JUBILANTI
Dne 19. 11. 2011 oslavila 75. narozeniny paní Kateřina VACKOVÁ z Hůrky.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Dne 7. 11. 2011 oslavil své 75. narozeniny pan Jan TVAROH. Blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ještě malé ohlédnutí za Adventem
Loňský novoveský Advent se vydařil. První adventní neděli zpříjemnily děti z MŠ
Nová Ves, druhou zase čerti, když zahráli pohádku o Červené Karkulce. Pobavili se
děti i dospělí. Také setkání důchodců tentokrát zaplnilo nově zrekonstruovaný
hostinec U Nádraží.
Poslední adventní zpívání s výborným svařákem jistě zahřálo všechny, kdo přišli, i
když náladu trochu kalilo úmrtí pana prezidenta Václava Havla. Jeho památku
všichni uctili minutou ticha.
All

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků proběhne na Obecním úřadě dne 18. 2. 2012 od 10:00 hod.
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
18. 2. 2012
Sportovní ples
19. 2. 2012
Dětský maškarní ples
17. 3. 2012
Šibřinky
28. 7. 2012
NOVOVESKÉ SLAVNOSTI

Vážení občané,
v tomto příspěvku si dovolím upozornit na závažný problém týkající se naší čistírny
odpadních vod (ČOV). V listopadu a prosinci minulého roku došlo k opakovanému
nátoku látek, které omezují účinnost, přetěžují a ohrožují funkčnost čističky. Někdo
pravděpodobně vylévá výpalky z pálení a nadměrné množství tuků (odpad
z restaurace či vývařovny) do kanalizace. K nátoku docházelo nepravidelně, hlavně
o víkendu. Toto zničí bakterie, které se podílí na čištění vody. Odebrané vzorky
překračují limitní hodnoty téměř 40 krát! Náklady na následnou nutnou výměnu
části kalů v čističce činily 27 tisíc Kč.
Vydali jsme „Upozornění pro občany“, neboť znečišťovatelé si nemusí uvědomovat
důsledky svého jednání. Společně se společností ČEVAK, a.s. a Policií ČR hledáme
zdroj znečištění.
Nepodaří-li se nalézt viníka, zaplatíme mimořádné náklady všichni ve vyšší ceně
stočného. V naší obci je v současné době vybudována ČOV společnosti ENVI-PUR
typu BIO CLEANER stavebně připravená na konečný výhledový stav 1000 EO
(ekvivalentních obyvatel), technologicky však vystrojena pouze v jedné lince na stav
500 EO a množství odpadních vod 82,5 m3/den vzhledem k počtu obyvatel v době
výstavby ČOV. Skutečný přítok na ČOV:
rok 2011 v průměru 132 m3/den se znečištěním od 698 EO. Z výsledků rozborů a
měření je zřejmé, že ČOV je za hranicí projektované kapacity a je látkově i
hydraulicky přetěžovaná, situace se každý rok stupňuje.
Pro snížení zatížení ČOV jsme v létě minulého roku zavedli zkušební sběr tuků, pro
který je určena zelená popelnice na sběrném místě u hospody.
Pro zvýšení kapacity ČOV máme připravený projekt k vystrojení druhé linky
biologického čištění, čímž se zdvojnásobí látková a hydraulická kapacita ČOV na
1000 EO a 165 m3/den.
V loňském roce jsme žádali o poskytnutí dotace na tuto akci na MZe, kde byla
žádost schválena, ale následně ji zamítl KÚ. V spolupráci s ČEVAK, a.s. hledáme
nyní dotační titul, který by umožnil realizaci projektu.
Ing. Miroslav Mládek, starosta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K termínu 30. 11. 2011 byl ukončen provoz místního obchodu se smíšeným
zbožím. Obec Nová Ves hledá jiného nájemce.
Na rok 2012 bylo schváleno vodné ve výši 34,65 Kč/m3 bez DPH, stočné ve
výši 20,07 Kč/m3 bez DPH.
Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na chodníky v ulici ke
kurtu a směrem k Borovnici.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2012 jako vyrovnaný
(příjmy/výdaje) ve výši 7 120 tis. Kč.
Zimní údržbu bude zajišťovat firma STAVING CB, ve spolupráci s SDH Nová
Ves (Sbor dobrovolných hasičů).
Ředitelka MŠ podala na obec žádost o přístavbu zádveří budovy MŠ z důvodu
ztráty energie. Obec Nová Ves si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na
přístavbu budovy MŠ a vchodu do budovy místního Obecního úřadu.
HOSPODA – rekonstrukce hospody stála 1 106 500,- Kč podle uzavřené
smlouvy zaplatí polovinu z částky Obec a duhou polovinu nájemce pan Šádek. Obec
dále vynaložila výdaje na novou elektroinstalaci cca. 135 tis. Kč a výměnu
plynového kotle – zde vybrali zastupitelé nabídku firmy LECHNER VT servis s.r.o.
za cenu 77 604,- Kč. Do budoucna plánuje Obec opravit střechu. Doufáme, že do
léta bude zprovozněna zahrada s příjemným posezením.
Obec Nová Ves zadá zpracování projektu na chodník a veřejné osvětlení do staré
části Nové Vsi.
JE LIBO TEPLÍČKO?
Chtěla bych využít této příležitosti a prostřednictvím Zpravodaje se obrátit na
obyvatele s prosbou. Prosím nepřikládejte do kotlů a krbů věci, které tam nepatří –
plasty, lepená a lakovaná dřeva, gumu apod. Spalováním těchto věcí vznikají velmi
nebezpečné látky, které mohou poškodit zdraví, mimo jiné spustit rakovinu. Tyto
látky se drží v ovzduší ještě dlouho po tom, co už není cítit zápach. Lidský
organismus vstřebává tyto látky a ukládá je v těle, hlavně v játrech. Čím mladší
člověk, tím větší má schopnost tyto jedy ukládat. Znamená to tedy, že nejvíce jsou
ohroženy děti.
S příchodem nového roku si všichni navzájem přejeme dobré zdraví. Pojďme
pro to ale také něco udělat. Zamysleme se každý nad sebou, jak se chováme
k prostředí, ve kterém žijeme. Zamysleme se nad tím, co má pro nás větší cenu –
ušetřených několik korun, nebo zdraví naše, našich dětí, všech.
Alena Veselá

OBEC NOVÁ VES POŘÁDÁ
jednodenní lyžařský zájezd do Zauchensee
Obec Nová Ves u Českých Budějovic vás zve na jednodenní lyžařský zájezd do
střediska Zauchensee.
Termín: sobota 25. 2. 2012
Čas odjezdu: 4:30 od obecního úřadu
Cena za dopravu 200 Kč/osoba, pokud má občan
trvalé bydliště v obci Nová Ves. Pro občany
s trvalým pobytem mimo obec Nová Ves
300 Kč/osoba.
Cena jednodenního výletu obsahuje dopravu.
Cena skipasu:EUR 35/23,50/14 dospělí/mládež/dítě.
Cena neobsahuje pojištění úrazu a léčebných výloh!
Každý občan si musí zajistit sám.
Mládež cena skipasu - platí pro narozené v letech
1993, 1994 a 1995.
Dětské ceny skipasů - platí pro děti narozené v letech 1996 - 2005.
Děti narozené v roce 2006 skipas zdarma.

INFORMACE PRO OBČANY
Obec Nová Ves zve všechny občany na VEŘEJNOU SCHŮZI pořádanou ve
čtvrtek 2. 2. 2012 od 19:00 hod v hostinci U Nádraží.
Na veřejnou schůzi se dostaví zástupci společnosti DREAM&HOPE a budou
informovat o záměru těžby písků v katastru obce Nová Ves. Dále budou občané
seznámeni se záměry zastupitelů.
Upozornění!
Prosíme všechny pejskaře, aby po svých psech uklízeli exkrementy – děkujeme!

