JUBILANTI

Dne 3. 3. 2013 oslavila své 70. narozeniny paní Jaroslava LENCOVÁ.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Dne 26. 4. 2013 oslavila své 85. narozeniny paní
Vlasta KUBEŠOVÁ. Blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí, spokojenosti, dobré nálady a hlavně
dobré zdraví do dalších let.

INFORMACE PRO OBČANY

Upozornění pro občany, kteří užívají vodu z vlastní studny. Zdravotní ústav
– Zkušební laboratoř Plzeň nabídla rozbory pitné vody pro obyvatele
prostřednictvím Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích a
poradenství jak vodu dezinfikovat. Akce probíhá do konce května 2013.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách obce a na obecních
vývěskách.
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

30. 4. 2013

Zveme všechny občany Nové Vsi na MÁJKU. Ve sportovním
areálu u fotbalového hřiště se bude od 17:00 konat tradiční
stavění máje. K poslechu bude hrát folk-rocková kapela
PÉŠÁCI.

01. 6. 2013

ČČK ve spolupráci s obcí bude pořádat DEN DĚTÍ na
fotbalovém hřišti od 14:00 hodin. Pro děti jsou připravené
soutěže, odměny a zábava. Na hřišti bude zajištěné
občerstvení.

22. 6. 2013

115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi
se koná od 13:00 u Obecního úřadu

27. 7. 2013

NOVOVESKÉ OSLAVY program bude upřesněn v příštím
zpravodaji.
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„NE - postavíme sloup!“
Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., zastoupená společností
REALISTAV s.r.o., se rozhodla postavit telekomunikační stožár
v bezprostřední blízkosti obcí Nová Ves a Nedabyle na pozemku bývalého
drážního překladiště, nyní areálu pana Jana Strejčka, parcelní číslo 332/3
v katastrálním území Nedabyle. Výška stožáru má být 36,5 metru. Jedná se o
stožár velmi vysoký a nepotřebný, který výrazně narušuje krajinný ráz a
panoráma obou obcí. Dlouhodobé působení záření, ač podle posudků
odpovídá v současné době platným normám, rozhodně neprospívá našemu
zdraví. Více informací naleznete na úřední desce obce Nová Ves –
www.novaves.net.
Úředníci Stavebního úřadu, MM České Budějovice, rozhodli od stolu, přes
nesouhlasné stanovisko starostů obcí Nová Ves a Nedabyle, o umístění
stavby. Obě obce podaly odvolání proti územnímu rozhodnutí ke Krajskému
úřadu Jihočeského kraje. V případě, že i krajský úřad bude přehlížet
stanoviska dotčených obcí, budeme nuceni obrátit se s žádostí o posouzení
celé situace na správní soud.
Vážení občané, pokud máte zájem vyjádřit své stanovisko ke stavbě stožáru,
můžete se obrátit na nově vzniklé občanské sdružení: „Občané Nové Vsi a
Nedabyle proti výstavbě stožáru T-Mobile, o.s.“, zastoupené paní Alenou
Veselou – 606 426 843.
Ing. Miroslav Mládek, starosta
NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Nová Ves * náklad 290 ks * zdarma
Redakční rada: Alena Veselá, Bohumír Češka
Datum uzávěrky 26. 4. 2013
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ŠIBŘINKY

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Byla podána žádost o dotaci na Novoveské slavnosti 2013 z
Grantového programu Jihočeského kraje na podporu živé kultury. Dotace by
měla být ve výši 42 000,- Kč. Obecní slavnosti se budou konat 27. 7. 2013.
Zastupitelé schválili úhradu pro ZŠ Nedabyle na neinvestiční náklady
za novoveské žáky navštěvující ZŠ v Nedabyli ve výši 203 000,- Kč.
Bylo vypsáno výběrové řízení na akci „Oprava střechy a fasády
Hostinec U Nádraží“. Výběrová komise doporučila jako nejvýhodnější
nabídku firmy Protherm s.r.o. Zastupitelstvo obce schválilo firmu Protherm
jako zhotovitele oprav střechy hostince. Opravy by měly proběhnout do
15. 6. 2013, tak aby letní provoz nebyl narušen.
Přípravy vybudování chodníku podél silnice směrem k Nedabyli stále
pokračují. V současné době se provádí odkup pozemků pod chodníkem, je
zde několik majitelů a věci se stále komplikují.
V rozpočtu obce byly vyčleněny další finanční prostředky na opravu
komunikací v obci. V současné době starosta obce společně s p. Pavlem
Němcem a Ing. Češkou zjišťují místa pro nutné opravy. V nejbližší době
budou provedeny nejnutnější opravy do výše vyčleněných financí.
Zastupitelstvo schválilo, že se Obec Nová Ves stane členem
Honebního společenstva Strážkovice – Nová Ves.
Zastupitelé souhlasili s návrhem starosty, vrátit se k původnímu plánu
odkanalizování staré části Nové Vsi a vybudovat zde čističku odpadních vod
(ČOV) místo přečerpávání do stávající ČOV. Obec zažádá zpracovatele o
prověření možnosti vybudování samostatné ČOV ve staré části Nové Vsi.
Jedná se o původní řešení, které je v souladu s dosud platným Územním
plánem obce.
ZO Nová Ves schválilo Vnitřní směrnici č. 1/2013 k realizaci zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce
Nová Ves a Obecního úřadu Nová Ves. Směrnice je k přečtení na
internetových stránkách obce, nebo na Obecním
úřadě v Nové Vsi.
Zastupitelé obce se dohodli, že všechny
kontejnery na tříděný odpad, které jsou nyní u
myslivny, budou přemístěny na plochu před
Obecním úřadem, k prostoru na odkládání větví.
Dále na toto místo bude přistaven kontejner na
posečenou trávu.
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Letošní Šibřinky proměnily Sokolovnu v Nové Vsi v Peklo. Mohli jsme vidět
nádherné pekelné kulisy, létající čerty, pekelný oheň hořel po celou noc a
hříšníci se smažili v kotlích. V sále se pohybovalo velké množství
hrůzostrašných čertů a svůdných čertic. Pěkných sólových masek jsme viděli
opravdu jen poskrovnu, zato těch skupinových bylo nespočetně. Do sálu
postupně nastupovaly skupinky
masek a předváděly svá
vydařená vystoupení. A tak jsme
mohli vidět Králíky z klobouku,
Motýla Emanuela a Makovou
panenku, pohádku o Červené
Karkulce, Godzily, Včelaře,
Český styl… Stali jsme se
účastníky Mistrovství světa ve
skocích na lyžích. V jednu chvíli
sál zcela zaplnil potápějící se
Titanic a my jsme mohli sledovat scénu ze stejnojmenného filmu. Absolutní a
zcela zasloužené vítězství si letos odnesla partička Martin a Katka
Ašenbrennerovi, Zdenek Rezek, Marek Pešula, Tomáš Lebeda. Bylo to
obrovské Kinder vejce, přesná kopie toho čokoládového pro děti, které dostal
malý Fanda k narozeninám. Když rozbalil všechny vrstvy, podle přiloženého
návodu složil hračku, která byla uvnitř. Ukázalo se, že je to vězení a za
mřížemi nikdo menší než David Rath.
Velké poděkování patří pořadatelům za organizaci celé akce a všem maskám
za skvělou přípravu, nápady a čas.
Těšíme se na příští rok!
Alena Veselá
PS. fotky jsou k vidění na http://veselaobec.rajce.idnes.cz/
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TJ Nová Ves – oddíl kuželky
V polovině dubna skončila kuželkářům v Nové Vsi další herní sezóna.
Soutěž se hraje v Nové Vsi od roku 1994, kdy se přihlásilo do okresního přeboru
první družstvo. Od té doby se členská základna postupně rozrostla na tři družstva.
Soutěžní ročník 2012 – 2013 odehrálo družstvo A v krajské soutěži KPI a
udrželo si dobrou pozici – 6. místo (ze 12. družstev). Dali jsme si za cíl udržet loni
vybojovanou KPI a povedlo se. Není to jednoduché, protože výkony všech družstev
se postupně zkvalitňují, také kuželny, na které jezdíme hrát, zvyšují svoji úroveň.
Žádný soupeř už dnes není ten „snadný“ a úroveň výkonů je srovnatelná v KPI i v
KPII.
Další dvě družstva máme v okresním přeboru. Družstvo B ukončilo sezónu
na 5. místě, družstvo C na 10. místě (z 11 družstev). Všechny výkony, které jsme v
průběhu roku předvedli, zaslouží pochvalu. V „B“ máme skupinu seniorů, někteří
hrají od založení oddílu. I když hraní kuželek vypadá pro diváka jako jednoduché,
skutečnost je jiná. Zkuste si někdy „jen tak“ udělat tři kroky, při kterých se
rozběhnete a hned zase zastavíte, ruce dáte švih, který ukončíte co nejpřesnějším
„položením“ koule a ještě přitom ze stoje přejdete do předklonu.
A ještě hodnocení výkonu družstva C – jsou bezvadní a nemají to lehké. „C“
funguje jako kuželkářská „první třída“. Celý rok bojuje s nedostatkem hráčů,
vedoucí družstva Vendula Tesařová neúnavně shání a zaučuje nové členy. A když se
někdo dobře rozehraje, „sebere“ ho „B“ nebo „A“-čko.
Takže nám začaly kuželkářské prázdniny. V dubnu, květnu a na začátku
června ještě běží pronájmy. Pronájmy si u nás může domluvit libovolná skupina
zájemců, která chce aktivně strávit odpoledne nebo večer zábavou a hraním kuželek
(pronájem dvou drah na 1 hrací hodinu za 200,-).
4. května pořádají kuželkáři Kuželkářský víceboj, celodenní soutěžní klání v
rozličných sportovních a herních disciplínách. Zúčastnit se mohou kuželkáři, rodinní
příslušníci i nečlenové, informace a přihlášky u Vládi Vlčka.
Dále jsou kuželkářské prázdniny vyplněny opravami hracího zařízení a
kuželny, sháněním dřeva a jeho přípravou (štípáním), aby bylo další sezónu čím
topit. Kuželnu vybílíme a uklidíme. V letošní pauze připravujeme plán na zateplení
kuželny, ačkoli jsme loni vyměnili okna ve společenské místnosti, ještě by bylo
potřeba pokračovat. Uvažujeme o změně způsobu vytápění kuželny, rádi bychom
přešli částečně na plynové topení. I když si práci při každé akci (i při výměně
stavěčů v roce 2009) udělají kuželkáři svépomocí, na materiál si nejdříve musíme
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sehnat prostředky.
Pokud se chcete o naší činnosti a o našem oddílu dozvědět více, podívejte se
na webové stránky TJ Nová Ves – kuželky. Informace o průběhu soutěže jsme pro
Vás v hracím roce 2012 – 2013 vyvěšovali do skříňky našeho oddílu na návsi. A
těm, kteří si je přečetli a svůj zájem projevili tím, že nám přišli na domácí zápasy
fandit, děkujeme.
Za TJ Nová Ves – kuželky Dobroslava Procházková
115. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Nové Vsi

Vážení přátelé,
v letošním roce budeme oslavovat neuvěřitelné 115. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Nové Vsi. O naší obnovené činnosti Vás průběžně
informujeme články v našem obecním věstníku. Podrobné seznámení se s
činností
můžete
sledovat
na
našich
webových
stránkách
(http://hasicinovaves.freepage.cz), kde jsou zveřejňovány i různé dokumenty
o protipožární ochraně občanů, formuláře a informace s bezpečnostní
tématikou.
Dovolujeme si Vás tedy touto cestou pozvat na oslavu našeho 115.
výročí, které se koná v sobotu 22. června 2013 od 13.00 hodin na ploše před
obecním úřadem v Nové Vsi. Připravili jsme pro Vás ukázkovou hasičskou
soutěž humorného rázu, protože vážných věcí máme všichni ve svém životě
až dost. Ve stejném duchu jsou připraveny pro soutěžící i další disciplíny.
Utkají se zde hasičská družstva pozvaná z našich nejbližších sousedních
vesnic. Vítězné družstvo bude mít výsadu uhasit malý „požár“ pomocí naší
rekonstruované koněspřežné hasičské stříkačky.
Zajistili jsme pro Vás také občerstvení a sociální zázemí, pro případ
deště budou u plochy připraveny stany.
Doufám, že počasí nám bude přát a že Vás během sobotního
odpoledne alespoň trochu pobavíme.
Těšíme se na Vaši účast
Za SDH Nová Ves
Miroslav Zabilka
velitel SDH
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2013
TENIS v Nové Vsi
Dne 16. 2. 2013 proběhlo na Obecním úřadě již sedmé Vítání nových občánků.
Rádi bychom Vás seznámili s možností pronájmu tenisových kurtů v obci Nová Ves.

Tentokrát jsme přivítali 11 dětí narozených v roce 2012. Byly to tyto děti:

Obyvatelé obce mají možnost si pronajmout tenisový kurt za určitých podmínek.

Jonáš AŠENBRENNER, Eliška ROBOVSKÁ, Jan MILERET, Lucie

Každý sportovec musí respektovat pravidla užívání tenisového kurtu, která jsou

JANOTOVÁ, Anežka KRAFČÍKOVÁ, Lukáš HUSPEKA, Stanislav ŠIMÁŠEK,

vystavená přímo v tenisovém areálu. K dispozici jsou dvě hrací plochy.

Jakub JAKL, Eleanor MLÁDKOVÁ, Josef SVOBODA a Naďa FAJTLOVÁ.

Ceník užívání:

Děti z MŠ jako každoročně připravily pěkné vystoupení a také malé dárečky. Nové

členové platí roční členské příspěvky a mají užívání kurtů zdarma,

občánky přivítal starosta obce Ing. Miroslav Mládek. Nakonec se rodiče podepsali

nečlenové platí ihned při zapůjčení kurtu nebo po skončení hry částku 70,-

do Pamětní knihy. Pro děti jsme letos připravili knihu pohádek, keramik pan Vlček

Kč za osobu do kovové pokladny (doba hry max. 2 hodiny), poté se opět

udělal dětem otisky dlaně a od ČSOB dostaly plyšáka. Kateřina Ašenbrennerová

platí stejná částka.

každému dítěti nakreslila další originální obrázek do Pamětní knihy. Letos se stala

Kontaktní osoby pro rezervaci a vyzvednutí klíčů:

tak trochu sudičkou a tak se po letech přesvědčíme, jestli se z nich opravdu stali

Kohout Luděk - Nová Ves č.125

námořníci, stavitelé, veterinářky či zahradnice, jak jim na obrázcích předpověděla.

Kubeš Jiří - Nová Ves č.45

Fotografem byl letos opět Štěpán Veselý. Všem děkujeme. Fotografie jsou umístěny:

Vrábek Otto -truhlárna Tvaroh (naproti fotbalovému hřišti do 17.00 hod).

http://veselaobec.rajce.idnes.cz/

Tenisový kurt je využíván sportovními oddíly nejen z obce Nová Ves, ale i z okolí,

Alena Veselá

proto je třeba respektovat rezervované časy jednotlivých oddílů:
Pondělí

od 15.00 – 17:00 hod. tenisté Nedabyle / jeden kurt /

Úterý

od 16.00 – 18:00 hod. ženy Č.Budějovice / jeden kurt /

Středa

od 16.00 hod. tenisový odd. Nová Ves - muži

Čtvrtek

od 16.30 – 18:30 hod. tenisté Doubravice / jeden kurt /

Pátek

od 16.00 hod. tenisový odd. Nová Ves - muži

Sobota
Neděle

od 13.00 - 16:00 hod. tenisový odd. Nová Ves - ženy
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