JUBILANTI

Dne 11. 9. 2014 oslavila
své 80. narozeniny
paní Marie BERKOVÁ.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
27.12.2014

Vánoční turnaj neregistrovaných ve st. tenisu – sokolovna

24.1.2015

Myslivecký bál – sokolovna

7.2.2015

Rockový bál – sokolovna, hraje Spanilá jízda

21.2.2015

IX. Sportovní ples – sokolovna, hraje Shallow band

22.2.2015

Dětský maškarní bál – sokolovna

7.3.2015

Lyžařský zájezd Schladming - Planai

14.3.2015

Šibřinky – sokolovna, hraje Shallow band

Vážení občané,
v období 10. až 11.9. 2014 proběhly komunální volby. V naší obci kandidovaly
dvě volební sdružení. S volebním číslem 1 sdružení nezávislých kandidátů NOVE,
s volebním číslem 2 sdružení nezávislých kandidátů CESTA.
Při volební účasti v naší obci 54,8% (celostátní průměr 44,46%) měla naše obec
nadprůměrnou volební účast. O výsledku voleb vypovídá následující tabulka:
č.1 NOVE
1. Marek Prokeš
2. Kateřina Ašenbrennerová
3. Jiří Hošna
4. Petr Tvaroh
5. Petr Kolban
6. Luděk Šteier

Zkrátka, volebním poměrem 6:3 zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů
NOVE.
Dne 13.11. byla svolána ustavující schůze, kde byli jmenováni noví členové
obecního zastupitelstva na volební období 2014 až 2018.
Do jednotlivých funkcí byli navrženi a zvoleni:
starosta:
místostarosta:

Marek Prokeš
Bc. Jiří Hošna

finanční výbor:

předseda členové -

Luděk Šteier
Ing. Miroslav Mládek
Mgr. Petr Kolban

kontrolní výbor:

předseda členové -

Ing. Miroslav Mládek
Petr Tvaroh
Pavel Němec

předseda členové -

Kateřina Ašenbrennerová
Alena Veselá
Petr Tvaroh

Zahájen prodej pstruhů
cena za 1 kg 150,- Kč
kontakt: Jan Tvaroh tel.: 724 710 814 (volat den předem)
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č.2 CESTA
1. Alena Veselá
2. Pavel Němec
3. Miroslav Mládek

kulturní a
sportovní výbor:

SLOVO STAROSTY OBCE

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÁ VES

Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří svou účastí u voleb rozhodli o
složení nového zastupitelstva obce a zároveň nemalou měrou hlasů podpořili naše
nezávislé sdružení kandidátů NOVE. Volební výsledek vnímám jako obrovskou
důvěru, kterou nechci zklamat.
Velmi dobře si uvědomuji skutečnost, že práce starosty není žádný med,
neboť práce s lidmi má vždy dvě strany mince. Začátek volebního období bude pro
mne asi trochu toporný, ale pevně doufám ve velkou podporu zastupitelů, členů
rodiny a v neposlední řadě i přátel a kamarádů. Věřím, že po nelehkém začátku se
vše bude ubírat ve správných kolejích.
Budeme se snažit, abychom zrealizovali vše, co jsme si předsevzali ve
volebním programu. Je to především dostavba i oprava chodníků a cest v centrálních
částech obce. Zaměříme se na kulturní a společenský život obce, abychom se nestali
vesnicí, která nepulzuje, ale aby se mohlo říci: „V Nové Vsi, tam to žije, tam se
neustále něco děje“. V tomto směru bych rád poděkoval všem předchozím starostům
a zastupitelům obce za rozjezd a podporu kulturní a spolkové činnosti a za celkové
výsledky v rozvoji a hospodaření obce. Budu se dále snažit tlačit tuto káru na obecní
půdě ku prospěchu nás všech.
Pokud budete potřebovat radu, pomoc či konzultaci, najdete mne na
Obecním úřadě každý čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. a pátek od 8:00 – 12:00 hod..
Schůzku lze dohodnout i telefonicky na čísle 724 191 817, neboť pracuji povětšinou
doma v obci.
Místostarosta Jiří Hošna bude na Obecním úřadě každé pondělí mezi 17:00
a 18:00 hod.
Na závěr bych Vám všem rád popřál poklidný adventní čas a ještě klidnější
prožití svátků vánočních a konec roku.
Usmívejme se na sebe a užívejme si každého nového dne.

Marek Prokeš, starosta

Jedná se o spolek s velmi dlouhou tradicí, který byl v naší obci založen těsně
po vzniku Československé republiky. Jeho činnost byla několikrát násilně přerušena
a v současnosti vyvíjí činnost nepřetržitě od roku 1998, kdy mu byla vrácena místní
sokolovna.
V sokolovně trénují a hrají svá mistrovská utkání čtyři družstva stolních
tenistů.
Pravidelně se scházejí ke komerčnímu cvičení ženy a dívky, které cvičí
nejen zumbu, pilox a různé formy aerobiku.
Sokolovna je také dějištěm přehršle kulturních a společenských akcí, jejichž
přehled za první čtvrtletí přináší jiná stránka tohoto zpravodaje. Nejsou to však jen
plesy a taneční zábavy. V sokolovně jsou také uskladněny divadelní kulisy, které
pamatují sokolský divadelní spolek již za první republiky. Proto není divu,
že i divadelní spolek Utopenec, který pravidelně obveseluje svými vystoupeními
Novoveské slavnosti, má své „zdravé jádro“ složené z členů sokolské jednoty.
Pevně věřím, že se na stránkách obecního zpravodaje budeme setkávat
s pravidelnými informacemi ze spolkového života. Hasiči mají drobný náskok,
ukázali nám cestu, a já jsem pevně přesvědčen, že nejen sokolové, ale i členové TJ
Nová Ves je budou v pravidelném publikování následovat.
Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
pondělí
úterý
8:00 – 11:30
středa
čtvrtek
8:00 – 11:30
pátek
8:00 – 11:30

13:00 – 18:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
-

Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 18.10.2014 druhý ročník Drakiády na louce
za benzínovou pumpou. Den byl jako vymalovaný, ale bohužel bez větrné podpory.
Přesto se zúčastnilo kolem 20 rodinných draků, kteří byli úderem 14.00 hod.
vypuštěni do vzduchu.
Souběžně probíhalo kreslení a občerstvení účastníků drakiády - čaj a domácí buchty
v režii žen hasiček. Malý táborák přilákal mnoho dětí na opečené špekáčky a
klobásky, o které se postarali členové Sboru dobrovolných hasičů.
Děti se také svezly v zásahovém vozidle SDH a po vyhodnocení drakiády nazvané
drak Mrak byla drakiáda ukončena.
Těšíme se na příští, již třetí ročník drakiády drak MRAK.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem našim občanům klidné prožití
nadcházejícího adventního času, pohodové vánoční svátky a šťastný rok 2015.

Za SDH Vlasta Levý

ADVENT 2014 V NOVÉ VSI
30.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- přijďte si od 17:00 h poslechnout vánoční koledy v podání dětí z MŠ
tradičně před hospodou U Nádraží.
Vánoční punč zdarma.
7.12. Mikulášská nadílka
- v neděli od 15:00 h zveme všechny děti na Mikulášskou nadílku
s čerty a Mikulášem do sokolovny.
Po nadílce občerstvení a posezení.
14.12. Setkání důchodců

NA SVATÉHO MARTINA ZAHRADU ŠKOLKY ROZZÁŘILO MNOHO
SVĚTÝLEK
Začali nejtemnější dny v roce, kdy odedávna lidé sedávali pospolu a vyprávěli si
příběhy o světle. První náznak světla přivezl letos 11. listopadu do naší školky bílý
kůň svatého Martina. Na zahradě školky se u plápolajícího ohně sešli děti ze školky i
z Nedabylské školy společně s rodiči, prarodiči a kamarády, aby společně
symbolicky roznesli světlo po Nové Vsi a do svých domovů. Opravdu početné
shromáždění potěšili žáci ze Základní školy Nedabyle krásnou pantomimou, kterou
znázornili, jak se svatý Martin kdysi rozdělil s chudákem třesoucím se zimou o svůj
plášť. Samozřejmě nechyběl ani společný zpěv halekačky „Na svatého Martina
kouřívá se z komína …“. Dlouhý průvod plný světel obešel část Nové Vsi a po
návratu k ohni přijel i očekávaný Martin. Pronesl k zástupu lidí hřejivá slova, která
snad rozsvítila i světla uvnitř našich srdcí. Martin nezapomněl ani na rohlíčky, o
které se podle tradice všichni rozdělili.
Za mateřskou školu přeji všem klidný advent a radost z narození Ježíška.
Václava Bartošová, ředitelka MŠ Nová Ves

- od 15:00 h proběhne v hospodě U Nádraží setkání důchodců.
Srdečně zveme všechny důchodce k příjemnému posezení s večeří

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PRO ZAČÁTEČNÍKY

a hudbou.
21.12. Vánoční zpívání
- zveme všechny občany, do zahrady hospody U nádraží, k vánočnímu
stromu. Přijďte si od 17:00 h společně zazpívat a navodit vánoční
atmosféru s Petrou Chlebníčkovou.
Na zahřátí svařák.
Radostné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2015
hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů
přejí zastupitelé obce.

V září tohoto roku byl otevřen v naší obci rybářský kroužek, který vede Jan
Tvaroh nejml.. Kroužek je pod záštitou Českého rybářského svazu (ČRS) místní
organizace (MO) 3 České Budějovice se sídlem na Dobrovodské ulici.
Kroužek pravidelně navštěvuje 9 dětí z naší obce. Náplň tvoří poznávání druhů
ryb, rostlin, živočichů žijících okolo vody a také správné chování k nim. Členové
kroužku mají možnost získat povolenku na revíry ČRS.
Kroužek probíhá každou středu od 17:30 hod. na Obecním úřadě Nová Ves nebo
po domluvě s rodiči na jednom z rybníků v obci – na Hůrce nebo dole u potoka na
tzv. Tvarožáku. Děti se učí různým technikám lovu ryb, poznávají ulovené druhy ryb
a učí se trpělivosti vyčkat si na úlovek.
V jarních měsících se dále plánuje celodenní výjezd na později upřesněný
revír ČRS, kde se zúčastníme rybářských závodů.
V případě vašeho zájmu volejte na tel.: 724 710 814.
Jan Tvaroh nejml.

