ADVENT V NOVÉ VSI

1.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- přijďte si od 17:00 hod. poslechnout
vánoční koledy v podání dětí z MŠ,
tentokrát v zahradě hostince U Nádraží.
Vánoční punč zdarma.
8. 12.

Takhle krásnou Mateřskou školu máme u nás v Nové Vsi
Malířka Kateřina Ašenbrennerová ( +420774345785, k.ase@centrum.cz )
maluje nejenom krásné obrázky, ale takhle vyzdobila naší školičku.

Mikulášská nadílka pro děti
- v neděli od 15.00 hod. zveme všechny děti na
Mikulášskou nadílku s čerty a Mikulášem do
sokolovny. Po nadílce občerstvení a posezení
v sokolovně.

Zatímco princezna pod
dohledem Kašpárka plete drakovi
druhou ponožku, drak pomáhá rytíři
na houpacím koni zahnat malé
loupežníky do školky...

15.12. Setkání důchodců
- od 15.00 hod. proběhne v HOSPODĚ
U NÁDRAŽÍ setkání důchodců. Srdečně zveme
všechny důchodce k příjemnému posezení
s občerstvením a hudbou.
22. 12. Vánoční zpívání
- zveme všechny občany znovu do zahrady
k vánočnímu stromu.
Přijďte si od 17.00 hod. společně
zazpívat a navodit vánoční atmosféru s Petrou
Chlebníčkovou. Na zahřátí svařák.

Děkujeme, Katko, za
krásnou školičku i za krásné
obrázky v Pamětní knize obce.
Alena Veselá

Mateřská škola zve děti a rodiče na divadelní představení O Palečkovi.
12. prosince od 9:00 v MŠ Nová Ves.

Veselé Vánoce a hodně štěstí v roce 2014
přejí zastupitelé obce.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

JUBILANTI

V MŠ Nová Ves byly dokončeny stavební práce na přístavbě zádveří
a na rekonstrukci vnitřních prostor Mateřské školy. Celkové náklady činily
429 300,- Kč, 40 % bylo hrazeno z dotace Programu obnovy venkova.
V měsíci červenci proběhly Novoveské slavnosti, na které jsme
získali dotaci z grantu Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč. Celkové
náklady činily 51 639,- Kč.
V letních měsících dokončila firma STAVING, s.r.o. další etapu
oprav komunikací.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek TJ Sokol Nová Ves oddíl stolního
tenisu ve výši 2500,- Kč. Částka byla použita na náklady spojené s pořádáním
Memoriálu Jana Hlaváče.
Od začátku měsíce října používá Obecní knihovna v Nové Vsi nový
počítačový program Clavius pro evidenci a výpůjčky knih. V současné době
jsme jediná malá knihovna s tak moderní obsluhou. V příštím roce bude
možné prohlížet elektronický katalog knih na internetu.
Obecní úřad se již delší dobu snaží řešit stížnosti řady občanů na
opakované porušování občanského soužití v oblasti Nové Vsi Na Dolinách
(Polnička). Policie ČR sdělila, že nemůže situaci řešit, protože nemá dostatek
podnětů od občanů. Jestliže zde bude někdo vystaven slovnímu, či dokonce
fyzickému útoku, měl by věc ohlásit Policii Boršov – tel.: 974 226 710.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na rekonstrukci vodojemu na
Hůrce. Na rekonstrukci se podílí obce Nedabylska (Nová Ves, Nedabyle,
Doubravice, Borovnice, Heřmaň). Město Č. Budějovice se na rekonstrukci
podílí 50 %. Obec Nová Ves přispěje částkou 222 180,- Kč.
Obec Nová Ves přispěje jako každý rok na hračky do školní družiny
ZŠ Nedabyle ve výši 4 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením finanční odměny paní
Kateřině Ašenbrennerové za překrásnou kresbu na fasádu MŠ Nová Ves.
Pan Prokeš seznámil zastupitele s nabídkou pana Pavla Jakla na
opravu dětského hřiště na Hůrce. Některé drobné opravy budou provedeny
ještě do konce roku, ostatní příští rok na jaře.
Finanční výbor informoval zastupitele o provedených kontrolách
čerpání finančních dotací pro SDH Nová Ves a Svaz včelařů Nová Ves.
Zastupitelé schválili podání žádostí o dotaci z Programu obnovy
venkova na kuchyň v MŠ a na opravu vodovodního řadu.

Dne 17. 8. 2013 oslavila 75. narozeniny paní Růžena TUSCHLOVÁ.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
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Dne 19. 8. 2013 oslavil své 80. narozeniny pan Ludvík KOHOUT.
Přejeme hodně zdraví a ještě mnoho šťastných a spokojených let.
Dne 22. 8. 2013 oslavila své 85. narozeniny paní Růžena LÁVIČKOVÁ.
Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu. Přejeme hodně zdraví,
spokojenosti, dobré nálady.
Dne 5. 10. 2013 oslavila své krásné 93. narozeniny paní Marie
PRAVDOVÁ. Přejeme hlavně hodně zdraví a
dobrou náladu do dalších let.
Blahopřejeme panu Ivanu ŠPAČKOVI k
jeho 75. narozeninám, které oslavil 19. 10. 2013.
Dne 6. 9. 2013 oslavila své 91. narozeniny
paní Terezie JANOCHOVÁ z Hůrky.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Dne 24. 10. 2013 oslavil své 70. narozeniny
pan Karel PAVEL. Blahopřejeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ v SOKOLOVĚ NOVÁ VES

25. 1. 2014 Myslivecký ples Nedabyle začátek od 19:00
01. 2. 2014 Od 20:00 hod. ROCKOVÝ BÁL - hraje Spanilá Jízda
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JEŠTĚ NĚJAKÉ INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADU
Plasty:
Ve všech částech obce jsou umístěny žluté kontejnery na plasty.
Co patří mezi plasty: PET láhve (je třeba je sešlápnout, nebo alespoň neuzavřít!),
dále všechny plastové obaly, různé kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů
(od kosmetiky) polystyrén. Není třeba odstraňovat papírové etikety, nevadí ani malé
znečištění.
Do plastů je také možné dávat nápojové kartony – tj. krabice od mléka, džusů,
vína…
Do plastů nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy), PVC.
K třídění plastů můžeme také využít bílé plastové pytle s modrým logem firmy
Marius Pedersen. Tyto pytle mají občané volně k dispozici na Obecním úřadě. Do
těchto pytlů můžeme dávat všechny plasty stejně jako do žlutých kontejnerů. Po
naplnění je třeba pytel zavázat a dopravit na určené místo pod obchod v Nové Vsi.
Do pytlů na plasty se NESMÍ! dávat jiný odpad a ukládat u popelnic!
Sklo:
Zelené kontejnery jsou určeny na sklo. Do zeleného kontejneru patří: skleněné láhve
bez víček, skleněné nádoby, střepy, tabulové sklo. Papírové etikety není třeba
odstraňovat.
Mezi sklo nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Papír:
Kontejnery na papír jsou modré. Do kontejneru můžeme vhazovat: noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, kartony,
papírové obaly (sáčky).
Není třeba odstraňovat kovové svorky z časopisů, foliová okénka z obálek...
Do kontejneru nevhazujte: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový,
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Papír nesmí být mokrý, proto je třeba zavírat kontejner a neukládat papír vedle
kontejneru.
Tuky:
Na návsi u Cukrárny je u kontejnerů na tříděný odpad umístěna tmavě zelená
popelnice.
Tato nádoba slouží na upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech (př.
PET lahve). Tyto tuky určitě NEVYLÉVEJTE do odpadu! Chráníte tím svůj i obecní
majetek.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad – nábytek, koberce, televize… se NESMÍ!
ukládat u kontejnerů na tříděný odpad ani u popelnic. Na tento odpad probíhá 2x do
roka svoz odpadu před OU v Nové Vsi (je určen pouze pro občany Nové Vsi a
Hůrky).

-
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A ještě jednu „vymoženost“ mají obyvatelé naší Obce. Před OU je pro ně určen
prostor, kam mohou odvézt větve ze zahrady a kontejner na kompostovatelný
odpad (trávu, listí).
Nakonec si znovu nemohu odpustit jednu důležitou věc. Jakmile se ochladilo,
z některých komínů se opět začal valit páchnoucí, jedovatý! kouř, že se ani venku
nedá dýchat.
NEPALTE!!! v kotlích odpadky, plasty, mořená a lakovaná dřeva, lepené
dřevotřísky apod. Ohrožujete zdraví a životy nás všech. Za žádné peníze si
nekoupíte zdraví své ani svých dětí.
Třiďte odpad! Má to určitě svůj význam pro přírodu, pro naši kapsu a také pro naše
svědomí.
Alena Veselá

Memoriál Jana Hlaváče se vydařil
Oddíl stolního tenisu působící v rámci sportovní organizace Sokol Nová Ves
uspořádal dne 21. 9. 2013 turnaj, kterým uctil památku svého dlouholetého
předsedy, hráče oddílu a reprezentanta ČR na veteránských evropských i
světových mistrovstvích Jana Hlaváče.
Turnaje se zúčastnilo 11 domácích hráčů působících v regionálních i
krajských soutěžích, dále přijeli hosté z Týna nad Vltavou, Zlivi, Byňova,
českobudějovického Sokola, Trhových Svinů, Doubravice, Černého Dubu a
Kaplice, zúčastnil se i hráč působící v rakouském Kematenu poblíž Lince.
Hráči byli zařazeni do 8 skupin, ze kterých vždy dva nejlepší postoupili do
hlavní soutěže a ostatní hráli v soutěži útěchy.
Turnaj skončil velkým úspěchem domácích hráčů, zvítězil Kuba Nápravník
před Milanem Staňkem a Mírou Houškou.

Domácí organizátoři připravili řadu cen i oblíbenou tombolu, kde se losovaly
4 ceny. Poděkování patří i Milanovi Staňkovi za zajištění občerstvení a
celodenní péči o hosty.

Tato akce se velmi vydařila, o čemž svědčí spokojenost 30 účastníků.
Památku Jana Hlaváče jsme uctili důstojným způsobem a zároveň jsme si
ověřili, že i v našich skromných podmínkách jsme schopni uspořádat pěkný
turnaj a že se také proto k nám řada hráčů ráda vrací.
Jirka Morávek, Luděk Joun
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