ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

NOVOVESKÉ SLAVNOSTI
sobota 27. 7. 2013
Zveme všechny občany na Novoveské slavnosti, které se budou konat ve sportovním
areálu (fotbalové hřiště) dne 27. 7. 2013. Máme pro Vás připravený pestrý program
se spoustou zábavy, dobrého pohoštění, příjemné muziky. Těšíme se na Vás…
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
11:00 – Vyhodnocení branné hry a výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás
13:00 – 16:00 Ukázka sokolnictví. Přijedou sokolníci z letiště České Budějovice
14:00 – 16:00 Ukázka historické a současné hasičské techniky - SDH Nová Ves.
14:00 – 17:00 hraje dechovka HUDBASTR
15:00 – Ukončení přijímání vzorků do soutěže NOVOVESKÝ UTOPENEC
18:00 – Po celý večer bude hrát k poslechu i tanci hudební skupina VARIANT
18:30 – NOVOVESKÝ UTOPENEC – vyhodnocení soutěže
19:00 – Taneční vystoupení skupiny BUDSIDE (Stěpán Veselý & spol.)
21:30 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ jako tradičně v podání NOVOVESKÉHO
DIVADELNÍHO SPOLKU.
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Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2012. Zpráva je
k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce schválilo opravy místních komunikací v obci
(stará část Nové Vsi, Nová Ves, Hůrka) ve výši 294 735,- Kč bez DPH.
Opravy realizuje stavební firma STAVING CB.
Nájemce místního obchodu se smíšeným zbožím požádal o snížení
měsíčního nájemného z důvodu malého obratu. Zastupitelé žádost schválili.
Doufáme, že to pomůže a obchod bude v provozu i nadále.
Sportovci z organizace TJ Nová Ves společně se zastupiteli a občany
obce Nová Ves zahájili práce na vybudování dětského hřiště ve sportovním
areálu. Zastupitelé schválili příspěvek Obce ve výši 30 000,- Kč.
TJ Sokol Nová Ves obdržela dotaci z rozpočtu obce ve výši 60 000,Kč na zateplení střechy hlavního sálu v budově Sokolovny.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na aerosolový vyvíječ
k léčení varroázy v částce 4 500,- Kč základní organizaci svazu včelařů Nová
Ves.
Povodně v katastru obce Nová Ves způsobily obci škody minimálně
ve výši 150 000,- Kč. Jedná se o narušené břehy Zborovského potoka,
obnažené potrubí a narušený odlehčovací kanál u ČOV. Ještě budou
posouzeny škody na místních komunikacích.
V MŠ Nová Ves začaly stavební práce na vybudování nového zádveří.
V současné době probíhají opravy místního hostince U Nádraží.
Předpokládáme dokončení oprav nejpozději do 19.7.2013. Zastupitelé
schválili provedení dalších prací. Kromě opravy střechy a fasády budou
vyměněna okna a dveře, provedena výměna všech hromosvodů, truhlářské
opravy a nátěry dřevěné části hospody a pergoly. Celková investice obce do
oprav hostince bude činit téměř 1 000 000,- Kč.
Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obecního úřadu Nová
Ves.
Fotbalové družstvo mužů TJ Nová Ves dosáhlo historického úspěchu
a postoupilo z III. třídy do okresního přeboru. V této souvislosti Obec Nová
Ves poskytla účelovou dotaci 15 000,- Kč na opravu fotbalových šaten.
Obecní knihovna Nová Ves získala dotaci na počítačové vybavení a
nový knihovnický program. Na nový program najede přibližně na podzim
letošního roku.
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ŠKOLKA NESPÍ ANI O PRÁZDNINÁCH

Prázdniny jsou tady a školka je bez dětí. Na letní měsíce se do ní „stěhují“
dospělí. Ptáte se: „ A co se tam bude dít?“
Téměř po celou dobu prázdnin se ze školky
nebude ozývat dětský hlahol, ale školka
neusne ani na chvilinku. Budovu čekají
opravy a změny – přístavba zádveří,
malování celé MŠ, výměna koberců,
drobné opravy a úpravy. Myslím, že to
budou pro školku opravdu pracovní
prázdniny, ale věřím, že z díla budeme mít
na konci radost nejen my dospělí, ale hlavně děti.
Školní rok už skončil a dalo by se říci, že nastalo smutné loučení. Pro někoho
na dobu prázdnin, pro jiného nastálo. Závěr
školního roku probíhal v naší školce v
indiánském duchu, ale smutní jsme
rozhodně nebyli. Sedm předškoláků, kteří v
září nastoupí do Základní školy Nedabyle
(což není daleko), si odnáší snad jen samé
dobré vzpomínky na školku, kamarády,
učitelky a bohatství malého dítěte. Všichni
věříme, že se budeme společně setkávat a nadále obohacovat úsměvy.
Celý kolektiv mateřské školy přeje dětem i rodičům, aby se společně o
prázdninách co nejvíce užili a načerpali do nového školního roku spoustu
energie a ☼. Mohu vám všem zaručit, že školce se bude o prázdninách
stýskat po dětském smíchu a už se na ně opět těší.
Václava Bartošová, ředitelka MŠ
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115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves

Vážení přátelé,
dne 22. června 2013 od jedné hodiny odpolední proběhly oslavy 115.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi. První zmínka
v kronice obce je z roku 1898, kdy byl
tento sbor založen a registrován. Nutno
připomenout, že konání těchto oslav bylo
i díky starostovi SDH panu Jiřímu
Fojtlovi, který dokázal sbor udržet
v evidenci a nenechal ho zrušit ani pro
jeho nečinnost.
Jak jsme již předeslali, celé odpoledne
bylo laděno spíše humorně a všechny
disciplíny v soutěžích byly vlastně
parodie na skutečné disciplíny v požárním sportu. Chtěli jsme Vás pobavit a
nikoliv obtěžovat stále se opakujícími klasickými disciplínami.
Bylo pozváno šest sborů dobrovolných hasičů z našeho blízkého okolí, ale
nakonec přijely jen sbory z Nedabyle a Nových Hodějovic. Přestože nás bylo
tak málo, soutěže se vydařily a myslím, že i pobavily naše hosty, tedy Vás
všechny diváky. Disciplíny jako rozhození hadic na cíl, hod savicí do dálky,
slalom s točenou popelnicí, přetahování lanem, sražení terče vodou
z proudnice C a nakonec slalom na „tuningovém zásahovém požárním kole“
přinesly spoustu humorných chvilek.
Tady
patří
poděkování
všem
zúčastněným sborům, že se s takovou
chutí a zápalem pustili do námi
vymyšlených nesmyslných disciplín.
V těchto soutěžích nešlo o získání
prvního místa, ale pobavit nejen sebe,
ale hlavně i Vás diváky. Odměnou pro
vítěze všech soutěží bylo uhašení
„požárního holubníku“ naší kočárovou
stříkačkou z roku 1898, což vítězné družstvo z Nedabyle perfektně zvládlo.
Borci z Nové vsi se umístili na druhém místě a jako třetí skončili kluci
z Nových Hodějovic. Slavnostní závěrečný nástup soutěžních družstev se
neobešel bez šampaňského, ale většina obsahu lahví byla použita pro
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nálada. Poděkování patří také obci za technickou i finanční pomoc pro
uskutečnění této akce. A v neposlední řadě patří poděkování Vám divákům,
kteří jste nás podpořili svou účastí a odměnili potleskem. Ještě jednou Vám
všem děkujeme.
A na závěr chci ještě využít tuto cestu a rozloučit se. V poslední době
docházelo k názorovým neshodám mezi mnou a mužstvem ohledně
prioritních věcí v činnosti našeho SDH. U mnoha členů se projevily velmi
dobré organizační schopnosti a ty je třeba využít. Já nechci řídit a odpovídat
za činnosti, se kterými nesouhlasím. Proto jsem požádal starostu obce o
uvolnění z funkce velitele JSDHO a SDH ke 2. září 2013. Své rozpracované
akce jako materiální dovybavení JSDHO a dokončení profinancování dotace
z Pomalší dovedu do konce, aby po mně zbyl „čistý stůl“. SDH je nyní velmi
dobře vybaven jak materiálně, tak i finančně a je třeba pokračovat dál, na
jednom člověku to nestojí.
Chci Vám tedy všem poděkovat za podporu SDH Nová Ves pod mým
vedením a doufám, že tuto přízeň zachováte našemu sboru i v dobách
příštích.
S přátelským pozdravem za SDH Nová Ves i mou osobu
Miroslav Zabilka
DEN DĚTÍ
I přes všechny obavy z deště, se 1. června uskutečnil Den dětí, pořádaný
místní skupinou ČČK, za podpory Obce Nová Ves. Byli jsme nuceni jej
přesunut z hřiště nasáklého vodou před
Obecní úřad. Celé odpoledne se velice
vydařilo a děti si odnesly spoustu zážitků z
nenáročných disciplín a mnoho cen. Jak
sladkých, tak i věcných. Mnohokrát děkuji
za pomoc všem lidičkám na stanovištích,
ale i SDH Nová Ves, který se ochotně
připojil k organizaci našeho klání. Za dary
děkujeme paní Horákové a paní Tesařové.
Věřím, že příští rok se opět setkáme při stejné akci. Vždyť děcka jsou těmi,
co si v dnešní uspěchané době tyto radostné chvilky zaslouží.
Vendula Tesařová
-
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BIOODPAD JE SUROVINA

S nástupem vegetačního období se opět na mnoha místech naší obce
(podél cest, na okraji pole, u potoka či v lese) začaly objevovat hromádky
trávy, větví a dalšího odpadu. Původce první hromádky si neuvědomuje, že
vlastně zakládá černou skládku na pozemku svého souseda. První dá trávu,
druhý přidá větvě, třetí jablka a následuje suť, atd. Argument, že je to pouze
tráva, která rychle zetlí, nemůže obstát. V případě větších dešťů je tráva podél
cest velmi rychle v příkopu a následně ucpává kanalizaci. Osoba, která
neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky či odpady mimo
vyhrazená místa se dopouští přestupku podle zákon č. 200/1990 Sb..
Nikdo nemá důvod vyvážet odpad do volné přírody. Každý má
možnost kompostovat bioodpad na svém pozemku, případně využít nově
přistavený kontejner na bioodpad na ploše před obecním úřadem.
Do kontejneru patří:
Do kontejneru nepatří:
• Zbytky ovoce a zeleniny
- komunální odpad
• Listy a nať zeleniny
- živočišné zbytky (maso, kůže)
• Kuchyňský odpad
- exkrementy zvířat
• Odpad ze zeleně v domácnosti
- papír
• Zbytky pečiva a obilovin
- sklo
• Travní hmota
- plasty
• Plevel, listí
- textil
• Jemné nebo drcené větve
- kovy
• Hobliny, piliny
- nebezpečné odpady
Ing. Miroslav Mládek, starosta

INFORMACE PRO OBČANY

Dne 3. 8. 2013 proběhne 23. ročník tradičního turnaje O Pohár starosty.
Účastníci fotbalového turnaje: So Kájov, Srubec A, Vltava ČB, TJ Nová Ves.
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JUBILANTI
Dne 24. 6. 2013 oslavila své 80. narozeniny paní Růžena JŮDOVÁ.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.
Dne 16. 6. 2013 oslavil své 85. narozeniny pan Josef
BERKA. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.
Dne 16. 6. 2013 oslavila své 75. narozeniny paní Eva
KOHOUTOVÁ. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady do
dalších let.
Dne 4. 7. 2013 oslavila své 85. narozeniny paní
Růžena RYBÁKOVÁ. Blahopřejeme k
významnému životnímu jubileu a přejeme
všechno nejlepší, štěstí, zdraví a dobrou náladu
do dalších let

postříkání soupeřů. Dále byl všem soutěžícím i hostům předán malý dárek, a to
pamětní keramická plaketa. Počasí nám vyšlo vstříc a tak byla i dobrá Obec Nová

Ves u příležitosti konání Novoveských slavností vypisuje

III. ročník soutěže
O Novoveského utopence
Zájemci mohou své výborné utopence přinášet v den konání Novoveských
slavností na hřiště již od rána – v sobotu 27. července.
Velikost vzorků – cca litrová sklenice.

Dne 8. 7. 2013 oslavil 70. narozeniny pan Jan KNĚŽÍNEK. Blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Nově vzniklé OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – Občané Nové Vsi a Nedabyle
proti výstavbě stožáru T-Mobile –
Vás zve do svých řad. Svým přihlášením nám pomůžete zabránit výstavbě
stožáru v blízkosti zástavby obce, pomůžete nám chránit přírodu a krajinu,
životní prostředí a zdraví všech.
Přihlášku do Sdružení můžete získat v Knihovně, OÚ, nebo na stránkách
Obce Nová Ves: www.novaves.net. Zde se také můžete seznámit se
Stanovami OS.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete odevzdat na Obecním úřadě, v
Obecní knihovně, nebo přímo zástupcům sdružení – Alena Veselá, Jiří
Šuster, Marek Prokeš.
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Majitel nejlépe chutnajícího utopence bude odměněn a získá
keramický hrnec na utopence z hrnčířské dílny Petra Tvaroha a titul
NOVOVESKÝ UTOPENEC 2013.
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