NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ

Kalendář akcí
3. srpna
5. srpna
30. srpna

V. Miřejovické půlení
schůzka Klubu seniorů
Klub seniorů - Křižíkova fontána

Úřední dny obecního úřadu
pondělí a středa

8,00 – 11,00 13 – 17,30 hodin

telefon 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
www.nova-ves.cz

7/2013

Vydává Obecní úřad Nová Ves pro své části:
Nová Ves, Staré Ouholice, Nové Ouholice,
Vepřek a Miřejovice
© Obecní úřad Nová Ves 2007-2013
Registrováno MK ČR E 10295
Uzávěrka zpravodaje č.8/2013 je 28. srpna 2013.

Rozloučení
Čtvrtého července 2013 zemřel ve věku nedožitých 78 let pan Jaroslav
Mergl. Od roku 1971 do března 1990 pracoval jako člen Místního národního výboru v Nové Vsi, v období od března do prosince 1990 pak jako
zástupce předsedy Místního národního výboru. V letech 1990 až 1998
pracoval jako místostarosta Obce Nová Ves a od léta 2007 až do své
předčasné smrti pracoval na našem Obecním úřadě. Jeho oborem byla
především výstavba, neocenitelně se po celou dobu podílel na stavebních
otázkách v životě naší obce. Ale byly to nejen otázky stavební, pan
Mergl ovládal všechny další četné obory, nutné pro práci místní samosprávy. Zpráva o jeho smrti je pro celé jeho okolí překvapivá. Všichni
jsme ho znali jako energického a optimistického člověka. Oceňovali jsme
jeho schopnost pomáhat občanům v jejich problémech a velmi srozumitelným způsobem objasňovat i složité odborné otázky.
Uvědomila jsem si, že předchozí řádky – byť jsou pouhým výčtem pracovního nasazení pana Jaroslava Mergla – představují jeho celoživotní
úděl. Jako by mu bylo osudem souzeno, aby věnoval své úsilí, nejen pracovní, všem svým spoluobčanům, všem, kdo potřebovali jeho radu.
Snad nejvíce si vážím toho, že od onoho léta roku 2007, kdy začal pracovat v kanceláři našeho obecního úřadu, věnoval se denně přes svůj relativně vysoký věk neustálým každodenním věcem, které sebou přináší
většinou dost hektický úřednický život. Člověk Jaroslav Mergl byl do
posledního okamžiku velmi mlád, každou svou činností se nejen sebevzdělával, ale také pomáhal všem, kdo jeho pomoc potřebovali. Všechna
ta, většinou složitá jednání nejen na stavebním úřadě, si neumím představit bez jeho přítomnosti, když občas uklidňoval příliš vzedmuté
emoce a věcně a odborně argumentoval vždy ve prospěch obce.
Bude nám všem velmi chybět, chybět bude také zarmoucené rodině,
které tímto jménem nás všech vyjadřuji upřímnou soustrast.
S úctou
Jana Uhrová

Vážení spoluobčané,
začátkem letošního června postihly naši obec povodně téměř na úrovni
roku 2002, v některých místech dokonce větší než před jedenácti lety.
Byly zatopeny Miřejovice a Staré Ouholice, domy podél silnice v Nových
Ouholicích a 4 domy ve Vepřku – celkem tedy 84 domů, z toho 54 bytových jednotek. Zaplaveny byly místní komunikace, silnice II/608 mezi
Novou Vsí a křižovatkou před Veltruským mostem, od světa byla odříznuta většina Starých Ouholic a část Vepřku. Od elektrického proudu
byly odříznuty všechny jmenované části naší obce a občas také Nová
Ves.
Okamžitě, již v neděli 2. června, začala pracovat naše povodňová komise
ve složení Jana Uhrová, Miroslav Červenka, Dana Čmerdová, Tomáš Husák, Jiří Malenovský, Kamil Jedlička, Jaroslav Titěra, Luděk Holler a
Jana Jelínková a v postižených částech obce byli určeni jednotliví zastupitelé, kteří se starali o vše potřebné. Ve Starých Ouholicích to byl
Jiří Malenovský, v Nových Ouholicích Kamil Jedlička, ve Vepřku Tomáš
Husák a v Miřejovicích Miroslav Červenka.
Byly složeny hromady písku a připraveny pytle, které jsme rozváželi
občanům na obranu jejich majetku.
Byla evakuována většina obyvatel Starých Ouholic, převážná většina obyvatel Miřejovic, část obyvatel v Nových Ouholicích a ve Vepřku. Zázemí
pro evakuované bylo vytvořeno v sále a úřadovně obecního úřadu – tuto
možnost využilo 8 lidí. Většina evakuovaných však použila možnost přechodného pobytu u svých příbuzných či známých.
Zajišťovali jsme čerstvé pečivo a nutné nákupy pro ty, kdo nebyli
evakuováni, avšak vodou odříznuti. Ve Vepřku i ve Starých Ouholicích
fungovala neobvyklá „lodičková“ doprava, někde přišly na řadu čtyřkolky,
traktory a jiná dostupná (spíše vodou prostupná) technika.
Již při pytlování nám pomáhali hasiči z Ledčic. Po opadnutí vody jsme
zajistili hasiče, kteří odčerpávali vodu z lagun v Nových a Starých
Ouholicích a v Miřejovicích. Pracovalo u nás 12 dobrovolných a profesionálních hasičských sborů, například s lagunami v Nových Ouholicích nám
pomáhali královéhradečtí hasiči - pětičlenný povodňový odřad s velkokapacitním čerpadlem Sigma. Nelahozevští hasiči po celý víkend pomáhali
odčerpávat vodu z lagun ve Starých Ouholicích. Během víkendu

přečerpali do Vltavy podle odhadů tři miliony litrů vody. Příslušníci
Hasičského sboru Jihomoravského kraje se podíleli na čerpání vody z
domů ve Vepřku. Nesmím zapomenout na hasičský sbor z Plchova, který
nám pomáhal už v roce 2002.
V neděli 9. června večer byla otevřena část silnice 608 mezi Veltrusy a
Novými Ouholicemi. Silnice byla kvůli vodním lagunám uzavřena téměř týden. Po celou dobu jsme hodně bojovali s úředníky, kteří prosazovali
dřívější průjezdnost, což by znamenalo, že veškerá doprava bude jezdit
přes hadice, ale hlavně ohrožovat obyvatele vytopených domů při jejich
vyčerpávajícím úklidu.
K postiženým domům přistavil obecní úřad zdarma kontejnery na odvoz
kontaminovaných věcí, které byly pod zvláštním dozorem odváženy na
určenou skládku.
Na náš obecní úřad přicházely nabídky humanitární pomoci. Hned
v prvním dnech se na úřadě začaly scházet tolik potřebné čistící prostředky a také balené vody. Senátorka paní Vrecionová nám velmi brzy
zajistila 52 kusů vysoušečů, poslanec pan Bernášek přivezl osobně plnou
dodávku balených vod. Všechny tolik potřebné čistící prostředky, vysoušeče a balené vody byly ihned odváženy spoluobčanům, postiženým
povodní.
Plná multikára dezinfekčních prostředků a dalšího materiálu dorazila
z Líbeznic již ve čtvrtek 6. června. „V Nové Vsi nás požádali o další pomoc. Části Miřejovice a Staré Ouholice patří k nejvíce postiženým
oblastem v zemi. Stále jim schází dostatek prostředků pro úklid.“ – psalo
se na webu Líbeznic. Naši bezprostřední sousedé - Obecní úřad Sazená
a Obecní úřad v Ledčicích - vyhlásili humanitární sbírku ve prospěch lidí
postižených povodněmi, konkrétně pro obce Miřejovice, Staré a Nové
Ouholice a Vepřek.
Další nabídky humanitární pomoci k nám směřovaly z Českého červeného
kříže, nadací Člověk v tísni a Adra, z Městského úřadu v Kralupech,
z obce Albrechtice v Jizerských horách, a také od desítek dalších
soukromých osob. Přátelé z Českého červeného kříže kromě ošetření
drobných zranění pomohli také potřebnými psychologickými radami. Nadace Člověk v tísni pomáhala také radou při zajištění hygienických podmínek v zatopených částech.

Celkové škody se v současné době snažíme vyčíslit, jistě si umíte představit, že to není nic jednoduchého, protože se zároveň ze všech sil snažíme nejen odstranit ty nejhorší následky povodní, ale také zároveň
získat finanční prostředky na nutné opravy poškozeného majetku občanů
a také obce.
Ve všech postižených částech naší obce došlo k velkým škodám na komunikacích, opravu potřebuje lávka přes potok ve Vepřku. Některé domy,
zvláště pak v Nových a Starých Ouholicích byly pod vodou několik dní a
škoda na nich je opravdu vysoká. Došlo také k velkému poškození obecního majetku.
Již v době povodní jsme promptně požádali o finanční pomoc příslušná
ministerstva a Krajský úřad Středočeského kraje. V minulém týdnu
jsme konečně obdrželi částku 300 000 Kč od Krajského úřadu… Očekáváme další platbu od Krajského úřadu ve výši cca 1 milionu Kč. Je faktem, že po celou dobu potřebné pomoci při letošních povodních byla
takříkajíc „obecní kasa“ otevřena a bylo z ní vše potřebné hrazeno, bohužel v částce, která přesahuje finanční pomoc od státu.
Na konec mi dovolte, abych na tomto místě od srdce poděkovala všem
dobrovolným pomocníkům, od hasičů až po místní občany, kteří přiložili
ruku k dílu a nezištně pomáhali svým vytopeným sousedům.
Děkuji členům povodňové komise za příkladnou spolupráci, se kterou se
nám podařilo úspěšně čelit všem nástrahám, které s sebou letošní velká
voda přinesla. Ráda bych zdůraznila především práci pana Tomáše Husáka
a všech jeho pomocníků z Vepřku, kteří působili jako perfektně sehraná
parta, pro kterou nebylo nic problémem.
To špatné se budeme snažit zapomenout. S vědomím, že na eventuální
další povodně jsme opět lépe připraveni. Vyvolali jsme jednání o lepší
protipovodňové ochraně naší obce a budeme v nich velmi usilovně pokračovat. Příkladem může být jednání s Českými drahami o ochraně Nových
Ouholic.
Zúčastnili jsme se jednání starostů Kralup nad Vltavou, Veltrus, Vojkovic, Nelahozevse a dalších s generálním ředitelem Povodí Vltavy RNDr.
Kubalou na přehradě Orlík o trvalém zvětšení záchytného prostoru na
přehradách k dosažení snížení průtoku při vydatnějších srážkách. Materiál je již připraven k jednání v Poslanecké sněmovně.
Jana Uhrová, starostka obce

Klub seniorů

Historie a současnost Křižíkovy fontány

V pondělí 5. srpna ve 14 hodin je schůzka Klubu seniorů v našem klubu.
V pátek 30. srpna od 21 hodin navštívíme Křižíkovu fontánu, kde uvidíme
balet Carmen. Přihlášky budeme přijímat na schůzce 5. 8. nebo na
telefonech tel. 731 387 742 nebo na tel. 311 266 619 (Čapkovi) a tel.
722 902 933 (pí Kratinová). Přednost mají členové Klubu seniorů, odjezd
autobusu bude včas oznámen.
V úterý 17. září pojedeme autobusem navštívit Zahradu Čech
v Litoměřicích. Přihlášky na stejných telefonních číslech jako na
Křižíkovu fontánu (viz výše).
Josef Čapek, předseda Klubu seniorů

Balet Carmen
Drama krásné a nezkrotné cikánky, která
zamotá hlavu obyčejnému vojákovi,
stejně jako obdivovanému toreadorovi.
Drama vášnivé, osudové lásky. Drama
žárlivosti, které nevyhnutelně směřuje k
tragické smrti dívky, která si chtěla
zachovat
svobodu
a
nezávislost.
Romantické melodie z opery Georgese
Bizeta zazní v úpravě vycházející ze
slavné opery i ze suity francouzského
skladatele.
Spatříte
klasický
a
celosvětově známý příběh, kterému nechybí romantická zápletka, ani vášnivé a
horkokrevné emoce. Tančí Pražský divadelní balet v režii Jiřího Pokorného.
Představení je umocněno filmovou projekcí do vodní stěny fontány.
Choreografem a dramaturgem fontány je Miloslav Janíček.

V roce 1891 se Pražané mohli rozjet první elektrickou drahou z Letné do
Stromovky, kde probíhala Všeobecná Zemská výstava, Největší pozornost tehdy vzbudila elektricky osvětlená fontána, kterou sestrojil
„český Edison" František Křižík. Dnešní fontána vychází z rekonstrukce
uskutečněné přesně o sto let později - v roce 1991 při příležitosti Všeobecné československé výstavy. V 19. století bylo na dně bazénu na padesát barevných reflektorů, dnes umožňuje čarovnou hru světel na 1300
různobarevných zdrojů. Bazén o rozměru 25 x 45 metrů pojme 1650
kubických metrů vody, vodní okruhy (přes dva kilometry potrubí)
s téměř 3000 tryskami ovládá 49 čerpadel.
Nová doba přinesla další technické novinky: promítání obrazu na vodní
clonu, filmovou projekci na vodní plochu či laserové efekty. K dispozici je
externí světelný park a díky pětapadesáti elektroakustickým zářičům
jsou tribuny dokonale ozvučeny.
Světelná fontána se již před sto lety stala každovečerní senzací tehdejší výstavy. Jedna z nejpozoruhodnějších staveb pražského Výstaviště
dodnes patří k lákavým atrakcím, které stověžatá Praha svým návštěvníkům nabízí, Kolem fontány vznikl amfiteátr pro více než 6000 diváků,
pro něž agentura Orfeus rok co rok připravuje vodní a světelná show na
nejkrásnější melodie klasiků vážné hudby a popových hvězd i unikátní
původní scénické projekty. Agentuře Orfeus byla za divácky nejpřitažlivější akci opakovaně udělena výroční cena SISYFOS.

V. ročník Miřejovického půlení
se koná v sobotu 3. srpna
8 – 9,30 hodin
9,45 hodin
10 hodin
10,10 hodin
13,15 hodin

prezence
slavnostní zahájení
start půlmaratonu
start Lidového běhu
vyhlášení vítězů půlmaratonu a vyhlášení ankety o nejlepší
Miřejovické půlky

Zastupitelstvo obce na svém červencovém zasedání:




schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013
operativně řešilo náklady na povodňové výdaje 2013
řešilo pořádání letošního V. ročníku Miřejovického půlení v souvislosti
se velkými škodami, které v Miřejovicích způsobila červnová
povodeň. Apelovali jsme na pořadatele této akce, aby odložili letošní
ročník vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhá vysoušení
a opravy zatopených domů. Bohužel pořadatelé na tuto naši žádost
nepřistoupili.

Informace obecního úřadu
Rádi oznamujeme termín letošního posvícení: bude v sobotu 14. září od
14 hodin, samozřejmě na novoveské návsi. Můžeme se těšit na osvědčené
šermíře, náves pak roztančí známé i nové kapely. Podrobnosti najdete
v příštím vydání Novoveského zpravodaje.

Stavba okružních křižovatek
- uzavírka a vedení objízdné trasy po silnici II/608 od Straškova do
Veltrus. Stavba bude rozdělena do dvou etap, aby byla co nejvíce
zkrácena doba výstavby (nákresy naleznete na našem webu). Popis
stavby: Stavba „I/16 OK D8 – Nová Ves“ je složena ze dvou, na sobě
nezávislých, stavebních objektů:
1) SO 101 – okružní křižovatka na křižovatce silnic I/16, II/616
a levostranné větve dálnice D8 MUK Exitu 18
2) SO 102 – okružní křižovatka na křižovatce silnic I/16 a pravostranné
větve dálnice D8 MUK Exitu 18
1. etapa – levá polovina SO 101 a pravá polovina SO 102
a) Odbočení vlevo na sjezdu z D8 od Prahy – objízdná trasa bude vedena
dále po dálnici D8 na Exit 29 a po silnici II/608 přes Straškov do Nové
Vsi

b) Odbočení vlevo ze silnice I/16 na nájezdovou větev dálnice D8 směr
Praha a směr přímo ze silnice II/606 na nájezdovou větev dálnice D8 –
objízdná trasa bude vedena po sil II/616 a II/608 přes Veltrusy
na Exit 9 na dálnici D8
c) Sjezd z dálnice D8 na Exitu 18 od Ústí nad Labem – objízdná trasa
bude vedena pro směr Velvary a Nová Ves sjezdem na Exitu
29 a po silnici II/608 přes Straškov na Novou Ves a pro směr Mělník
dále po dálnici D8 na Exit 9 a zpět po dálnici D8 na Exit 18 směr Mělník.
2. etapa – pravá polovina SO 101 a levá polovina SO 102
a) Odbočení vlevo na sjezdu z D8 od Prahy – objízdná trasa bude vedena
dále po dálnici D8 na Exit 29 a po silnici II/608 přes Straškov do Nové
Vsi.
b) Odbočení vlevo ze silnice I/16 ze směru od Velvar na nájezdovou větev dálnice D8 směr Praha – objízdná trasa bude vedena po sil II/616
a II/608 přes Veltrusy na Exit 9 na dálnici D8.
c) Odbočení vlevo ze silnice I/16 ze směru od Velvar na nájezdovou větev dálnice D8 směr Ústí nad Labem – objízdná trasa bude vedena po sil
II/616 a II/608 přes Straškov na Exit 29 na dálnici D8.
d) Odbočení vlevo ze silnice I/16 ze směru od Mělníka na silnici II/616
(II608) na Novou Ves – objízdná trasa bude vedena dále po silnici I/16
směr Velvary, dále po silnici II/616 přes Uhy na silnici II/608.
e) Připojení silnice II/616 na silnici I/16 ve směru od Nové Vsi –
objízdná trasa bude vedena pro směr Velvary po silnici II/608 a II/616
přes Uhy na silnici I/16 a pro směr Praha a Mělník po silnici II/608
přes Veltrusy na Exit 9 na dálnici D8 po které zpět na Exit 18 směr
Mělník.
f) Sjezd z dálnice D8 na Exitu 18 od Ústí nad Labem – objízdná trasa
bude vedena pro směr Velvary a Nová Ves sjezdem na Exitu
29 a po silnici II/608 přes Straškov na Novou Ves a pro směr Mělník
dále po dálnici D8 na Exit 9 a zpět po dálnici D8 na Exit 18 směr Mělník.
Termín provádění prací:
1. etapa – 40 kalendářních dnů (předpokládané zahájení stavby je začátek srpna 2013)
2. etapa – 40 kalendářních dnů
Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR; dopravní úřad (uzavírka):
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy; odpovědná

organizace (zhotovitel): STRABAG, a.s.; dopravní opatření: Josef Barša,
ADSUM

Když cestovní kancelář neplní sliby
Dětské animační programy v češtině jsou lákadlem pro mnohé rodiče,
kteří plánují rodinnou dovolenou. Po příjezdu ovšem zjistí, že animační
programy chybí, nebo jsou jen v cizím jazyce. Mají právo reklamovat,
což ovšem jejich představu o klidné dovolené nenaplní.
Na poradenské lince občanského sdružení spotřebitelů Dtest si opakovaně stěžují zákazníci, kteří se na dovolené nedočkali požadovaného
animačního programu. Rada je v tomto případě zřejmá – reklamovat zájezd u cestovní kanceláře, se kterou zákazník uzavřel smlouvu. Pokud je
pro klienty animační program nezbytnou podmínkou pro uskutečnění zájezdu, radíme ověřit předem z nezávislých zdrojů, zda a v jaké podobě
skutečně probíhá. Reklamací se v ideálním případě domohou pouze slevy
z původní ceny, a to ve výši 5 - 10 %.
Pamatujte si: Jste-li nespokojení s nevyhovující úrovní ubytování, která
spočívá například v nedostatečném úklidu, chybějících ručnících na pokoji, nízkém množství stravy v rámci programu all inclusive či nefunkčním bazénu, upozorněte na místě delegáta cestovní kanceláře a požádejte jej o zjednání nápravy. Nebude-li ovšem možná, nechte si vystavit
od delegáta či personálu hotelu potvrzení o nedostatcích pro účely reklamace. Tu poté musíte uplatnit do tří měsíců od skončení zájezdu,
jinak právo zaniká. Pokud potřebujete poradit, jak se správně zachovat
při reklamaci zájezdu u cestovní kanceláře, zavolejte na poradenskou
linku Dtestu na telef. 299 149 009.

Nábor hráčů a hráček na florbal
Florbalový klub FBC Kralupy n/V z nedalekých Kralup nad Vltavou pořádá
na sezonu 2013/2014 nábor kluků i holek do všech svých kategorií od
ročníků 2008 do 1995. V případě zájmu naleznete více informací na
našich webovkách fbckralupy.cz v sekci NÁBOR nebo se ozvěte přímo na
e-mail nabor@fbckralupy.cz či na telefon 720 56 55 56.
Jiří Cimer, manažer FBC

INZERCE:
„STUDIO HANNAH“
Znovu si Vás dovoluji pozvat do „Studia Hannah“ v Nových Ouholicích
č. 43 (bývalé zdravotní středisko).
Nabízím tyto služby: * Pedikúra * Manikúra * Kosmetika * Depilace
* Permanentní prodlužování řas * Masáže (masér) * Tetování pro děti doprovodný program pro Vaše akce (dětský den, disco, narozeniny,
dětská oslava, svatba,…) *
Zde v prodeji: * Dárkové poukazy * Avon (výprodej ve slevě) * Oriflame
* Přípravky k léčbě nehtové a kožní plísně * Krémy, pilníky, výživy na
nehty, atd. *
NOVĚ! v prodeji: Detoxikační náplasti, které představují bezpečnou,
neinvazivní, účinnou cestu detoxikace, která je předpokladem dobrého
zdravotního stavu. Speciální složky výhradně přírodního charakteru nacházejícího se v sáčcích jsou schopné absorbovat toxické, otravné látky
z krve a lymfatického systému z těla přes pokožku.
Green Ways = Zelené potraviny
Chlorella je říční řasa, která při pravidelném užívání vyčistí Vaše tělo od
škodlivin a zároveň dodá tělu potřebné živiny. Prodává se ve formě
tabletek. Ječmen je sušená šťáva z mladého ječmene, pěstovaného na
vyschlém jezeře v Utahu, kde je půda mimořádně zásobená živinami.
Ječmen je nabitý enzymy (22 enzymů), vitamíny, minerály, stopovými
prvky a to vše v té nejčistší formě, bez chemikálií, tudíž v Bio kvalitě.
Prodává se v podobě prášku, který naředíte vodou. Denní dávka Chlorelly
a Ječmene Vám zajistí přísun živin, jakoby jste za den snědli téměř 3 kg
čerstvé zeleniny v Bio kvalitě. Denní dávka obou těchto přípravků vyjde
na 25,- Kč. Za tuto cenu 3 kg rozmanité zeleniny nekoupíte a hlavně nebude ani obsahovat tolik živin, jelikož skladovaná zelenina každým dnem
ztrácí ohromné množství živin. Ochutnávka zdarma.
Provozní doba: PONDĚLÍ – PÁTEK pouze na objednání dle dohody.
Otevírací dobu přizpůsobuji klientům. Prosím, služby vždy objednávejte
předem. Každý měsíc AKCE. Těším se na Vaše zavolání nebo sms...
Pokud právě nezvedám telefon, pracuji – prosím, zkuste to znovu, případně mě raději kontaktujte smskou nebo e-mailem.
Hana Špinarová, Mobil: +420 728 71 44 72 E-mail:
Hannah.HS@seznam.cz Web: www.studio-hannah.eu

