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Nová Ves má nové dětské hřiště
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás
další číslo Novoveského
zpravodaje. Chceme Vás
tak opět informovat o
dění v obci za uplynulé
období.
Chtěla bych se vrátit
k nepříjemnému zdražení
odpadů. Děkuji všem
těm, kteří odpad třídí, a
tím šetří naše společné
peníze. Svoz tříděného
odpadu (plasty, sklo,
velkoobjemový odpad,
atd.) je pro naši obec
levnější
než
odvoz
jednotlivých popelnic.
Dále děkuji všem, kteří
pomáhají naší obci při
udržování pořádku na
obecních pozemcích, ať
už úklidem, sekáním
trávy nebo udržováním
čistoty u kontejnerů. To,
co si uděláme sami, šetří
naše
prostředky,
a
můžeme přemýšlet o
dalším
investování
v obci. Skutečnost, že
nám není vzhled obce
lhostejný, oceňují nejen
naši občané, ale hlavně
rodáci a návštěvníci.

V. Hynčíková
starostka obce

V loňském roce se mezi mladými spoluobčany zrodil nápad vybudovat v naší
obci dětské hřiště. Protože jsme malá obec s nízkým rozpočtem, rozhodli jsme
se požádat o peníze z některého z dotačních titulů. Projekt byl zadán agentuře
AgAkcent, úspěšně prošel a
pokud splníme všechny
podmínky, získáme dotaci
od SZIF ve výši 219 tis. Kč.
Jestliže opomeneme některé
problémy s firmou, která
vyhrála výběrové řízení,
můžeme říci, že hřiště bylo
dokončeno koncem června.
Ozelenění provedla firma
místního
občana
pana
Ješátka. Dík patří i partnerům projektu ZEOS Brnířov za provedení
výkopových prací a SDH Nová Ves – Vítovky za pomoc s vybudováním
dopadových ploch. Dětské hřiště potěšilo hlavně naše malé spoluobčany. Je
hojně navštěvováno a myslíme si, že plní svůj účel. Venkovní stůl pro stolní
tenis využijeme 28.srpna, tedy poslední prázdninovou neděli, kdy OÚ bude
pořádat turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé. Samozřejmě podle počasí,
neboť letos nás již počasí při pořádání akcí potrápilo dost.
-Věra Hynčíková-

Memoriál Josefa Schödelbauera
Dne 18. 6. 2011 se uskutečnil 8. ročník hasičské soutěže Memoriál Josefa
Schödelbauera, který pořádala obec Nová Ves. Již několik dní před soutěží
připravovali členové SDH sportoviště pro soutěž. V den soutěže jsme postavili
stan a dodělávali se
poslední úpravy. Soutěž
začala jako tradičně ve 13
hodin a letos bohužel i s
deštěm. Při zahájení
soutěže poděkovala a
předala starostka Věra
Hynčíková
Vladimíru
Kalíškovi dar za 80
odběrů krve. Po zahájení
soutěže nám ukázaly malé
děti z Hluboké dva požární útoky. Samotné soutěže se zúčastnilo 9 družstev,
mezi nimi také družstvo ze sousedního Německa a družstvo starších dětí z
Blížejova. Pro nepřízeň počasí se zrušila soutěž o Pohár starostky obce.
Soutěž Josefa Schödelbauera vyhrálo družstvo z Prapořišť a domácí získali 2.
místo. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím a
-Josef Poláksponzorům, kteří nám s touto soutěží pomohli.
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Informace pro občany
Hospodaření obce
Po kontrole finanční komise obce Nová Ves skončilo hospodaření za první pololetí kalendářního roku 2011 přebytkem
101 863,34 Kč.
Michala Šmejkalová, předseda finanční komise
Obměna členů zastupitelstva
K 31. 12. 2010 odstoupil pan Josef Šmejkal a od 25. 2. 2011 se složením slibu stal novým členem zastupitelstva pan
Michal Hudec. K 31. 3. 2011 odstoupil pan Václav Kraft a novým členem zastupitelstva se složením slibu stala paní
Marta Ticháčková. Starostka obce děkuje oběma bývalým zastupitelům za jejich práci.
Nový územní plán
Obecní zastupitelstvo žádá občany, aby do 26. 8. 2011, kdy se bude konat schůze obecního zastupitelstva, podávali
náměty a podklady k vytvoření nového územního plánu obce, a to vždy v úředních hodinách.
Knihovna
V květnu 2011 provedla městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích obměnu knih v místní knihovně Nová
Ves. V knihovně najdou uspokojení čtenáři všech věkových kategorií včetně dětí mladšího školního věku. Výpůjční
doba je stále během úředních hodin.
Webové stránky
Zájemci o získávání aktuálních informací o dění v obci a na obecním úřadě mohou zdarma dostávat tyto zprávy do své
emailové schránky. Stáčí na stránkách obce zadat svůj email do příslušné aplikace. Více informací případným
zájemcům poskytne Šárka Kafková.

Odvoz popelnic
Odvoz popelnic se uskuteční ve dnech:
6. 9. 2011
4. 10. 2011
18. 10. 2011

Úřední hodiny:
Pondělí

9:00 - 10:00

Středa

17:00 - 19:00

Poslední sobota v měsíci

10:00 - 12:00
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Výstava fotografií
Jako součást pouťových oslav připravila místní kronikářka
Irena Hromádková výstavu svatebních fotografií pod názvem
„Když si náš dědeček babičku bral“. Na výstavě bylo k vidění
83 fotografií starších i mladších spoluobčanů a jejich rodinných
příslušníků. Historicky nejcennější jsou fotografie z 20. let 20.
století. Výstavu navštívilo mnoho domácích i cizích
návštěvníků a setkala se s kladným ohlasem. Při instalaci
výstavy pomohla také paní Fíroňová, která zapůjčila některé
exponáty. Tímto oběma jmenovaným děkujeme.
-Věra Hynčíková-

Svatba v Nové Vsi

Historicky první svatba v Nové Vsi se uskutečnila 22. 7. na Vrchu Páně v místě, kde je nádherný výhled na Šumavu,
Český les a Všerubský průsmyk. Novomanžele oddala starostka obce Věra Hynčíková. Tímto jim přejeme do
společného soužití mnoho štěstí!

Pan Kalíšek oceněn za dárcovství krve
Pan Vladimír Kalíšek starší byl jako bezplatný dárce krve
slavnostně oceněn v obřadní síni Městského úřadu v
Domažlicích "Zlatým křížem třetí třídy" za 80 odběrů krve.
Zároveň před zahájením letošního ročníku hasičské soutěže
panu Kalíškovi poděkovala a předala symbolický dar
starostka obce Věra Hynčíková. Jedná se skutečně o velmi
záslužný čin a naše obec tento čin oceňuje a našemu občanu
touto cestou děkuje.
-Věra Hynčíková-

Vzpomínáme
12. 7. 2009 tragicky zahynul ve věku 26 let Jan Mazanec. Svými atletickými výkony zapsal do
podvědomí lidí naši obec nejen v rámci okresu a republiky, ale i v rámci Evropy.
Za obecní zastupitelstvo, Věra Hynčíková, starostka obce
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12. 3. Proběhl Jarní pochod na Svatou Annu, kterého se
zúčastnilo téměř 50 lidí včetně dětí.

Václav Bláha
řeznictví a uzenářství

V neděli 8. května se v hostinci U Vachatů sešly maminky
a babičky. Ve 14 hodin tu začala oslava Dne matek, kterou
pořádal Obecní úřad Nová Ves.

Pocinovice 70, Tel.: 379 731 316

Zveme vás
28. 8. 2011

Turnaj ve stolním tenise na novém dětském hřišti (za nepříznivého počasí možná změna termínu)

24. 9. 2011

Podzimní vycházka na Ráj, sraz ve 14.00 hodin u kapličky

září - říjen

Beseda integrovaného záchranného systému, termín bude ještě upřesněn

4. 11. 2011

Výroční schůze zastupitelstva

listopad

Cestopisná přednáška paní Wollerové v hostinci
U Vachatů, termín bude ještě upřesněn

Redakčně se na přípravě
zpravodaje podílí:
Kateřina Doušová, Petr Šmejkal a
Věra Hynčíková

Závěrem
Rádi bychom do života srdečně popřáli vše nejlepší
nejmladším obyvatelům obce Lukáškovi Ticháčkovi
a Honzíkovi Králíčkovi.

ZEOS Brnířov, a.s. Prodej produktů živočišné výroby
Brnířov 101, 345 06
Tel.: 379 731 294

Tiráž

Opravy zemědělských strojů
Chov hospodářských zvířat
Výroba osiv
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Své příspěvky, fotografie, podněty
a návrhy týkající se zpravodaje
posílejte, prosím, na email:
ou.nova.ves@tiscali.cz nebo
vhazujte do obecní schránky.

www.novaveskd.cz

