svátku sv. Petra a Pavla.
Hospůdka na hřišti vznikla úpravou původních sportovních kabin v areálu
sportoviště TJ Sokol Nová Ves u rybníka Žebrák. Nabízí možnost posezení na terase, je
zde k dispozici dětské hřiště s pískovištěm a velké fotbalové hřiště. Pořádá různé
společenské a sportovní akce (např. Čarodějnice, Dětský den, fotbalový turnaj apod.).

Pošta a telefon
Obec má směrovací číslo 250 63 a spadá pod pobočku pošty v sousedním Mratíně.
Poštovní schránka je umístěna u obecního úřadu, kde se rovněž nachází veřejný telefonní
automat.

Služby
V roce 2010 bylo v obci otevřeno El studio nabízející kosmetické a kadeřnické
služby, masáže, pedikúru.
14
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Veřejná doprava
Dopravní obslužnost v obci zajišťují autobusy Pražské integrované dopravy
(ROPID). Linka číslo 351 spojuje obce s Prahou na jedné straně a Neratovicemi na straně
druhé. V obci je jediná zastávka u obecního úřadu. V pracovní dny zajíždí do Nové Vsi
autobus z Prahy celkem 34 krát denně, ve dnech pracovního klidu 10 krát denně. V
opačném směru (do Prahy) spojů z Prahy do Nové Vsi zajíždí stejný počet spojů.
Školákům dojíždějícím do základní školy v Líbeznicích slouží linka číslo 416, která
zastavuje nejen u Základní školy v Líbeznicích, ale i u zdravotního střediska. Obec se na
provoz těchto linek podílí nákladem v celkové výši 300 000,- Kč Kč ročně.
Nová Ves spadá do 1. příměstského pásma, které se ve směru z Prahy mění mezi
Třeboradicemi a Hovorčovicemi.
Z důvodu havarijního stavu mostku přes Kojetický potok v Kojeticích jezdila linka
351 od 7. července 2014 ve směru do Neratovic přes objízdnou trasu, která vedla z
Čakoviček přes Zlonín do Kojetic (po silnicích III/0093, III/0086 a I/9). Tímto odklonem
došlo k prodloužení času dojezdu do Neratovic přes 15 minut a v důsledku toho i ke
zvýšení jízdného z 12,- Kč na 18,- Kč.
S opravou mostku se započalo až 17. září roku 2015 a byla dokončena v listopadu
téhož roku. Poté se 1. prosince 2015 autobus 351 vrátil do původní trasy.
Železniční doprava v obci není. Nejbližší vlaková zastávka je v obci Zlonín
(železniční trať č. 070 Praha–Turnov), v obci Jiřice je zastávka jednokolejné regionální trati
č. 074 Čelákovice–Brandýs nad Labem–Neratovice.

Sportovní areál
V severní části obce na hranici katastru s Čakovičkami je u rybníka zvaného Žebrák
sportovní areál TJ Sokol Nová Ves, s jehož výstavbou se započalo v roce 2005. Skládá se
z fotbalového hřiště, multifunkčního hřiště s umělohmotným povrchem vhodného pro tenis,
volejbal apod., dětského hřiště s prolézačkami a pískovištěm a objektu občerstvení
s toaletami a zázemím pro sportovce. Areál byl vybudován svépomocí s přispěním peněz
z dotačního programu Středočeského kraje.
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Památky obce
Z pramenů máme doloženo, že počátkem čtyřicátých let 19. století stávala na návsi
boží muka (viz indikační skica stabilního katastru obce z roku 1842 v příloze). O jejich
osudu nevíme nic dalšího, neboť na revizní mapě stabilního katastru obce z roku 1872 již
boží muka ani jiná církevní památka zakresleny nejsou.
O původu dvou dochovaných litinových křížů na východním, respektive západním
okraji obce máme pouze dílčí informace. Díky regulačnímu plánu obce z roku 1902 a
seznamu církevních památek farnosti v Kostelci nad Labem z roku 1900 (viz Státní
oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník, fond Farní úřad Kostelec nad
Labem) můžeme přibližně určit dobu jejich vzniku.
Jeden z křížů (a nelze prozatím zjistit který) byl na rozcestí umístěn před rokem
1900 (jak potvrzuje seznam z kostelecké farnosti) a druhý v letech 1900–1902. O stáří a
původu křížů, důvodech jejich umístění apod. nevíme nic bližšího. Mnohem lépe jsme na
tom v případě nejvýznamnější novoveské památky – kapličky sv. Petra a Pavla.

Kaplička svatých Petra a Pavla
Historie novoveské kapličky má původně praktický počátek. Od nepaměti stávala
na návsi dřevěná zvonička a hlas jejího zvonu určoval nejen čas (pravidelné zvonění
poledního a večerního klekání), ale zejména oznamoval závažné události, především
nebezpečí požáru. Na počátku 20. století byl její stav velmi neutěšený a výzvy k opravě se
opakovaně objevovaly na programu zasedání obecního zastupitelstva (Státní okresní
archiv Praha-východ, Archiv obce Nová Ves).
Postavit v obci novou zvoničku se zastupitelstvo pod vedením starosty Josefa
Rozsívky rozhodlo na zasedání 26. června 1933. Na její financování se měly získat peníze
z dobrovolné sbírky. V případě, že by se nepodařilo vybrat dostatečné množství peněz
na novou zvoničku, měla se opravit stávající dřevěná. 7. července 1933 zastupitelé
většinou hlasů schválili místo pro novou zvoničku, které navrhla obecní stavební komise.
Z dochovaných zápisů obecního zastupitelstva vyplývá, že až dosud vedení obce jednalo
pouze o postavení nové zvoničky. Kdy a kdo navrhl, aby se v Nové Vsi postavila kaplička,
u níž by bylo možné sloužit bohoslužby, nelze říci.
Předsedou Výboru pro postavení zvoničky–kapličky se stal starosta Josef
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Rozsívka, výběrčím Václav Kliment a pokladníkem Karel Hašek. Každý dárce, který
na stavbu finančně přispěl, získal od Výboru potvrzení s ručně vepsanou částkou.
Dochovaly se dva exempláře tohoto potvrzení: jeden je v majetku obce, druhý vlastní
rodina Šilhanových.
Na jaře roku 1934 podalo Sdružení pro postavení obecní zvoničky žádost k obecní
radě o vydání stavebního povolení.

Architektonický projekt vyhotovil v květnu 1934

František Hradecký, stavební podnikatel z obce Dřísy, jehož firma zřejmě kapličku
i postavila. Po dokončení stavby Sdružení předalo hotovou a řádně zaplacenou zvoničku–
kapličku do samosprávy a obecního majetku obce Nová Ves. Obec se zavázala,
že každým rokem zaplatí poplatek 10 Kč za mši svatou, která se bude v kapličce sloužit
každoročně 29. června, a „že každý starosta bez rozdílu náboženství a politického
přesvědčení musí přivézt a odvézt kněze, který bude tuto mši sloužiti, na své vlastní
náklady.“
Vysvěcení kapličky vykonal na den sv. Petra a Pavla 29. června 1934 děkan
P. Václav Čermák z Kostelce nad Labem, pod jehož církevní správu Nová Ves spadala.
Hned následující neděli 1. července nechala u nové zvoničky–kapličky sloužit první mši
novoveská obec baráčníků.
Zděná stavba obdélného půdorysu umístěná v centru staré návsi byla původně
postavena z neomítnutých cihel. Do její věže byl zavěšen zvon, pocházející zřejmě ještě
ze staré zvoničky. Do dnešní podoby byla kaplička zrekonstruována před několika málo
lety díky finanční podpoře rodiny Šilhanů. Vnitřní prostor tvoří pouze presbytář (prostor pro
kněze), věřící při mši stojí před kapličkou. V presbytáři je umístěný malý zděný oltář,
orientovaný na sever, s dřevěnou horní deskou. Nad oltářem visí obraz patronů – světců
Petra a Pavla, olejomalba, o jejímž původu či dárci se nepodařilo zjistit nic bližšího. Boční
stěny kaple zdobí malby na skle: vlevo portrét Panny Marie, vpravo Ježíše Krista, dar
novoveského občana Josefa Honse.
Od slavnostního vysvěcení kapličky se ustálila tradice dvou bohoslužeb ročně:
o pouti vždy první neděli po svátku patronů obce apoštolů Petra a Pavla a první zářijovou
neděli, kdy se v obci slavilo posvícení. Stará náves s pečlivě udržovanou kapličkou si tak
do dnešní doby uchovala významné postavení v životě zdejších obyvatel a představuje
důstojné centrum duchovního i společenského života obce.
V roce 2014 se při příležitosti 80. výročí postavení kapličky konala výstava
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připomínající nejen historii kapličky, ale celé obce. Výstavu připravila Helena Pinkerová
ve spolupráci s Janem Šístkem.

Velikonoční řehtání
V obci se od nepaměti udržuje tradice Velikonočního řehtání, starobylá tradice, jež
byla součástí většího rituálu spojeného s jarní výroční obřadností a v lidovém prostředí
souvisela s kolektivní oslavou nového vegetačního roku a se zahájením zemědělských
prací.
Tato velikonoční obchůzka je v oblasti severně od Prahy dosud rozšířená i v dalších
obcích, např. v sousedních Čakovičkách, dále v obcích ležících na pravém břehu Labe
u Neratovic, např. Tišice, Chrást, Kozly, nebo v Březiněvsi, dnes součást hlavního města
Prahy.
Chlapecká velikonoční obchůzka s hlučícími nástroji, v Nové Vsi nazývána
ŘEHTÁNÍ, je odvozená z liturgie pašijového týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený
čtvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu umlknou zvony, „odletí do Říma“, a jejich zvuk nahradí
hrkání trakařů.
Na řehtání se v Nové Vsi stejně jako v jiných obcích chodí po tři dny Svatého týdne,
tj. od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, a ještě v osmdesátých letech 20. století se jej
zúčastňovali téměř všichni místní chlapci školního věku od šesti do čtrnácti, respektive
patnácti let, méně často chlapci mladší nebo starší. Organizovaná skupina chlapců
podléhá pevně stanoveným pravidlům, na jejichž dodržování dohlíží velitelé skupiny,
kterým se říká Páni. Trasa obchůzky vede od východního okraje obce přes jižní okraj
k severnímu a končí u kapličky.
Doba a čas obchůzky: ve čtvrtek v poledne a v šest odpoledne; v pátek kolem čtvrté
hodiny ráno (ranního řehtání se ovšem zúčastňovali pouze Páni a první, někdy i druhý
pár), v poledne a v šest navečer. A v sobotu pouze ráno ve čtyři. Dopoledne chlapci již
nechodí řehtat, nýbrž se vydávají na koledu neboli vyřehtávání s jedinou řehtačkou zvanou
kocour (podélná bednička s mlýnkem a klikou, při jejímž otáčení vydává potřebný rachot;
drží se v podpaží) a s košem vystlaným slámou nebo pilinami.
Cesta vede stejným směrem jako při řehtání. Chlapci se zastaví před každým
stavením, u dveří zařehtají na kocoura a poté, co jim obyvatelé otevřou, odříkají tuto

18

Kronika obce Nová Ves - 2015
koledu:
„Hody, hody, doprovody
dejte vajíčko malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku
na zeleném proutku,
ten proutek se otočí,
korbel piva natočí.
Pijte, pijte páni,
máte plné džbány.
Pijte, pijte paničky,
máte plné skleničky.
Páni páni pili,
jen se neopili
a nám taky připili.“
Po obdarování následovalo poděkování:
„Děkujem vám matičko,
za to bílé vajíčko.
Zaplatí vám svatý Ján,
naposledy Pán Bůh sám.“
Jako výslužku obvykle dostávají syrová nebarvená vejce, vařená a barvená vejce,
sladkosti a peníze.
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Správa obce
Starosta
Jiří Melichar
starostou obce od roku 2002, tj. 4. volební období.

Zastupitelé
Václav Mansfeld (místostarosta)
Marie Šilhanová
Petra Plíšková
Lumír Raab
JUDr. Ladislav Kovár
Martin Petržílka

Finanční výbor
Marie Šilhanová, předseda
Petra Plíšková
Jan Dejmek

Kontrolní výbor
Martin Petržílka, předseda
JUDr. Ladislav Kovár
Lumír Raab
Zastupitelstvo se v roce 2015 sešlo celkem třináctkrát. Zápisy ze zasedání jsou
uloženy v příloze pod číslem 2.

Obecní úřad
Sídlo obecního úřadu: Nová Ves čp. 12, 250 63, pošta Mratín
Telefonické spojení: 315 684 097
E-mail: n.ves@seznam.cz
20
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Webové stránky: http://obec-novaves.cz
Úřední hodiny:

Pondělí

8.00 – 12.00

Úterý

8.00 – 12.00

Středa

8.00 – 12.00

Čtvrtek

8.00 – 12.00

Pátek

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Zaměstnanci OÚ
Starosta obce: Jiří Melichar
Administrativní pracovnice: Ladislava Naušová
Úřad zaměstnává 2 pracovníky na údržbu veřejných prostranství, zeleně a údržbu
veřejných budov, přičemž jeden z nich je zaměstnán v rámci veřejně prospěšných prací a
mzdové prostředky obec získává od státu. Jedná se o projekt, jehož cílem je umožnit
uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy
nemohou najít standardní práci.
Dále pro obec pracují na dohodu o provedení práce knihovnice a kronikářka.

Technické služby Nová Ves
Technické služby Nová Ves (TS) jako společnost s ručením omezeným založila
obec, která je jejím stoprocentním vlastníkem. Za TS jednají její dva jednatelé, jimiž v roce
2015 byli Václav Mansfeld a Petr Jahoda.
TS obstarávají chod vodovodní a kanalizační sítě, pohotovost v případě poruchy.
Kontaktní údaje:
Nová Ves čp.12, 250 63, pošta Mratín
tsnovaves@seznam.cz
IČO: 29135265
DIČ:CZ29135265

Stavební úřad
Obec spadá pod Stavební úřad v Líbeznicích, který sídlí na adrese:
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, tel./fax: 283 981 200, e-mail: stav.urad@libeznice.cz.
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Policie, Obecní policie
V obci není zřízena Obecní policie, ani nemá sjednanou smlouvu o spolupráci
s žádnou Obecní policií v okolí.

Spolupráce s Policií ČR
Nejbližší obvodní oddělení Police ČR, se kterým obec spolupracuje, je ve městě
Odolena Voda na adrese: Čenkovská 84, Odolena Voda - Dolínek.
V roce 2015 se v obci nestaly žádné trestné činy, obec řešila pouze přestupky.

Tisk
Obec nevydává žádný zpravodaj. Jisté pokusy o vydávání zpravodajského
občasníku byly v obci v minulosti učiněny (např. v roce 2006 a 2012), v současnosti není
ze strany obce vydávání obecního zpravodaje podporováno.
Vedení obce informace o dění v obci, jednání zastupitelstva, vyhlášky, oznámení,
pozvánky na akce apod. zprostředkovává občanům prostřednictvím internetových stránek,
e-mailových a sms zpráv a na úřední vývěsce, která se nachází u obecního úřadu.

Náš region
Do června roku 2015 vycházel v tištěné podobě čtrnáctideník Náš region,
do kterého bylo možné posílat informace o akcích konajících se v obci, případně
informovat o důležitých událostech v obci. Dne 1. 7. 2015 bylo tištěné vydávání periodika
zastaveno.

Politický život
V roce 2015 byla založena místní organizace ČSSD Nová Ves. Má 20 členů a jejím
předsedou je Daniel Vinš.
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Školství
V obci není základní škola a s její výstavbou se zatím nepočítá. Obec má v souladu
se zákonem uzavřenou dohodu o spádovém obvodu se Základní školou v Líbeznicích.
Tato dohoda v praxi znamená povinnost Základní školy v Líbeznicích přijímat ke studiu
všechny děti plnící povinnou školní docházku, jež mají trvalý pobyt v Nové Vsi. Dopravu
ke škole v Líbeznicích zajišťuje pravidelná autobusová linka číslo 416.
Kvůli převisu zájemců o školní docházku v Líbeznicích přistoupilo vedení obce
Líbeznice k rozšíření kapacity základní školy přístavbou pavilonu v areálu školy. Na tuto
výstavbu přispěla i Nová Ves částkou 750 000,- Kč. Nový pavilon, tzv. rondel, začal dětem
sloužit od školního roku 2015/2016. Ukázalo se ovšem, že kvůli stále zvyšujícímu se počtu
obyvatel (nová výstavba, porodnost) nejen v Líbeznicích, ale i v okolních obcích je
v současné době i tento pavilon již nedostačující, proto Líbeznice v součinnosti se
zainteresovanými obcemi přistoupily k další etapě rozšíření kapacity základní školy. Podíl
Nové Vsi zatím nebyl vyčíslen.

MŠ Lískulka
Pro potřeby předškolního vzdělávání slouží mateřská škola, která byla vybudována
v roce 2011 v ulici Na hřištěm 200. Zřizovatelem školy je obec Nová Ves. Školka
se nachází v jednopodlažní budově, typu bungalov s bezbariérovým přístupem
a obklopuje ji zahrada vybavená pro venkovní vyžití dětí. Kapacita školy je 28 dětí. Škola
zaměstnává dva pedagogické pracovníky a jednu pomocnou sílu na úklid a výdej jídla.
Škola byla postavena z finančních prostředků obce Nová Ves. Vedení obce žádalo
o dotaci na výstavbu školy. Po několika neúspěšných pokusech se rozhodlo vybudovat
školu z vlastních prostředků, respektive za pomoci bankovního úvěru.
Celkové náklady na stavbu a vybavení školy činily 7 700 tisíc Kč, z toho cena
pozemku činila 1 700 tisíc Kč. Obec část nákladů hradila z bankovního úvěru ve výši 5
milionů korun.
První ředitelkou školy byla Mgr. Jana Charvátová, jež však ke konci června 2015
z funkce pro názorovou neshodu s vedením obce odstoupila. Z výběrového řízení, jež
proběhlo 8. 7. 2015, nevzešla nová ředitelka, proto vedení obce rozhodlo s účinností
od 1. 8. 2015 do funkce zastupující ředitelky jmenovat paní Michaelu Kubišovou.
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Náklady na provoz mateřské školy činily v roce 2015 800 tisíc Kč.

Kultura
V obci funguje obecní knihovna. Je umístěna v budově obecního úřadu. Otevřeno
má každé pondělí od 16 do 17 hodin. V současnosti je knihovnicí paní Miroslava Šmídová.
Na webových stránkách obce je možné nahlédnout do soupisu knih, které knihovna
nabízí.

Spolky, kluby, soubory, sdružení, zájmové organizace
V minulosti v obci fungovaly různé spolky jako Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků, založená v roce 1934 (oficiálně byla její činnost ukončena až v roce 2005
zrušením registrace, fakticky ale skončila mnohem dříve), Sbor dobrovolných hasičů
v letech 1980 až 1992, Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves, jejíž původní podoba zanikla
asi v roce 1936. Rybářský svaz v letech 1983 až 1996 a Myslivecké sdružení Šesterák,
jež přetrvalo do dnešní doby a je stále aktivní.

Tělovýchovná jednota Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves byla založena v roce 1919. Po druhé
světové válce byla činnost Sokola postupně utlumena, až skončila na počátku 60. let 20.
století. K obnově činnosti došlo v roce 1990, v roce 2003 byla TJ Sokol ustanovena jako
občanské sdružení se schválenými Stanovami. V současnosti je Sokol hlavním
organizátorem společenského a sportovního života obce.
V roce 2015 měla TJ Sokol 28 členů. Předsedou sdružení je Luboš Kepšta,
místopředsedou Jiřina Šťastná, pokladníkem Pavel Šťastný. Informace o své činnosti
zveřejňuje na webových stránkách: http://www.novavessokol.cz. Členské příspěvky jsou
ve výši 400,- Kč.
V roce 2005 započala stavba sportovního areálu u rybníka Žebrák. Součástí Sokola
je nohejbalové družstvo Nohejbalu, které v roce 2015 hrálo v Okresní soutěži Praha-západ
a soutěž vyhrálo.
V roce 2015 se ve spolupráci TJ Sokol a obce Nová Ves uskutečnily tyto akce:
30. dubna

Pálení čarodějnic
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31. května

Dětský den

15. června

Sportovní den - turnaje v pétanque, volejbale, ping-pongu a čáře

4. - 5. července

Turnaj v kuželkách - kuželník u restaurace U Šulců

30. srpna

Strašidelná ves

5. září

Dožínková slavnost

18. září

Premiéra divadelní hry Poprask na laguně

12. prosince

Vánoční setkání u kapličky

Všechny tyto akce byly zajištěny na odpovídající úrovni, ani v jednom případě
nedošlo k žádné mimořádné události.

Novoveský divadelní spolek
Založení souboru iniciovala Helena Pinkerová na podzim roku 2011. Ta je také jeho
dramaturgyní a režisérkou. Jedná se volné, nikde neregistrované sdružení, členy souboru
tvoří obyvatelé Nové Vsi a okolních obcí různých věkových kategorií včetně dětí mladšího
školního věku; ženy v souboru výrazně převažují. Skladba členů se každý rok proměňuje
v závislosti na možnostech herců se na nastudování inscenace podílet. S tím také souvisí
výběr inscenovaných her, který vychází z daných personálních možností souboru a je
rovněž přizpůsoben co nejširšímu diváckému publiku (děti, dospělí, senioři).
Divadelní soubor nemá svoji stálou scénu, zkoušky probíhají v prostorách místní
mateřské školy. Funguje na základě nadšení několika jedinců, kteří poskytují nejen své
herecké schopnosti, ale rovněž rekvizity, části scény apod. Vánoční představení se
předvádějí u místní kapličky v době Adventu, profánní hry většinou pod širým nebem
v prostorách sportoviště. Kromě premiéry se většinou odehraje již jen pouze derniéra.
Obecenstvo tvoří rodinní příslušníci, přátelé, sousedé a divadelní představení je vždy
společenskou událostí obce.
Soupis nastudovaných inscenací:
2011 Vánoční hra o narození... (premiéra)
2012 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek (premiéra)
2012 Vánoční hra o narození... (premiéra upravené verze hry)
2013 Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů
2014 Helena Pinkerová: Jak Kašpárek s Honzou pomohli princezně proti peklu
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(premiéra)
2014 Vánoční hra o narození... (repríza)
2015 Carlo Goldoni: Poprask na laguně
2015 Vánoční hra o narození... (repríza)

Životní prostředí
Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v obci zajišťuje firma A.S.A. se sídlem Ďáblická 791/81,
Praha 8. Ta také ve spolupráci s obecním úřadem organizuje dvakrát do roka mobilní
sběrnu nebezpečných odpadů, která je pro občany Nové Vsi zdarma.
Roční poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2015:
1100 l kontejner / 1x týdně

12 000,- Kč

240 l popelnice / 1x týdně

3 800,- Kč

120 l popelnice / 1x týdně

1 900,- Kč

80 l popelnice / 1x týdně

1 400,- Kč

1100 l kontejner / 1x 14 dní

6 000,- Kč

120 l nádoba / 1x 14 dní

1 100,- Kč

80 l nádoba / 1x 14 dní

900,- Kč

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu pro občany obce v roce 2015 zajišťovala rovněž firma A.S.A. v
době od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015 každý druhý čtvrtek v měsíci.
Roční poplatky za jeho svoz činily:
240 l bio popelnice

830,- Kč

120 l bio popelnice

550,- Kč

Separovaný odpad
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v těchto lokalitách:
- u Obecního úřadu: 2 kontejnery na plast, 2 kontejnery na papír, 1 kontejner na sklo
- v ulice Nad hřištěm: 2 kontejnery na plast, 1 kontejner na papír
- v ulici Před obcí: 2 kontejnery na plast, 1 kontejner na papír
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- v ulici Nad obcí: 4 kontejnery na plast, 4 kontejnery na papír, 1 kontejner na sklo
- v ulici U lesíka: 1 kontejner na plast, 1 kontejner na papír

Čistička odpadních vod
V roce 1996 byla v obci vybudována první čistička odpadních vod, a to za kapličkou
v prostorách za domem čp. 10. Její kapacita ovšem díky rychlému nárůstu počtu obyvatel
přestala stačit, proto se obec rozhodla výstavět zcela novou, moderní čistički. Výstavba
byla zahájena v roce 2014 a červnu 2015 byla dokončena, zkolaudována a uvedena do
zkušebního provozu. Celkové náklady na stavbu čističky byly 17,4 milionu korun. Obec si
na její stavbu vzala úvěr ve výši 5 milionů korun. Ostatní náklady byly hrazeny z dotace z
ministerstva zemědělství 10,5 milionu a 2 miliony z dotace Program obnovy venkova
Středočeského kraje.

Odkládací místo
Pro obyvatele obce bylo v roce 2015 vybudováno v areálu bývalého areálu Libagro
(velkovýkrmna prasat) na okraji obce ve směru na Jiřice odkládací místo, určené
k ukládání velkobjemového odpadu. Otevřeno má každou sobotu od 8 do 15 hodin.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje dvakrát do roka pro občany obecní úřad
ve spolupráci s firmou A.S.A. Občané sem mohli odložit:
•

vyjeté oleje a použité olejové filtry, včetně obalů

•

použité filtrovací oleje

•

barvy a laky (včetně obalů), tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.

•

kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii

•

nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.

•

neupotřebená léčiva

•

fotochemikálie

•

elektrozařízení (televize, monitory, chladničky, mrazničky, drobné elektro,
baterie atd.)
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•

pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Služba je zdarma a je určena pouze fyzickým osobám, nelze ji využít pro odložení
nebezpečného odpadu z komerčního podnikání.
V roce 2015 se svoz uskutečnil v dubnu a 17. října. Náklady ve výši cca 20 000,-Kč
hradí obec.

Černé skládky
Na hranici s katastrem obce Zlonín u Zlonínského potoka se nachází jedna černá
skládka ze 70. let 20. století (tzv. Řepkova skála). V sobotu 18. dubna 2015 v rámci akce
Ukliďme Česko proběhla její částečná likvidace.

Veřejná zeleň
Obec obklopují velké lány zemědělsky obdělávané půdy, na kterých se pěstují
zejména obiloviny, řepa, v posledních letech rovněž řepka olejka.
Podél potoka a u rybníka rostou nejčastěji akáty a vrby, které byly v roce 2015
odborně prořezány. U kapličky a podél silnice směrem na rozcestí k Mratínu rostou letité
lípy. Na východním okraji obce podél Měšického potoka a jeho ústí do Zlonínského potoka
je od nepaměti lesík, který částečně zasahuje již do katastru obce Kostelec nad LabemJiřice.
Zahrady u rodinných domů již neplní primárně funkci užitkovou, ve většině případů
v nich rostou okrasné rostliny, mezi nimiž vyniká zejména thuje, vysazovaná do živých
plotů. Na obecních pozemcích v místech nové výstavby se v posledních letech vysazují
okrasné dřeviny, zejména javory, platany, lípy.

Druhy volně žijících živočichů v obci a jejím bezprostředním
okolí
Okolí Zlonínského potoka je útočištěm obojživelníků, zejména žab z čeledi
skokanovitých. Na jaře během páření vyluzují žáby charakteristický zvuk, bez něhož
bychom si jarní noci už ani nedovedli představit. Rybník, určený pro chov ryb, je domovem
divokých kachen, občas je možné v jeho blízkosti spatřit i ondatru pižmovou.
Biopásy mezi poli jsou útočištěm pro bažanty, zajíce a srny. Nad poli je možné
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zahlédnout létat káně lesní, jež se živí mj. hraboši polními. Zeleň v obci poskytuje útočiště
ježkům, krtkům a drobným ptákům, nejčastěji kosům, vrabcům, hrdličkám, sýkorkám
a jiřičkám.

Počasí
Nejbližší meteostanice se nachází v Kojeticích u Prahy v nadmořské výšce 192 m.
Údaje o počasí čerpány z jejich údajů, viz http://www.meteokojetice.cz.

Přehled průměrných teplot jednotlivých měsíců v roce
Průměrná teplota

Maximální teplota

Minimální teplota

Srážky

Leden

3 °C

15,6 °C (10. 1.)

-3,0 °C (31. 1.)

26 mm

Únor

1,3 °C

10,1 °C (24. 2.)

-7,6 °C (7. 2.)

2,6 mm

Březen

6,1 °C

10,3 °C (2. 3.)

-2,6 °C (1. 3.)

5,2 mm

Duben

6,4 °C

15,2 °C (9. 4.)

-2,6 °C (1. 4.)

8,6 mm

Červen

16,9 °C

31,9 °C (6. 6.)

7,2 °C (17. 6.)

49 mm

Červenec

22.4 °C

37,3 °C (22. 7.)

7,0 °C (11. 7.)

34,2 mm

Srpen

25,7 °C

38,4 °C (8. 8.)

9,4 °C (26. 8.)

41,8 mm

9 °C

20,9 °C (3. 10.)

-1,8 °C (12. 10.)

54,6 mm

5,2 °C

14,0 °C (26. 12.)

-3,9 °C (31. 12.)

12,8 mm

Květen

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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Sociální a zdravotní zařízení
V obci nemá ordinaci žádný praktický či odborný lékař. Základní zdravotní péči
nabízí zdravotní středisko v Líbeznicích, kde kromě ordinace praktického lékaře mohou
lidé využívat i ordinaci dětského lékaře, gynekologii, zubní ordinaci a lékárnu. Širší
nabídku zdravotní péče nabízí poliklinika a nemocnice v Neratovicích. Dále je možné
využívat služeb Nemocnice na Bulovce v Praze 8, která zajišťuje rovněž pohotovostní
služby.
Terénní pečovatelskou službu nabízí společnost Antonia, sídlící v sousedních
Čakovičkách.

Obyvatelstvo
Podle údajů Českého statistického úřadu měla Nová Ves:
1. 1. 2015 – 1 043 obyvatel
1. 1. 2016 – 1 108 obyvatel, z toho bylo 515 mužů a 593 žen
Počet obyvatel během roku 2015 se zvýšil o 65.
Přistěhovalo se 93 obyvatele.
Odstěhovalo se 45 obyvatel.
Průměrný věk občanů Nové Vsi je 32,3 roku.
Průměrný věk mužů 32,3 roku.
Průměrný věk žen 32,3 roku.
Narodily se 23 děti.
Zemřelo 6 lidí.

Vítání občánků
Obec obnovila populární tradici vítání občánků. V roce 2014 se konalo třikrát
pro celkem 33 děti, které se narodily v Nové Vsi. Obřad se koná v prostorách mateřské
školky.
V roce 2015 se slavnostní vítání občánků konalo dvakrát:
v sobotu 14. února 2015 pro 12 dětí
v sobotu 7. listopadu 2015 pro 12 dětí.
30

Kronika obce Nová Ves - 2015

Rozpočet obce
Celkový přehled příjmů a výdajů obce - Závěrečný účet obce ze rok 2015 je
v příloze. Níže uvádím přehled základních příjmů a výdajů:

Příjmy:
Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy:
Přijaté transfery:
Příjmy celkem:

9 868 604.58
663 041.30
2 429 569.00
12 961 214.88

Výdaje:
Běžné výdaje:

5 942 725.36

Kapitálové výdaje: 10 399 817.08
Výdaje celkem:

16 342 542.44

Kapitálové příjmy - příjmy za prodej majetku obce
Běžné výdaje hradí provoz obecního úřadu, činnost zřízených příspěvkových
organizací, dále údržbu a opravy komunikací, budov a staveb v majetku obce, údržbu
zeleně i kulturní a společenské akce pořádané obcí.
Kapitálové výdaje jsou určeny na financování nových investic a na rekonstrukci
či modernizaci stávajícího majetku. Hrazeno je z prodeje majetku nebo z účelových dotací.
Obec splácí investiční úvěr ve výši 5 milionu Kč, který byl poskytnut v roce 2010
na výstavbu Mateřské školy. Úvěr bude splacen v roce 2020. K 1. 1. 2016 zbývalo doplatit
2,3 milionu Kč.

Investiční výdaje
Z rozpočtu obce byly v roce 2015 uskutečněny tyto významné investice:

Výstavba místní komunikace
Obec na výstavbu získala dotaci 2,9 milionu Kč z Dotace Středočeského kraje
na opravu místní komunikace, 200 tisíc Kč hradila obec z vlastního rozpočtu jako
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spoluúčast.

Přečerpávací šachta kanalizace a vodovodní výtlak u bytovek
Další významnou investicí obce v roce 2015 byla oprava přečerpávací šachty
u tzv. starých bytovek, jež se nacházela v havarijním stavu. Proto zastupitelstvo schválilo
její rekonstrukci za peníze z obecního rozpočtu ve výši 1,2 milionu Kč.

Výstavba chodníků
Pokračovalo se ve výstavbě další etapy chodníků v obci (od ČOV k přechodu pro
chodce ve směru k rybníku), jejíž náklady činily 400 tisíc Kč.

Nákup pozemku
Pro potřeby vybudování oddychové zóny (hřiště) v lokalitě Nad obcí (u tzv. bytovek
Pmax) obec zakoupila pozemek za 700 tisíc Kč.

Nákup techniky
Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí obec nakoupila techniku na svoz
bioodpadu (multikára, drtič, 7 kontejnerů) v celkové výši 2,3 milionu Kč. Ze stejného fondu
byl hrazen nákup zametače v celkové výši 2,1 milionu Kč.
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Přehled nejdůležitějších událostí v roce 2015
Město Plzeň spolu s belgickým Mons se pro rok 2015 staly evropskými
hlavními městy kultury.
1. ledna

Litva se stala 19. členem Eurozóny.
Lotyšsko se ujalo předsednictví EU.

7. ledna

Při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hedbo bylo
v Paříži zastřeleno 10 novinářů a 2 policisté.

9. ledna

V Paříži došlo k dalšímu útoku, tentokrát v židovském obchodě, kde
ozbrojený muž zastřelil čtyři rukojmí.
Dva pachatelé útoku na redakci týdeníku Charlie Hedbo byli zastřeleni.

11. ledna

Pochod v Paříži uctil památku 17 obětí teroristických útoků. Akce se
zúčastnilo 1,5 milionu lidí, mezi nimi řada zahraničních politiků včetně
českého premiéra Bohuslava Sobotky.

27. ledna

Projevem prezidenta Miloše Zemana u příležitosti 70. výročí osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi začala kauza „Hitler je gentleman“.

24. února

V restaurace v Uherském Brodě zastřelil ozbrojený Zdeněk Kovář osm osob
a jednu těžce zranil. Po masakru spáchal sebevraždu.

13. března

Dvě české turistky, které byly v roce 2013 uneseny neznámými ozbrojenci
na Středním východě, se vrátily do České republiky.

24. března

Ve francouzských Alpách poblíž obce Barcelonnette se zřítil letoun Airbus
A320 letící z Barcelony do Düsseldorfu.

26. března

Saudská Arabie zahájila vojenskou intervenci v Jemenu.

29. března - 1. dubna V rámci Operace Dragoon Ride (přesun techniky a příslušníků
armády USA z pobaltských států přes Polsko a Českou republiky na
základnu Rose Barracks ve Vilsecku v Německu) projelo územím České
republiky 115 vozidel a asi 500 vojáků armády USA.
6. dubna

Na lince A pražského metra byly slavnostně otevřeny čtyři nové stanice:
Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol.

14. dubna

Byly slavnostně uděleny literární ceny Magnesia Litera.

25. dubna

Nepál zasáhlo ničivé zemětřesení, při kterém zahynulo více než 8 600 lidí.

1. května až 31. října V italském Milánu se konala Světová výstava Expo 2015.
1. až 17. května V Praza a Ostravě proběhlo 79. mistrovství světa v ledním hokeji. Česká
republika skončila na čtvrtém místě.
7. a 8. června Na bavorském zámku Elmau u města Garmisch se konal 41. summit G8.
17. června

Maďarská vláda rozhodla o zahájení výstavby 175 km dlouhého plotu na
maďarsko-srbské hranici proti nelegalním migrantům.

6. července Připomněli jsme si 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
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18. června

Papež František publikoval svou druhou encykliku Laudato si´. Papež v ní
kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k „rychlé a jednotné
globální akci“ a k boji proti zhoršování životního prostředí.

26. června

Nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech státech USA.

1. července Lucembursko se ujalo předsednictví EU.
14. července Sonda New Horizons se dostala do blízkosti Pluta a jeho měsíců.
20. července Kuba a USA navázaly po 54 letech diplomatické styky.
22. července Ve Studénce (v Moravskoslezském kraji) se na blízkém železničním přejezdu
srazil vlak SC 512 Pendolino jedoucí na trase Bohumín - Františkovy Lázně
s kamionem, který uvízl mezi spuštěnými závorami. Zemřeli 3 cestující a 17
dalších bylo zraněno.
4. srpna

Při železniční nehodě u Horažďovic (v okrese Klatovy) bylo zraněno 50
cestujících.

10. září

Královna Alžběta II. se stala nejdéle sloužícím britským panovníkem.

10. až 16. září V Praze se konal festival Prague Pride 2015.
13. a 14. září Českou republikou projela hlavní část konvoje americké armády Danube
Ride z Bavorské základny ve Vilsecku na cvičení NATO Brave Warrior 2015.
14. září

Poprvé byly zaznamenány gravitační vlny (objev byl oznámen v únoru 2016).
Předpovězeny byly Albertem Einsteinem jako důsledek jeho obecné teorie
relativity.

19. září

Zprovozněn tunelový komplex Blanka v Praze, jehož výstavba trvala 8 let a
stála cca 43 miliard Kč.

30. září

Rusko se leteckými údery zapojilo do Syrské občanské války po boku vládní
sil prezidenta Asada.

13. listopadu Během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 129 lidí a přes 300
dalších bylo zraněno.
30. listopadu Začala Klimatická konference v Paříži. V podvečer 12. prosince 2015 byla s
jednodenním zpožděním schválena zástupci 196 zemí OSN nová klimatická
dohoda. Základem této dohody je snaha udržet oteplování výrazně pod
dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně.

34

Kronika obce Nová Ves - 2015

Přehled událostí v obci v roce 2015
14. února

Vítání občánků v Mateřské škole Nová Ves

2. - 4. dubna

Velikonoční řehtání

18. dubna

„Ukliďme Česko“ - celorepubliková dobrovolnická akce zaměřená na
úklid veřejného prostoru

25. dubna

Svoz velkoobjemového a železného odpadu, od 9 hodin u Obecního
úřadu

30. dubna

Pálení čarodějnic na hřišti u rybníka

8. - 9. května

Hovad fest - dvoudenní rockový koncert na hřišti

30. května

Dětský den na hřišti u rybníka

20. června

Sportovní den na hřišti u rybníka

22. června

Veřejná schůze obecního zastupitelstva v restauraci U Šulců, od 18
hodin

4. července

Den otevřených dveří v nové čistírně odpadních vod

4. - 5. července

Tradiční pouť a turnaj v kuželkách - kuželník u restaurace U Šulců, v
neděli mše Svatá u kapličky sv. Petra a Pavla, kterou sloužil farář P.
Peter Kováč z Římskokatolické farnosti v Neratovicích

18. července

Otevření odkládacího místa pro občany Nové Vsi v areálu Libagro ve
směru na Jiřice

27. července - 7. srpna Rekonstrukce pozemní komunikace III/2443 mezi Měšicemi
a Novou Vsí
29. srpna

Strašidelná ves - rozloučení s prázdninami

5. - 6. září

Novoveská dožínková slavnost při příležitosti 560 let od první
písemné zmínky o Nové Vsi

12. září

Premiéra inscenace hry Carla Goldoniho Poprask na laguně v
provedení Novoveského divadelního spolku, od 18 hodin na hřišti;

7. listopadu

Vítání občánků v Mateřské škole Nová Ves

23. listopadu

Veřejná schůze obecního zastupitelstva v restauraci U Šulců od 18.30
hodin

12. prosince

Adventní setkání obyvatel Nové Vsi s představením Vánoční hry o
narození... a zpíváním koled, od 17 hodin u kapličky sv. Petra a Pavla
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Seznam příloh
1. Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2014 o schválení kronikáře obce
2. Usnesení zastupitelstva obce č. 1 až 13/2015
3. Závěrečný účet obce za rok 2015
4. Rychtářské právo a titulní strana staré novoveské kroniky (archiv obce)
5. Nová Ves na historických mapách a v archivních dokumentech
6. Fotografie ze slavnosti „555 let obce“ v roce 2010
7. Nová Ves na starých fotografiích
8. Výstavba v lokalitě Nad hřištěm
9. Výstavba lokality Nad obcí
10. Lokalita Před obcí a letecký snímek obce z roku 2008
11. Lokality Nad potokem a U lesíka
12. Sportovní areál u rybníka a kuželník
13. Kaplička sv. Petra a Pavla
14. Slavnost k 80. výročí postavení kapličky sv. Petra a Pavla
15. Kříž na rozcestí Jiřice-Mratín, kříž u silnice k Měšicím, Velikoční řehtání
16. Mateřská škola Nová Ves
17. Čistička odpadních vod
18. Dětský den
19. Strašidelná ves
20. Novoveská dožínková slavnost
21. Z premiéry Novoveského divadelního spolku - Poprask na laguně
22. Adventní setkání u kapličky - vánoční představení
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