Jaro je tady…

Všichni řešíme naše obvyklé radosti a starosti. Máme za sebou vítání občánků, úklid
zahrad a domů, svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů a následný úklid
ulic. V březnu proběhlo jednání se zástupcem České pošty panem Lachkovičem o
jejich záměru uzavřít místní poštovní pobočku. V terminologii České pošty se tomu
říká: přejít na jiný způsob obsluhy, tzn. zřídit výdejní místo a obsluhovat oblast
motorizovanými doručovateli. Žádal jsem zachování pobočky v obci, ale Česká
pošta trvá na svém plánu Optimalizace pobočkové sítě- viz. facebook Nová Ves - a
uzavření pobočky k 31. 7. 2011. To, že dosud nebyly podepsány žádné dohody může
uzavření pouze oddálit o měsíc či dva. V současnosti jedná pan Lachkovič o
možnosti zřízení výdejního místa na čerpací stanici DT OIL.
S radostí vítáme příchod jara, pracujeme na zahradách, na údržbě domů a hřišť.
Připravujeme se na Velikonoce a stavění máje. V delším časovém horizontu se děti
mohou těšit na sobotu 4. 6. 2011, kdy připraví místní organizace ČČK ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem oslavu Dne dětí na fotbalovém hřišti. Na stejném místě
připravuje zastupitelstvo obce ve spolupráci s TJ Nová Ves na sobotu 30. 7. 2011
Novoveské slavnosti.
Těšme se z těchto našich malých radostí a starostí, těšme se z přicházejícího jara.
Ing. Miroslav Mládek, starosta
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se bude podílet na nákladech za elektrickou energii v
místním obchodě ve výši 50 % z celkových nákladů po dobu jednoho roku.
Byla podána žádost o dotaci a na modernizaci místní komunikace „U Hřiště“
předpokládaná výše investice do 9 mil. Kč.
Zpracovává se projekt k podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku
k Nedabyli a světelného přechodu u autobusových zastávek.
Byla schválena komise v jejíž kompetence je posouzení žádostí o kácení stromů
rostoucích mimo les. Členové komise jsou p. Prokeš, Ing. Tesař a odborný lesní
hospodář Ing. Schoř.
Zastupitelstvo obce pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
Nová Ves starostu obce.
ZO schválilo nabytí majetku pozemek parc. č. 819/2 (komunikace na Hůrce) od
Ministerstva obrany do vlastnictví Obce Nová Ves a pověřilo starostu obce
podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na úhradu doplatku za plyn pro MŠ ve výši
9 859,-Kč.
ZO schválilo převod pozemku parc. č. 402/1 od Pozemkového fondu (pozemek
pod kuželnou) na Obec Nová Ves a následný odkup za cenu 18 000,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce řešením cesty u kravína na Hůrce.
Podala se další žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z grantového
programu Rekonstrukce stávajících sportovišť na oplocení tenisového kurtu.
Obec získala dotaci od Jihočeského kraje z grantového programu Podpora živé
kultury na pořádání Novoveských slavností 2011ve výši 30 000,- Kč.
Zastupitelé obce schválili podporu hasičů a záměr obnovení hasičského sboru
v Nové Vsi.
Starosta obce informoval zastupitele o technickém stavu místní hospody, kde
jsou ve špatném stavu rozvody elektrické energie. ZO pověřilo starostu obce
jednáním s pronajímatelkou místní hospody p. Horákovou o ukončení nájemní
smlouvy.
INFORMACE PRO OBČANY
Chtěli bychom poděkovat všem občanům za spolupráci a umožnění
bezproblémového čištění komunikací po zimní údržbě.
Žádáme všechny občany, aby si hlídali své psy a upozorňujeme, že pokud budou
nadále volně pobíhat a ohrožovat ostatní spoluobčany, budeme nuceni zajistit odchyt
– děkujeme.

ŠIBŘINKY

JUBILEA
Dne 16. 1. 2011 oslavila 75. narozeniny paní Hana NEUMANNOVÁ.

12.3. se konaly tradiční sokolské ŠIBŘINKY. Letošním námětem byly RYCHLÉ
ŠÍPY. Sokolovnu pokryly kulisy temných uliček, Stínadla a nechybělo ani
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY.
Účastníci si dali opět velmi
záležet na výrobě svých
masek, přísném utajení a
hlídání svých nápadů až do
poslední chvíle. Někteří měli i
ŠPIONY za plotem, jiní za
dveřmi a přesto uhlídali.
Tento rok se masky dostavily
ve stylu XXL. Je vidět, že
v Nové Vsi nejsou žádní
troškaři.
O tom se můžete přesvědčit na internetových stránkách obce www.novaves.net.
Nemohu opomenout na poděkování, které patří hlavně všem účastníkům,
pořadatelům a také sponzorům, bez kterých by se nám akce v tomto formátu
nepodařila. A jedno poděkování patří i našim teenagerům(juniorům), kteří přišli také
za masky a jdou tak ve stopách svých rodičů a starších kamarádů. Nemusíme se tak
obávat, že naše tradiční akce bude zanikat.
Každoročně máme celý večer nahrávaný na DVD(video) a letošní rok nebude
výjimkou. Každý, kdo bude mít o nahrávku zájem, bude mít možnost si DVD
zakoupit v obchodu
U VÁVRŮ, nebo na čerpací stanici DT OIL za 100Kč. K zakoupení bude i záznam
loňského roku PŘIJELA POUŤ za 50Kč. Podrobnější informace na telefonu
Tvarohová Jitka, 724713505
Tvarohová Jitka

Dne 29. 1. 2011 oslavila 85. narozeniny paní Gerta PROKEŠOVÁ.
Dne 7. 3. 2011 oslavila 85. Narozeniny paní Kateřina SCHWARZOVÁ.

Dne 21. 3. 2011 oslavila 70. narozeniny paní Marie ŽOČKOVÁ.
Dne 7. 4. 2011 oslavil 70. Narozeniny pan Jan SCHMIED.

Všem jubilantům srdečně
štěstí, zdraví a spokojenosti

blahopřejeme a přejeme hodně
do dalších let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ proběhlo dne 19. 2. 2011 v budově OÚ.
Tentokrát jsme přivítali děti narozené v roce 2010.
Byli to : Dominika ŠINDELÁŘOVÁ, Vojta NOVÁK, Nikol JŮDOVÁ, Mikoláš
MÍČA, Nela ČERVENÁ, Tobias ŠIMŮNEK, Lucie JINŠÍKOVÁ, Vanesa
KOVÁČOVÁ, Kristýna MAŠKOVÁ, Jakub KMÍNEK .

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
•

•

•

30. 6. 2011 - STAVÍME MÁJ na fotbalovém hřišti v odpoledních hodinách
až do večera. K zakoupení bude pivo a limo. Ostatní občerstvení každý
s sebou. Po celý večer u ohně k poslechu i k tanci nám budou hrát
PĚŠÁCI.CZ - folkrocková skupina.
4. 6. 2011 - DĚTSKÝ DEN
na fotbalovém hřišti od 14.00 hodin. Pro děti
jsou připravené závody, soutěže a zábava. Na hřišti bude zajištěné
občerstvení.
30. 7. 2011 - NOVOVESKÉ SLAVNOSTI - připravujeme
Tvarohová Jitka

FOTBAL V NOVÉ VSI

Moc pěkné vystoupení si letos opět připravily děti z Mateřské školy. Jako již
každoročně, dostali noví občánci mnoho dárků: keramickou Pamětní medaili s
otiskem vlastní dlaně, kterou jim vyrobil keramik Vladimír VLČEK, plyšového
slona a vkladní knížku s finančním dárkem od ČSOB, růži od starosty obce a
nakonec video z této akce, které připravil pan David ŠAFRÁNEK. Rodiče dětí se
podepsali do Pamětní knihy, kde má každé dítě svůj originální obrázek od Kateřiny
AŠENBRENNEROVÉ. Do této knihy může na OU každý nahlédnout. Je zde již
více než 40 originálních obrázků od této malířky.
All
POZVÁNKA DO KNIHOVNY
V současné době si můžete v Obecní knihovně vybrat z přibližně 2 700 knih. Z toho
necelých 700 knih patří knihovně a většinu jsme získali darem, ostatní jsou knihy
zapůjčené z Jihočeské knihovny. Ta nám 2x ročně asi čtvrtinu obmění. Většinu knih
tvoří beletrie pro dospělé i pro děti, jsou tu také naučné knihy o přírodě, zahradě,
historické knihy a životopisy.
Jako velmi zajímavou bych uvedla knihu autorky Jung Changové – Divoké labutě.
Ve vyprávění o životě třech generací čínských žen líčí autorka mnohdy velmi tvrdý
život v Číně.
All

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na domácí zápasy. Přijďte naše fotbalisty
podpořit. Není to žádná pralesní kopaná, ale kvalitní fotbal. Naši jsou v tabulce na
PRVNÍM MÍSTĚ. Tak se na Vás těšíme a věříme, že s podporou fanoušků si první
místo podržíme až do konce sezony.
30.4. – 10.15hod. Nová Ves - Ledenice „B“
14.5. – 10.15hod. Nová Ves –Srubec „B“
28.5. – 10.15hod. Nová Ves – Strýčice
18.6. – 10.15hod. Nová Ves - Zborov
Tvarohová Jitka

SOKOLOVNA
Přijďte si zacvičit do sokolovny.
Pondělí - 20.20hod. ZUMBA s Kubou Maříkem
Úterý - 20.00hod. AEROBIC-BODYSTYLING s Jitkou Tvarohovou
Čtvrtek - 20.00hod. ZUMBA s Verčou Nýdlovou
Těšíme se na Vaši účast na všech připravovaných akcích a rádi přivítáme Vaše
náměty a připomínky na telefonních číslech: Jitka Tvarohová - 724713505
Marek Prokeš - 608076311
Jitka Tvarohová, Marek Prokeš

