JUBILANTI

Dne 22. 5. 2012 oslavila 70. narozeniny paní Věra PETROVÁ.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 3. 5. 2012 oslavil 80. narozeniny pan Bohuslav MAZÁK.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, energie a dobré nálady do
dalších let
DEN DĚTÍ

Dne 2. června uspořádal Český červený kříž
Nová Ves za finanční podpory Obce,
společnosti Southgate a dalších sponzorů
Dětský den. Ten se konal na hřišti TJ. Tuto
slunečnou sobotu se her zúčastnilo na sedmdesát
dětí z obce a blízkého okolí. Z mnoha
soutěžních disciplín si děti odnesly různé
cukrovinky, upomínkové předměty, ale i diplom
za uhašení zlého Plamínku od Dobrovolného
hasičského sboru, který pomáhal při organizaci.
Po ukončení soutěží si děti odnesly balónky
naplněné heliem a poukázku na šmoulovou
zmrzlinu. Věříme, že se všem líbilo (především
dětem) a těšíme se na příští rok.

Vážení spoluobčané,
letošní červenec nám přinesl kromě příjemného období prázdnin a dovolených, též
méně příjemné tříměsíční období uzavírky silnice II/156, které s sebou přináší
nepříjemnosti spojené s dopravou. Zdlouhavé dojíždění do Českých Budějovic, jízda
v kolonách po úzkých silnicích, semafory a obtížné vyhýbání se s autobusy.
Uzavírka přinesla i jednu pozitivní věc – ticho. Dlouho nepoznané a jen dočasné
ticho, které s koncem uzavírky rychle skončí. Obrňme se trpělivostí při hledání
nejkratší cesty - jedná se pouze o tři měsíce.
Tento zpravodaj přináší také podrobné informace o blížících se Novoveských
slavnostech, na které vás všechny srdečně zvu. Přijďte se pobavit, přijďte se aktivně
zúčastnit.

Vendula Tesařová
Ing. Miroslav Mládek, starosta
INFORMACE PRO OBČANY

Jistě všechny potěší zpráva, že od 9. 8. 2012 by měl být v Nové Vsi opět
otevřen OBCHOD s POTRAVINAMI.
V době letních prázdnin bude uzavřena silnice II. třídy ve směru na České
Budějovice z důvodu uzavírky mostku v Hodějovicích. Uzavírka se
předpokládá do konce září.
Dne 11. 8. 2012 proběhne 22. ročník tradičního turnaje O Pohár starosty.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZO obce schválilo Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Na základě vyjádření Policie ČR a Magistrátu města Č. Budějovice
(nedostatečné označení železničních přejezdů) zastupitelstvo schválilo
doplnění dopravního značení od firmy Signistav s.r.o. za cenu 50 952,- Kč.
Zastupitelé schválili opravu zahrady u hostince U Nádraží. Realizaci
provedla stavební firma Karel Lísal. Následně byl projednán a schválen návrh
položit zámkovou dlažbu místo dosud plánovaného šotolinového povrchu
v obecní zahradě.
ZO zadalo zpracování projektové dokumentace na vybudování
chodníků ve staré části Nové Vsi, ke hřišti a na Borovnici.
ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují
ZŠ Nedabyle v částce 200 tis. Kč.
Zastupitelé schválili stavbu plotu v MŠ. Stavba proběhne v době
letních prázdnin za spolupráce TJ Nová Ves.
Obec Nová Ves bude realizovat výběrová řízení na akce „Opravy
chodníků Nová Ves“. Chodníky ke hřišti, na Borovnici. Výběrové řízení na
akci „Modernizace místní komunikace U Hřiště“.
Obec Nová Ves získala dotaci z grantového programu Jihočeského
kraje na Novoveské slavnosti v částce 30 000,- Kč. Novoveské slavnosti
proběhnou dne 28. 7. 2012.
Zastupitelé se shodli na nutných opravách komunikací na Hůrce (u
kravína, u Lišků), u ČOV, na polničce.
Členové konkurzní komise na ředitelku MŠ p. Veselá a předseda
komise Ing. Češka informovali zastupitele o průběhu konkurzního řízení.
Předseda komise doporučil na základě výsledků konkurzního řízení starostovi
jmenovat do funkce ředitelky p. Václavu Bartošovou. Starosta jmenoval do
funkce nové paní ředitelky p. Václavu Bartošovou s nástupem od 1.8.2012.
Starosta informoval zastupitele o objížďce přes obec Nová Ves v době
uzavření mostku v Hodějovicích. Předpokládá se, že objížďka bude trvat do
30. 9. 2012.

Vážení přátelé,
rád bych Vás v krátkosti seznámil s další činností našeho Sboru dobrovolných
hasičů Nová Ves. V první řadě chci Vám všem poděkovat za Vaši vstřícnost při
odevzdávání nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Řídili jste se pokyny našich
členů a to nám ušetřilo mnoho práce při nakládání zbývajícího odpadu. Většina
odpadu byla nakládána přímo do přistavených sběrných vozů firmy Marius
Pedersen.
Podařilo se nám díky Vám opět získat okolo 2 t železa, výtěžek bude zase použit
na naši činnost a vybavení zásahové požární jednotky. Zde chci poděkovat panu
Pavlu Tvarohovi, který zapůjčil kontejner na sběr tříděného kovového odpadu a
zajistil i jeho odvoz do sběrných surovin.
Pokračujeme v rekonstrukci naší historické vahadlové požární stříkačky,
dovybavujeme a upravujeme novou požární zbrojnici na obci, ale práce byly
pozastaveny z důvodu prioritních akcí, které se připravovaly již od března letošního
roku. Bylo to především zajišťování přestavby našeho „staronového“ zásahového
vozidla. Vůz byl odstrojen od sanitního vybavení, byly provedeny drobné karosářské
opravy, za nesmírného úsilí zbaven původních polepů označujících sanitní vozidlo a
pak předán do lakovny pro nový „hasičský kabát“. To se již podařilo. V měsíci
květnu jsme vyhodnotili nabídky dodavatelských firem na přestavbu sanitky na
zásahové požární vozidlo dle platných směrnic a nařízení ČSN.
Dalším hlavním úkolem z loňského roku byla příprava na účast v obvodovém
kole v požárním sportu – požárním útoku. Od teoretické přípravy přes nácviky
„nasucho“ (bez vody) jsme pak cvičili s vodou na několika místech v obci. Nakonec
nejlepší možnost nácviků se jevila na fotbalovém hřišti, kde jsou podmínky stejné,
jako na skutečných závodištích. Tady patří dík všem členům našeho úspěšného
fotbalového týmu, kteří nás tam nechali cvičit. Podařilo se nám v požární soutěži,
které se poprvé v historii zúčastnila i Nová Ves, umístit na 4. místě v kategorii
starších mužů. Je to pro naše členy obrovský impuls do další činnosti, protože
většina z nich vůbec netušila, do čeho se pouští. Myslím, že jsme se soutěže zhostili
se ctí a naší obci neudělali ostudu. V souvislosti s tím se ale ukázalo, že musíme
dovybavit naše družstvo jak výstrojí, tak i výzbrojí, abychom obstáli v konkurenci
s požárními družstvy ostatních obcí a dosahovali alespoň stejných nebo i lepších
umístění.
Podrobnější informace můžete získat i na našich webových stránkách, kde jsou i
fotogalerie z jednotlivých akcí (http://hasicinovaves.freepage.cz/).
velitel SDH Nová Ves
Miroslav Zabilka

NOVOVESKÉ SLAVNOSTI
28. 7. 2012
HŘIŠTĚ TJ NOVÁ VES
Zveme všechny občany na Novoveské slavnosti, které se budou konat ve sportovním
areálu (fotbalové hřiště) dne 28. 7. 2012. Máme pro vás připravený pestrý program
se spoustou zábavy, dobrého pohoštění, příjemné muziky. Těšíme se na vás…

Obec Nová Ves u příležitosti konání Novoveských slavností
vypisuje

II. ročník soutěže
O Novoveského utopence

PROGRAM:
09:00 - Tradiční BRANNÁ HRA rodičů a dětí bude odstartována na fotbalovém
hřišti. Start branné hry bude od 9:00 hod. do 9:30 hod (poslední účastníci)
10:00 – Zahájení VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
13:00 – 16:00 Ukázka sokolnictví. Přijedou sokolníci z letiště České Budějovice.

Zájemci mohou své výborné utopence přinášet v den konání Novoveských
slavností na hřiště již od rána – v sobotu 28. července.
Velikost vzorků – cca. litrová sklenice.

13:30 – Hasiči z Českých Budějovic předvedou hasičský útok.
14:00 – 16:00 Ukázky historické i současné hasičské techniky a nového hasičského
vozu SDH Nová Ves.
15:00 – ukončení přijímání vzorků do soutěže NOVOVESKÝ UTOPENEC
17:00 – k poslechu i tanci hraje hudební skupina VARIANT, která nám zpříjemní
celý večer
18:30 – NOVOVESKÝ UTOPENEC – vyhodnocení soutěže
19:00 – POPPIN SHOW – vystoupení taneční skupiny Budside (Stěpán Veselý)
21:30 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ jako tradičně v podání Novoveského
divadelního spolku.
Po celý den bude na hřišti SKÁKACÍ HRAD pro děti od společnosti ČEZ.
Stánky s občerstvením budou v prostoru hřiště po celý den.

Utopenci, kteří budou nejlépe chutnat ustanovené komisi, budou odměněni.
Absolutní vítěz získá keramický hrnec na utopence z hrnčířské dílny Petra
Tvaroha a titul NOVOVESKÝ UTOPENEC 2012.

