ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
Přes krásný konec léta jsme se přenesli do závěrečné části roku. Nyní nás čeká
pravidelný svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů – novým systémem a pod
patronací našich dobrovolných hasičů. Zahájili jsme opravu místní hospody a těšíme
se na její opětovné otevření s novým nájemcem. Na dohled je závěr roku a s ním již
v listopadu přicházející adventní období.
Čas plyne, ale některé problémy a nepříjemnosti zůstávají. Jsou to drobnosti, ale
i ty nám znepříjemňují život. Rád bych upozornil na auta stojící na chodnících a
chaoticky po obou stranách ulic. Předně chodníky máme pro chodce, pro bezpečný
pohyb nás všech, a ne pro parkování vozidel. Chodník podél hlavní silnice je pro
chodce, ne pro auta. Taktéž „pojízdný“ chodník v souběžné ulici není parkovištěm, a
tak bych mohl pokračovat ulici po ulici. Pokud budeme všichni parkovat na jedné
straně ulice, a ne na chodníku, tak budou všechny ulice snadno průjezdné.
Přemýšlejme o tom, jak a kde parkujeme a zda neomezujeme ostatní. Alternativní
řešení je požádat o zásah policii nebo osadit všechny ulice zákazovými dopravními
značkami, což je nepříjemné a drahé řešení. Bude pro nás všechny příjemnější a
levnější více přemýšlet a chovat se ohleduplněji k ostatním než platit zásahy policie
a drahé dopravní značení.
Ing. Miroslav Mládek, starosta

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Nová Ves * náklad 260 ks *
zdarma
Redakční rada: Alena Veselá, Bohumír Češka, Klára Vitásková
Datum uzávěrky 10. 10. 2011
Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697
www.novaves.net

ZO schválilo zadání opravy hospody nejvýhodnější nabídce - firmě Karel Lísal,
Pohraniční stráže 308, Vyšší Brod. Náklady na celkové opravy bude z poloviny
hradit Obec ze svého rozpočtu a polovinu uhradí nájemce p. Šádek.
ZO schválilo opravy elektroinstalace v hospodě nejvýhodnější nabídce –
Jan Martinec, České Vrbné 1951, České Budějovice.
ZO schválilo komisi, která bude dohlížet na průběh a kvalitu oprav. Složení
komise: Ing. Tesař, p. Prokeš, p. Němec P. Tato komise bude provádět nejméně 1 x
týdně dozor nad opravami v hospodě, a bude uvedena ve smlouvě o dodávce
s firmou Karel Lísal.
ZO se shodlo na trvání původního stanoviska a podmínek umístění stožáru spol.
T-Mobile, která má zájem o pronájem pozemku k umístění stožáru. ZO se shodlo na
trvání původních podmínek – tj. výše ceny pronájmu za rok 250 000,- Kč, možnost
umístění bezdrátového připojení WIFI na stožáru, zbourat stávající stožár na náklady
společnosti T-Mobile.
ZO bylo seznámeno s informací o zamítnuté žádosti o dotaci na akci
„Modernizace komunikace u Hřiště“.
ZO schválilo dotaci pro SDH Nová Ves ve výši 80 000,- Kč na pořízení hasičské
techniky – auta.
ZO rozhodlo o převedení výtěžku za sesbírané železo na SDH Nová Ves jako
odměnu za jejich spolupráci při organizaci sběrného dne.
ZO schválilo k vyzvání účasti ve výběrovém řízení na akci „Vybudování
komunikace u Šteierů“ firmy STAVING CB, s.r.o., Vlastimil Něměc, Jindřich
David. Na akci bude využita dotace z POV (Program obnovy venkova).
ZO předpokládá seznámení občanů s Územním plánem na veřejné schůzi
do konce tohoto roku.
Pan starosta informoval o schůzce s p. Laněm – zástupcem firmy Dream &
Hope, s. r. o. a seznámil zastupitele s Informačním memorandem této firmy, která
plánuje těžbu písku v lokalitě Zajíčkův les a ráda by spolupracovala s Obcí.
Společnost Dream & Hope, s. r. o. Zisk projektu pro obec Nová Ves se předpokládá
21 mil. Kč za 21 let a dále firma slibuje sponzorský dar ve výši cca. 500 000 Kč pro
rok 2011 nebo 2012 formou úhrady vybraného segmentu stavebních úprav v rámci
obce. Občané budou s tímto záměrem seznámeni na veřejné schůzi a následně se
ZO rozhodne zda-li, popř. do jaké míry bude Obec s firmou Dream & Hope s. r. o.
spolupracovat.
BoGo

Vážení obyvatelé obce Nová Ves,
dovoluji si Vám oznámit, že koncem listopadu otevíráme

nově opravený

HOSTINEC a RESTAURACI
„U NÁDRAŽÍ“.

Nová Ves

Nabídneme Vám:

- NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
- PIZZA MENU
- POLEDNÍ MENU
- NOVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ
- společenský sál, oslavy, firemní večírky aj.
- sportovní přenosy, společenské akce

ČEPUJEME

Věřím, že s celkovou proměnou budete spokojeni a
stanete se našimi stálými zákazníky.
Na Vaši návštěvu se těší Břetislav Šádek

hostinecnovaves@seznam.cz

Vážené sousedky, vážení sousedé,
dovolujeme si Vás tímto dopisem oslovit v otázce podpory činnosti našeho
Sboru dobrovolných hasičů. Dne 22. 10. 2011 proběhne sběr odpadu. Každý rok byl
odpad nekontrolovaně shromažďován před hostincem U nádraží, v letošním roce
však dochází k zásadní změně. Odpad můžete snášet na jediné místo, a to na nové
složiště na plochu před budovu Obecního úřadu v Nové Vsi. Zde budou přistaveny
kontejnery. Členové SDH budou dohlížet na třídění odpadu, případně pomáhat
s jeho uložením.
Zde Vás tedy chceme požádat, pokud máte nějaký nepotřebný kovový odpad,
o jeho odevzdání. Částka za kovový odpad bude věnována na naši činnost. Protože
nechceme čerpat pouze finanční prostředky obce, hledáme všechny způsoby, jak
finančně posílit možnost vybavení naší zásahové jednotky.
Zajišťujeme preventivní i aktivní ochranu osob a majetku naší obce. Pro
provoz jmenované zásahové jednotky jsou z obecního rozpočtu poskytovány výdaje
pro provoz techniky a základní vybavení, ale jen v nutné míře dané zákonem o
ochraně osob a majetku.
Po dlouhých 19 ti letech, kdy se prováděla jen základní preventivní činnost,
se nám podařilo výrazně omladit a rozšířit členskou základnu. Budeme tedy schopni
se konečně zúčastnit i ostatní činnosti dobrovolných hasičských sborů a to je tzv.
požární sport (soutěže v požárním útoku), který výrazně podporuje vlastní hasičskou
činnost. Díky požárnímu sportu se členové SDH zdokonalují v technice hasebních
činností a zvyšují fyzickou kondici. Materiál nutný pro tuto činnost je však velmi
nákladný a pohybuje se v desítkách tisíc korun. Z obecního rozpočtu se podařilo
získat finanční částku pro „nastartování“ této činnosti. Žádali jsme také o dotaci
z fondu EU, ale byla zamítnuta, protože předchozí činnost sboru se omezovala pouze
na preventivní akce v obci díky vysokému věku členské základny.
Vítána je tedy každá pomoc, která umožní rozšířit naší činnost a udržet
mladou členskou základnu, která je v současné době ochotna se zdokonalovat
v hasičském umění. Měření sil na soutěžích nebo tematických cvičeních je jednou
z možností, jak si tyto nadějné, mladé členy vychovat a udržet v aktivní činnosti po
celý rok.
S poděkováním a přátelským pozdravem
za Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
Miroslav Zabilka
Jiří Fojtl
velitel zásahové jednotky SDH
starosta SDHDne 9. 8. 2011 oslavila 90.

INFORMACE PRO OBČANY
Dne 22. října proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběr
proběhne pro všechny části obce Nová Ves (Hůrka, stará část Nové Vsi, Nová Ves)
POUZE 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.!

JUBILANTI
Narozeniny paní Marie PUFFEROVÁ. Blahopřejeme a přejeme hlavně zdraví a
pohodu do dalších let.
Dne 5. 10. 2011 oslavila paní Marie PRAVDOVÁ 91. narozeniny. Přejeme hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a ještě mnoho dalších let.

Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda. V mateřince mezitím proběhl velký úklid,
pískoviště se zaplnila novým pískem a na topení se namontovaly šetřící ventily.
1. září nastoupilo 10 nových kluků a holčiček, kteří si velmi rychle zvykli na
ostatní kamarády a nové prostředí. Tancování, malování, cvičení, zpívání i pohádky
všechny děti odpoutaly od počátečního smutku po mamince a tatínkovi.
K prvnímu velkému stmelení dětí i rodičů jsme využili středeční odpoledne 5.
října, kdy jsme uspořádaly na školní zahradě ,,Drakiádu“ se soutěžemi a zábavnými
úkoly. Nechybělo opékání párků a rozhovory plné nových dojmů rodičů i dětí.
Nyní se chystáme s dětmi i rodiči na Martinskou stezku s lampionem za strašidly
a večerním dobrodružstvím.
O své dojmy se s Vámi podělila Bc. Věra Daňková, ředitelka MŠ Nová Ves

Dřevosochař Jiří Nekola pomalu dokončuje dřevosochu – zvoničku. Je to opravdu
úžasné dílo, obzvlášť, když si uvědomíme, že postavy vyřezává motorovou pilou.
Všem, kteří přispěli a přispívají na realizaci díla patří velké poděkování.
Veřejnou sbírku na sochu zajišťuje Marek Prokeš, tel.: 608 076 311.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Koncem léta nám Jihočeská knihovna zapůjčila další stovku nových knih. Jedná
se především o beletrii – např. Barbara Taylor Bradfordová – Nástrahy osudu;
Nečekané požehnání; Olga Sommerová – O čem ženy píší; Simona Monyová –
Roznese tě na kopytech; Barbara Woodová – Dům vzpomínek; Colleen McCullough
– Bouřlivé vody; Wilbur Smith – Dravec; James Patterson – A pavouk přichází a
další.
Pro děti tu máme novou oblíbenou Mašinku Tomáška, také např. Gulliverovy
cesty od Viktora V. Šatunova, pro ty větší několik nových knih od Thomase
Breziny.
Pro milovníky tajemství a tajemných míst na Zemi šestidílnou sérii ENIGMA
s názvy jednotlivých dílů: Tajemství starověku, Tajemství Západu, Tajemství
Východu, Tajemství civilizace, Tajemství proroků, Tajemství nadpřirozených sil.
All

Jako každý rok připravujeme pro občany ADVENT s tradičním programem:
1. adventní neděle 26. 11. 2011 – rozsvícení vánočního stromu
2. adventní neděle 4. 12. 2011 – Mikulášská pro děti
3. adventní neděle 11. 12. 2011 – setkání důchodců
4. adventní neděle 18. 12. 2011 – zpívání u vánočního stromu
Program bude v průběhu měsíce listopadu upřesněn.

