JUBILANTI
Dne 5. 3. 2012 oslavila 85. narozeniny paní Růžena FOUSKOVÁ z Hůrky.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 23. 2. 2012 oslavila své 70. narozeniny paní Ludmila KÖSSLOVÁ. Přejeme
hodně štěstí, zdraví, a spokojenosti do dalších let.
Dne 8. 2. 2012 oslavil své 70. narozeniny pan Karel DUB. Přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a dobré nálady do dalších let.

Jaro je časem úklidu….
Přišel čas provést jarní úklid. Všichni se pouští do úklidu svých domovů a zahrádek.
Také na obci se snažíme nezahálet. Na začátku měsíce dubna jsme provedli zametání
a celkový úklid ulic po zimní údržbě. Na sobotu je naplánován svoz odpadu, každý
se může zbavit všeho nepotřebného.
Užívejte si ale jara nejen prací, potěšte se třeba hezkou vycházkou do přírody.
Taková vycházka na Hůrku, kde je nádherný výhled do krajiny, jistě zahřeje na duši
každého z vás.
Miroslav Mládek, starosta

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Stejně jako na podzim proběhne dne 21. dubna sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Sběr proběhne pro všechny části obce Nová Ves (Hůrka,
stará část Nové Vsi, Nová Ves) opět na NA JEDNOM MÍSTĚ, a to na ploše PŘED
OBECNÍM ÚŘADEM za spolupráce a dozoru SDH Nová Ves. Upozorňujeme, že
odpad je možno navážet pouze v SOBOTU od 8:00 – 10:00 hod a prosíme dbejte
pokynů hasičů a pracovníků svozové firmy.
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28. 7. 2012

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
Zveme všechny občany Nové Vsi na MÁJKU. Na fotbalovém hřišti
od 17:00 bude tradičně probíhat stavění máje. K poslechu bude hrát
folk-rocková kapela PĚŠÁCI.
DEN DĚTÍ na fotbalovém hřišti od 14.00 hodin. Pro děti jsou
připravené závody, soutěže a zábava. Na hřišti bude zajištěné
občerstvení.
NOVOVESKÉ OSLAVY program bude upřesněn v příštím vydání.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZO vyhlásilo konkurz na ředitele/ředitelku mateřské školy. Ředitelka mateřské
školy je jmenovaná na období 6-ti let a k datu 31. 7. 2012 ředitelce vyprší funkční
období.
ZO nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na přístavbu zádveří mateřské
školy. Předpokládané náklady by se měly pohybovat ve výši 150 00,- Kč
ZO schválilo žádost SDH (Sbor dobrovolných hasičů) Nová Ves o podání grantu
na výzbroj, výstroj a techniku. Výše dotace 265 000,- Kč podíl obce 79 500,- Kč
ZO podalo žádost o dotaci na pořízení radarového zařízení na přechod pro
chodce u myslivny.
Obec Nová Ves přispěla na pořádání Sportovního plesu a Šibřinek shodně ve
výši 4 500,- Kč.

ZO schválilo umístění značky „KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“ ke
komunikaci u Kohoutů z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů.
ZO schválilo provedení oprav komunikací po zimně u hřiště, u Šteierů, na
Hůrce u rybníka firmou STAVING CB s.r.o. v celkové výši 80 000,- bez
DPH.
ZO na základě jednání s občany na veřejné schůzi rozhodlo o zaslání
reklamačních dopisů firmě Vlastimil Němec na díla: Dostavba tenisového
kurtu a Obnova vodní nádrže Hůrka.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci mateřské
školy. Celkové výdaje budou činit 101 226,- podíl obce 40 491,- Kč.
Vítání občánků
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2012 Dne 18. 2. 2012 proběhlo na Obecním úřadě přivítání
nových občánků. Tato akce se stala již tradicí, letos se již vítalo pošesté. Vítali jsme
děti narozené v roce 2011,
bylo to celkem osm dětí:
Bohumír ČEŠKA, Patrik
HYKA,
Jonáš
PACÍK,
Anna DAŇHOVÁ, Tomáš
KASPER,
Veronika
FOUSKOVÁ,
Anežka
LAŠÁKOVÁ a Veronika
CVACHOVÁ. Jako tradičně
s
krátkým
programem

vystoupily děti z MŠ, potom nové občánky přivítal starosta obce a nakonec se rodiče
podepsali do Pamětní knihy. Pro děti jsme měli připraveny dárky od ČSOB, keramik
pan Vlček udělal dětem otisky dlaně a Katka Ašenbrennerová každému dítěti
nakreslila další originální obrázek do Pamětní knihy. Pan David Šafránek připravil
video z celé akce, fotografie tentokrát dělal Štěpán Veselý a my mu za ně moc
děkujeme.
ŠIBŘINKY
Letošní Šibřinky, tak jako pokaždé, opravdu stály za to. Pořadatelé, pravděpodobně
kouzelníci, dokázali, jako mávnutím hůlky, proměnit místní Sokolovnu v tajemný
hrad v Karpatech, sídlo netopýrů a upírů. Sami se potom proměnili v hrůzostrašné
upíry a krásné upírky.
Masky letos byly hlavně skupinové, jednotlivců v maskách bylo poskrovnu. Přesto
pořadatelé jako každoročně udělili cenu pořadatelů jednotlivci. Stal se jím úplně
nejstarší z rodu Neumannů.
Skupinové
masky,
které
nezahrály nějakou scénku,
skončily nepovšimnuty. Zato
jsme viděli řadu divadelních
představení. Tak jsme mohli
mimo jiné vidět tančit princezny
a také pár upírů, sledovali jsme
tenisový zápas, skládka Růžov
uklidila co jsme chtěli i nechtěli
a Růžena Lakatošová přímo na
sále porodila dvojčata – jedno
bílé a jedno černé dítě.
Shlédli jsme seskok skupiny
parašutistů přímo doprostřed
sálu, jejich atrakci při volném pádu a bezchybný doskok s pochybnými padáky,
připomínajícími deštníky. Za svůj výborný nápad si vysloužili druhé místo.
Třetí místo získali trpaslíci se Sněhurkou a rytířem, který zachránil Sněhurku z intrik
zlé macechy a byla svatba.
Nápad nejúspěšnější šibřinkové partičky Kolář & Vávra & spol. opět nikdo
nepřekonal. Do sálu totiž přemístili celý Tvarohův rybník, svlékli se do plavek a bez
ohledu na teplotu vody předvedli grandiózní hříšný tanec Aquabell. Zaslouženě tak
stanuli na stupínku nejvyšším.
Nezbývá už jen poděkovat všem pořadatelům za to, co znovu dokázali připravit a
všem maskám i nemaskám za jejich účast, nápady a humor. Bez nich by tato
ojedinělá akce nemohla existovat.

Alena Veselá

