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Léto budiž pochváleno…
Vážení občané, čtenáři našeho zpravodaje.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na přípravě a
organizaci kulturních a sportovních akcí pro naše občany. Všem, kteří reprezentují
naši obec.
Historickou sportovní událostí se stal postup našich fotbalistů do III. třídy.
Kuželkáři vyhráli první ročník turnaje „Suchovrbenská kuželka“. Sbor dobrovolných
hasičů obnovil aktivní činnost a zahájil přípravu svých členů na účast v hasičských
soutěžích. Nedávno jsme se všichni přesvědčili, že nikdy nevíme, kdy budou moci
členové SDH využít natrénované dovednosti v praxi.
K létu patří neodmyslitelně prázdniny, cestování či okurková sezóna, ale určitě
nelenošíme, pracujeme na přípravách slavností, výstavbě tenisového kurtu, opravách
v mateřské škole…
V tomto vydání naleznete podrobné informace o akcích připravovaných na
Novoveské slavnosti. Přijďte se aktivně zúčastnit, přijďte se pobavit. Slavnosti jsou
o nás a pro nás všechny. Srdečně Vás zvu i s Vašimi přáteli.
Ing. Miroslav Mládek, starosta
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ZO schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení požárního vozidla a vybavení
výstroje a výzbroje členů ZJ SDH Nová Ves a zároveň schvaluje celkovou částku ve
výši 78 315,- Kč jako příspěvek obce.
Obec přispěla na Dětský den organizovaný ČČK ve spolupráci s Obcí částku
2000,- Kč
ZO bylo seznámeno s výsledkem jednání s projektantem Ing. Lukšem, který
informoval starostu obce o tom, že Policie ČR nerozhoduje o povolení na
vybudování přechodu pro chodce ani o povolení na osazení semaforu, a proto obec
postupuje svému nadřízenému orgánu – inspekci Policie ČR.
ZO schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Nová Ves a Správou a údržbou silnic
o pronájmu chodníku u p. Kubeše a pověřuje starostu jejím podepsáním.
ZO schválilo složení komise pro otevírání nabídek – p. Jiří Kubeš, Ing. Bohumír
Češka, Ing. Jiří Šustr a zároveň schválilo částku na dostavbu tenisového kurtu a
oplocení sportoviště ve výši 500 000,- Kč bez DPH vč. poskytnuté dotace
ZO schválilo komisi pro posouzení a hodnocení nabídek – p. Jiří Kubeš, Ing.
Miroslav Mládek, Ing. Bohumír Češka, Bc. Radovan Sáček, Ing. Petr Skutil.
ZO schválilo oslovení firem na akci „Dostavba tenisového kurtu“ a „Oplocení
sportoviště“ STAVING CB, s.r.o., Vlastimil Němec, Jan Tvaroh, Jindřich Davic,
eWhite, s.r.o. Miloš Edelman.
ZO schválilo provedení oprav komunikací firmou STAVING CB, s.r.o.
v celkových nákladech do 100 000,- Kč.
ZO schválilo vytěžení suchých, padlých a polámaných stromů z lesů v majetku
obce za 100 Kč/bm, vč. úklidu.
OZV č.1/2011 Požární řád obce byl zaslán k připomínkám a vyjádření SDH
Nová Ves.
ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2010 s výhradami, na základě nichž přijímá
konkrétní opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které budou
uvedeny v Informaci o přijetí nápravných opatření.
ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ Nová Ves ve výši 4,74 tis. Kč tak jak je
uvedeno ve Výkazu zisku a ztrát sestavený k 31.12.2009.
ZO schválilo zakázku Dostavba tenisového kurtu a jeho oplocení firmou
Vlastimil Němec, Nová Ves 8, 373 15 Nová Ves pod podmínkou ceny za max. výši
600 000,- Kč vč. DPH.
-2-

ZO neschválilo odkup movitého majetku hostince nabízeného současnou
nájemkyní p. Horákovou za 450 000,- Kč.
ZO schválilo Dohodu o dočasném užívání nemovitosti s p. Horákovou do 30. 9.
2011.
ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů na novoveské předškoláky ve
školním roce 2010/2011 ve výši 48 642,- Kč.
ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů na předškoláky z Nedabyle ve
školním roce 2010/2011 ve výši 26 556,- Kč.
ZO schválilo úhradu poloviny celkových nákladů na autobusovou dopravu
pobytového týdne na Šumavě pro žáky ze školy ZŠ Nedabyle.
ZO rozhodlo o zrušení vypínání veřejného osvětlení v době od 0:00 do 4:00
hodin. Veřejné osvětlení svítí celou noc.
ZO schválilo podmínky pronájmu pozemku k umístění stožáru společnosti
T-Mobile (cena pronájmu 250 000,- Kč/rok, možnost umístění WIFI, umístění u
trati, zbourat stávající stožár). Společnost T-Mobile se zatím k podmínkám
nevyjádřila.
ZO schválilo pronajmout prostory hospody U Nádraží panu Břetislavu Šádkovi,
bytem Okružní 333, Kájov.
ZO schválilo odměnu ve výši 15 000,- pro fotbalisty Nové Vsi na pořízení
střídaček.
BoGo
POZVÁNKA DO KNIHOVNY
V květnu opět Jihočeská knihovna obměnila část knihovního fondu v naší Knihovně.
Přivezli nám celkem 255 nových knih, především beletrii, historické knihy, knihy
pro děti a také například knihy o zahradě, nebo pro milovníky zvířat.
Jen malý výběr :
Wilbur Smith – Posel slunce, Jean Plaidy – Slunce v plné slávě, Joy Fieldingová –
Šepoty a lži, Ludmila Vaňková – Jsme jedné krve, Ty jsi dědic svého otce, Vězení
pro krále, Karel Cubeca – Ve spárech sudu, Nicholas Evans – Zaříkávač koní, Ken
McClure – Obětní beránek, Frederic Forsyth – Kvintet, Arnošt Lustig – Kamarádi,
Barbara Wood – Dokonalá harmonie.Seznam všech knih zapůjčených do Knihovny
najdete na stránkách obce : www.novaves.net
All
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JAK TŘÍDIT ODPAD
Plasty:
Ve všech částech obce jsou umístěny žluté kontejnery na plasty.
Co patří mezi plasty: PET láhve (je třeba je sešlápnout, nebo alespoň neuzavřít!),
dále všechny plastové obaly, různé kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů
(od kosmetiky) polystyrén. Není třeba odstraňovat papírové etikety, nevadí ani malé
znečištění.
Nově je možné dávat do plastů také nápojové kartony – tj. krabice od mléka, džusů,
vína…
Do plastů nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy), PVC.
K třídění plastů můžeme také využít bílé plastové pytle s modrým logem firmy
Marius Pedersen. Tyto pytle mají občané volně k dispozici na Obecním úřadě. Do
těchto pytlů můžeme dávat všechny plasty stejně jako do žlutých kontejnerů. Po
naplnění je třeba pytel zavázat a dopravit na určené místo pod obchod v Nové Vsi.
Sklo:
Zelené kontejnery jsou určeny na sklo.
Do zeleného kontejneru patří: skleněné láhve bez víček, skleněné nádoby, střepy,
tabulové sklo. Papírové etikety není třeba odstraňovat.
Mezi sklo nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Papír:
Kontejnery na papír jsou modré.
Do kontejneru můžeme vhazovat: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, kartony, papírové obaly (sáčky). Není třeba
odstraňovat kovové svorky z časopisů, foliová okénka z obálek...
Do kontejneru nevhazujte: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový,
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Papír nesmí být mokrý, proto
je třeba zavírat kontejner a neukládat papír vedle kontejneru.
CD a DVD disky patří do popelnice.
Tuky:
Nově je na návsi u kontejnerů na tříděný odpad umístěna tmavě zelená popelnice.
Tato nádoba slouží na upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech
(př. PET lahve). Tyto tuky určitě NEVYLÉVEJTE do odpadu! Chráníte tím svůj i
obecní majetek.
Elektrodpad můžeme ukládat do kontejnerů v Hodějovicích a Mladém.
Třídění odpadu má rozhodně svůj smysl. Je to způsob, jak může každý z nás
s minimálním úsilím maximálně pomoci přírodě a prostředí ve kterém žijeme.
All

Den Dětí
Dne 4. června 2011 uspořádala v odpoledních hodinách místní skupina ČČK
společně s Obcí Nová Ves Den dětí. Počasí se tentokrát nad námi smilovalo a
sluníčko nám krásně svítilo na všechny disciplíny rozmístněné na hřišti. Těch letos
bylo třináct. Tři z disciplín nám zabezpečili indiáni v kostýmech, kteří vystavěli
pravé a nefalšované „TýPí“. Věřím, že se všem 78 zúčastněným dětem velice líbilo a
mohly si odnést mnoho věcných cen, ale i laskomin vyhraných u disciplín. A i ceny
hodnotnější v konečném losování zúčastněných. Na závěr nemohly chybět ani
létající balónky, kterými někteří (byť nechtěně) rozveselili oblohu. Na závěr děkuji
všem pořadatelům, sponzorům ale hlavně dětem a rodičům za velice hojnou účast.
Vendula Tesařová

Historický postup fotbalistů Nové Vsi
Po dlouhých devětadvaceti letech se fotbalistům Nové Vsi podařil historický postup
do III. třídy. S fotbalem v Nové Vsi se začalo v červenci 1982, po dlouholeté
přestávce byl založen oddíl kopané TJ Skol v Nové Vsi.
Po kvalitních výkonech a výsledcích v podzimní části se fotbalisté Nové Vsi umístili
na první pozici se ziskem 34 bodů ze 14 zápasů a skóre 37:24. V jarní části fotbalisté
navázali na kvalitní podzimní výkony a dokázali sezónu 2010/2011 ukončit na
prvním místě se ziskem 68 bodů z 28 zápasů a skóre 92:37. Gratulujeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.
BoGo

NOVOVESKÉ SLAVNOSTI
30. 7. 2011
HŘIŠTĚ TJ NOVÁ VES
Zveme všechny občany Nové Vsi na Novoveské slavnosti, které se budou konat ve
sportovním areálu dne 30.7.2011. Máme pro vás připravený pestrý program se
spoustou zábavy, dobrého pohoštění, kvalitní muziky. Těšíme se na vás…
PROGRAM:
09:00 - Tradiční BRANNÁ HRA rodičů a dětí bude odstartována tentokrát
na fotbalovém hřišti. Start branné hry bude do 9:30 (poslední účastníci)
11:30 - FOTBALOVÝ ZÁPAS
13:00 - VOLEJBALOVÝ TURNAJ
13:00 - NOVOVESKÝ UTOPENEC - příjem vzorků - do 17:00hod
14:00 - Ukázka HASIČSKÉHO SBORU (místní SDH i profesionální hasiči)
14:00 - TŘI HODINKY S DECHOVKOU k poslechu i k tanci – GERONT TRIO
15:00 - Ukázka POLICEJNÍHO ZÁSAHU SE PSY
17:00 - SALSA – taneční vystoupení - Zulay Fonseca (Venezuela) + Štěpán Veselý
(Nová Ves)
18:00 - NOVOVESKÝ UTOPENEC – vyhodnocení soutěže.
19:00 - Slavnostní otevření a KŘEST NOVÉHO TENISOVÉHO KURTU
19:00 - Živá hudba – skupina SHALOWBAND bude hrát až do konce večera
20:00 - ZUMBA párty pro všechny
22:00 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ jako tradičně v podání novoveského
divadelního spolku
Po celý den bude na hřišti SKÁKACÍ HRAD pro děti od společnosti ČEZ.
Sochař Jiří Nekola bude DŘEVOSOCHAT UMĚLECKÉ DÍLO z dubového masívu,
který k tomuto účelu poskytl p. Marek Prokeš. Zároveň bude probíhat veřejná sbírka
na zrealizování uměleckého díla (kontaktní osoba Marek Prokeš mob. 608076311).
Dílo bude umístěno v parku na nádraží v Nové Vsi.
NOVOVESKÝ UTOPENEC - všichni zájemci mohou své výrobky přinést na hřiště
v době od 13,00 do 17,00. Velikost vzorků – cca litrová sklenice. Poté komise
vybere 3 nejlepší vzorky, které budou odměněny. Absolutní vítěz získá keramický
hrnec na utopence z hrnčířské dílny Petra Tvaroha a titul NOVOVESKÝ
UTOPENEC 2011.

