ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2013 ve výši 6 935 tis.
Kč.

Přišla zima do vsi
Po zhruba sedmi letech nás letošní zima obdařila opět mimořádně bohatou
sněhovou nadílkou. Úklid sněhu ze silnic a chodníků provádíme
prohrnováním a posypem inertním materiálem.
Žádám všechny občany o vzájemnou ohleduplnost při uklízení sněhu z
vjezdů ke svým domům a řešení otázky: „Kam s ním?“, aby nedocházelo ke
zbytečnému maření práce druhých. To platí pro všechny, ať již při úklidu
silnic, chodníků či vjezdů.
Na tomto místě chci poděkovat
za vynaložené úsilí při údržbě
silnic firmě STAVING CB s.r.o.
a za údržbu chodníků panu Janu
Tesařovi.
Rovněž
chci
poděkovat
každému,
kdo
dobrovolně pomohl a uklidil sníh z obecních chodníků.
Na druhé straně má tento způsob zimy i svá pozitiva. Užívejme si sněhu a
všech možností zimních radovánek v krásném okolí naší obce.
Ing. Miroslav Mládek, starosta
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Cena stočného pro rok 2013 se nepatrně zvyšuje na částku 20,96 Kč/m3 bez
DPH. Cena vodného zůstává ve stejné výši 34,65 Kč/m3 bez DPH.
Obec Nová Ves zůstává nadále členem SMO Pomalší a zaplatila příspěvek ve
výši 7140,- Kč.
Zastupitelé schválili vytvoření školského obvodu mezi Obcí Nová Ves a
Magistrátem města České Budějovice. Z nabídnutých škol vybrali zastupitelé ZŠ
Nerudova. V případě, že se rodiče nerozhodnou pro jinou školu, bude ZŠ Nerudova
pro Novou Ves spádová.
Členové zastupitelstva schválili finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na nákup
hraček a her do školní družiny ZŠ Nedabyle.
Zastupitelé obce nesouhlasí se stavbou stožáru T-Mobile o výšce 36,5 metru,
kterou chce T-Mobile umístit nedaleko železniční překládky, z důvodu narušení
krajinného rázu, životního prostředí a ohrožení zdraví občanů obce. Starosta byl
pověřen jednáním s cílem zamezit této stavbě.
Pan Prokeš seznámil zastupitele se zprávou komise pro kácení stromů mimo les.
Zastupitelé schválili těsnou většinou pokácení stromů, jak navrhla komise.
Zastupitelům vadí především pokácení tři lip u hlavní silnice.
Starosta informoval zastupitele o snížení nájemného v obchodu na 2 000,Kč/měsíčně z důvodu nízkých tržeb nájemce.
Zastupitelé schválili finanční příspěvek na pořádání Sportovního plesu pořádaný
TJ Nová Ves a Šibřinek TJ Sokol Nová Ves ve výši 5 000,- Kč na každou akci.
Koncem ledna byla dokončena oprava a modernizace čistírny odpadních vod
Nová Ves.
Chtěli bychom připomenout všem občanům, že do konce března je třeba zaplatit
na Obecním úřadě poplatky za popelnice a psy.
ROK SE S ROKEM SEŠEL a zdá se, že řada našich spoluobčanů již
zapomněla…Proto znovu přicházím s výzvou. Prosím nepřikládejte do kotlů a krbů
plasty, lepená, lakovaná a barvená dřeva, hadry, gumu apod. Je to velmi nebezpečné
našemu zdraví. Látky, které tím vznikají 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.
Prosím buďte ohleduplní ke všem spoluobčanům i k sobě.
Alena Veselá

TURNAJ STOLNÍHO TENISU
neregistrovaných hráčů - Nová Ves 29. 12. 2012
Dne 29.12.2012 uspořádal Sokol Nová Ves ve spolupráci s oddílem stolního
tenisu turnaj neregistrovaných hráčů. Vypsány byly dvě kategorie, mládež do
patnácti let a ostatní.
Soutěže mládeže se zúčastnilo 6 hráčů, zvítězil Vojta Fišer, druhý byl Jan Fišer a
třetí se umístil Šimon Hošna.
V kategorii dospělých se přihlásilo 22 hráčů. Zvítězil Michal Žoček, jako druhý
se umístil Láďa Vávra ml. A třetí byl František Vávra st..
Turnajový den se vydařil, 5 hodin stolního tenisu bylo pro účastníky příjemným
zpestřením povánočních dní. Ohlasy na tuto akci byly velmi pozitivní.
Snad je vhodné připomenout poměrně malou účast dětí. V Nové Vsi je dětí
hodně a pro stolní tenis jsou zde dobré podmínky. Tréninky žákovské kategorie
jsou vždy v pondělí od 16,00 do 17,00 hod. v sokolovně a je možno hrát na 4
stolech. Rodiče mohou své děti přivést a domluvit se na pravidelné jejich účasti i
případné možnosti zapojit je v žákovské okresní soutěži. Ti nejúspěšnější mohou
později hrát za Novou Ves v regionálních soutěžích 1, 2, 3 nebo v soutěži krajské,
v těchto soutěžích máme po jednom družstvu.
Luděk Joun

Zveme Vás na pravidelné cvičení v sokolovně

Dne 5.1.2013 proběhla v obci Nová Ves jako již tradičně Tříkrálová sbírka.
Letos se vybrala rekordní částka více než 10 000,- Kč. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky a všem, kteří přispěli i těm
kteří chtěli přispět a nedostali příležitost. Část výtěžku Tříkrálové sbírky dostal letos
borovanský Nazaret.

OBEC NOVÁ VES POŘÁDÁ
jednodenní lyžařský zájezd do Schladmingu - Planai
Obec Nová Ves u Českých Budějovic vás zve na jednodenní lyžařský zájezd do
střediska Schladming.

Termín: sobota 2. 3. 2013
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.

Pondělí 20:30 hod. ZUMBA - lektor Jakub Mařík, vstupné 70,- Kč
Cena jednodenního výletu obsahuje dopravu.
Úterý 20.00 hod. KANGOO JUMPS (skákací boty) - lektor Jitka Tvarohová,
vstupné 100,- Kč včetně zapůjčení bot.
Před tímto cvičením je nutná rezervace bot! na tel.: 724 710 352
Čtvrtek 20.00 hod. PILOXING - lektor Zdenek Marek, vstupné 70,- Kč
Jedná se o cvičení, které kombinuje prvky boxu a pilates (balanční cvičení). Je to
zdravé cvičení, jednoduché na provedení, bez složitých kroků. Zvládne ho každý.

Cena skipasu: EUR 36,50/23,50/14
dospělí/mládež/dítě
Cena neobsahuje pojištění úrazu a léčebných výloh! Každý občan si musí zajistit
sám.

Mládež cena skipasu - platí pro narozené v letech 1994 – 1996.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pro jakékoliv bližší informace můžete volat na telefonní číslo Tvarohová Jitka,
724 713 505.

Dětské ceny skipasů - platí pro děti narozené v letech 1997 – 2006.

Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a Stezka
korunami stromů Lipno
Vyhlašují 3. ročník výtvarné soutěže

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

JUBILANTI

Prvním jubilantem roku 2013 je paní Růžena LIŠKOVÁ z Hůrky.
Dne 4. 1. 2013 oslavila 85. narozeniny. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Les má pro život člověka i v současné době nezastupitelnou úlohu a jeho prostředí je
nenapodobitelné. Pořadatelé soutěže si dovolují upozornit na význam lesa jako součásti
našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů. Cílem je podpora výtvarné reflexe
zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich
ekologického cítění a vnímání.

OBECNÍ KNIHOVNA NOVÁ VES se přihlásila do této soutěže.
Děti, které se chtějí zúčastnit, mohou své práce doručit do 22. února 2013 do
Knihovny v Nové Vsi. Více informací - Knihovna Nová Ves – pondělí 16,30 – 18,30
hod. e-mail: novaves.knihovna@volny.cz ; tel.: 387240696; 606426843 –
Alena Veselá
Soutěžní témata:
JAK BUDE VYPADAT LES ZA 50 LET? – jednotliví účastníci
NÁVRH ILUSTRACE OBLÍBENÉ KNIHY O PŘÍRODĚ – jednotliví účastníci
ČLOVĚK A LES – jednotliví účastníci
JAK SE CHOVAT A NECHOVAT V LESE – jednotliví účastníci
RUČNĚ VYROBENÁ KNÍŽKA O LESE – kolektivní práce (společná práce více
uchazečů).
Vyhodnocení soutěže:
Na Obecním úřadě a v Knihovně proběhne v měsících březen až květen 2013
výstava výtvarných prací.
V každé obsazené soutěžní kategorii budou vybrány tři nejlepší práce. Vybrané
práce postupují do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 5. 6. 2013 budou vyhlášeny výsledky
soutěže a předány odměny vítězům.
Výstava nejlepších soutěžních prací proběhne od 5. 6. 2013 v 1. patře Jihočeské
vědecké knihovny v Českých Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice,
během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 2013 Jihočeská vědecká knihovna v
Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech.
V rámci obce budou nejlepší práce odměněny pravděpodobně na obecních
slavnostech v červenci 2013 a potom vystaveny v knihovně.

Dne 14. 12. 2012 oslavil své 85. narozeniny pan Miloslav PEŠULA.
Blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví a ještě hodně šťastných a
spokojených let
Dne 11. 12. 2012 oslavil své 75. narozeniny pan Miloslav ŠINDELKA.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životní
pohody.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků proběhne na Obecním úřadě dne 16. 2. 2013 od 10:00 hod.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

02. 2. 2013

Od 20:00 hod. ROCKOVÝ BÁL - hraje Spanilá Jízda a
Balaton Band. Prosíme ve společenském oděvu.

16. 2. 2013

Od 20:00 hod. SPORTOVNÍ PLES - hraje Rosa

17. 2. 2013

Od 15:00 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ - soutěže o ceny,
vyhodnocení masek, odměna pro každého. Děti vstup zdarma.

16. 3. 2013

MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY bude hrát skupina Shellou Band vyhodnocení masek. Masky vstup zdarma.

