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Vážení spoluobčané,
Blíží se advent, vánoční svátky, doba klidu, rozjímání
a splněných přání.

lesního hospodáře pana Hudce. Lesní poradenství činilo
35 000 korun, výše dotace na tuto odbornou činnost činí
28 000 korun ze SZIF.

Za zastupitelstvo obce si dovolím s Vámi touto cestou
zhodnotit, zda jsme pro naši obec splnili to, co jsme si
v loňském roce předsevzali.

Stále spolupracujeme se zhotovitelem nového územního
plánu Ing. Arch. Vávrou (Studio KAPA). Blížíme se již do
finále. Prošli jsme všemi zákonem stanovenými kroky. Než
dojde ke schválení kompletního územního plánu, proběhne
ještě veřejné projednávání tohoto plánu s dodavatelskou
firmou a našimi občany. Termín včas oznámíme. Náklady
činí 340 000 korun, dotace z Plzeňského kraje činí 104 000
korun.

Největší akcí v letošním roce byla rekonstrukce obecního
úřadu v celkové hodnotě 500 000 korun, na kterou jsme
v rámci dotace ze SZIF (Státní zemědělský a intervenční
fond) získali 444 397 korun. Úřad má novou střechu,
vstupní dveře, společenskou místnost včetně technického
vybavení (dataprojektor s promítacím plátnem), vnitřní
dvoukřídlé dveře umožňující propojit společenskou
místnost s místností úřadu. Zcela nově je vybudovaný
prostor před knihovnou. Klubovna pro mládež je nově
vydlážděna, vybílena, nainstalována jsou zde krbová kamna
a vyměněná okna. Požádali jsme i o dotaci o vybavení
klubovny. Získali jsme 205 590
korun ze SZIF z celkové částky
277 500 korun. Správcem
klubovny jsme jmenovali
Michaelu Šmejkalovou mladší,
a to na základě doporučení
jejích vrstevníků. Klubovnu
začneme vybavovat v jarních
měsících.

Od ledna řešíme problém s kanalizací, který se táhne
prakticky od r. 2009. Inspekce životního prostředí nám sice
udělila pokutu jen ve výšI 15 000 korun, ale zároveň nám
sdělila, že takto nízká pokuta byla stanovena z důvodu
aktivní součinnosti a bezodkladného řešení stávajícího
zastupitelstva. V souvislosti
s tímto bych chtěla upozornit
občany, že jakmile opětovně
dojde k závadným odběrům
vzorků
při
vypouštění
odpadních vod z jednotlivých
výustí, zastupitelstvo bude
požadovat po občanech
potvrzení o četnosti vývozu
jímek a o vzorcích ze septiků
a čističek.

Součástí dotačního titulu je
také ozelenění parku v okolí
OÚ a prostoru pro tříděný
odpad. Bylo upraveno místo
pod kontejnery a obnoveny kryty na kanály. Musela být
vybudována nová výusť odpadních vod. Bylo také potřeba
odstranit nebezpečnou zeď u klubovny a nahradit ji jinou.
Tyto nepředpokládané výdaje činily dalších zhruba 150 000
korun.

Chtěla
bych
poděkovat
členům zastupitelstva obce
a všem, kteří se aktivně podílejí na chodu naší obce.
Vyskytují se však i zcela zbytečné problémy, ale i ty jsou od
toho, aby byly řešeny. Obecní zastupitelstvo postupuje vždy
spravedlivě a podle zákona. Chci poděkovat všem občanům,
kteří nás podporují a hlavně se o práci zastupitelstva a dění
v obci zajímají. Jsme velice potěšeni, že podporu cítíme od
většiny obyvatel. Buďte k nám kritičtí, choďte i nadále za
námi s nápady a problémy, které je třeba řešit. Nesmírně si
toho vážíme.

Využili jsme služeb specializované poradenské firmy na
hospodaření v lesích. Máme zaškoleného nového mladého

RADOSTNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2013 PŘEJE OBECNÍ ZASTUPITELSTVO.
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Informace pro občany
Výhled plánovaných akcí na rok 2013 včetně předpokládaných nákladů
1.
2.
3.
4.

Dokončení územního plánu
Nový veřejný rozhlas
Opravy obecních komunikací
Obnova kapličky

240 000,160 000,200 000,150 000,-

5. Přihlášení obce do soutěže Vesnice roku
6. Požární nádrž (koupaliště) 2013/2014
Tyto akce se uskuteční, pokud projdou dotačními tituly.

Oznámení
V dubnu umístila naše obec zatoulaného psa do útulku v Klatovech, kde byl do 15. 10. 2012. Obec měsíčně na pobyt
psa v útulku platila 3 100 – 3 500,-.

Poplatky za odpady
Pro rok 2013 zůstává poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) stejný, tedy 40,- za popelnici. Poplatky za
ostatní odpady zůstávají rovněž stejné, tedy 500,- za osobu. Oznamujeme občanům, že rušíme úlevy na děti a
studenty. Vyhláška je platná od 1. 4. 2012

Odvoz popelnic
Od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 bude probíhat odvoz popelnic pravidelně každých čtrnáct dnů. Případné změny budou
občanům včas oznámeny.

Úřední hodiny OÚ Nová Ves:
Pondělí
Středa
Poslední sobota v měsíci

9:00 - 10:00
17:00 - 19:00
10:00 - 12:00

Sponzoři

ZEOS Brnířov, a.s.
Brnířov 101, 345 06
Tel.: 379 731 294

CUKRÁRNA - KAVÁRNA
Jana Rašková
Náměstí 133, 345 06 Kdyně
Tel.: 739 035 821
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Hasičská soutěž
Dne 23. června 2012 proběhl v Nové Vsi 9. ročník Memoriálu Josefa Schödelbauera. Tradičního klání sborů dobrovolných hasičů
se zúčastnilo pět družstev mužů, jedno žen a jedno družstvo dětí. První příčku v soutěži družstev v požárním útoku obsadil tým
z Prapořišť s časem 25,52 vteřin, druzí skončili hasiči ze Spáňova a cenu za třetí místo si odnesli soutěžící z Hyršova. V soutěži
jednotlivců o Pohár starosty obce v běhu na 100 m překážek se utkalo devět závodníků. Pohár pro vítěze s nejrychlejším časem
19,03 vteřiny vybojoval Viktor Bosák, druhý skončil Lukáš
Macht a třetí příčku obsadil Josef Kozina. Na rozdíl od
loňského roku nám počasí přálo a tak celé sportovní odpoledne
proběhlo ke spokojenosti všech. Hasiči z Nové Vsi děkují všem
sponzorům a rozhodčím a těší se na příští jubilejní desátý
ročník.

Slavnostní otevření Obecního úřadu v Nové Vsi
Koncem července proběhl v nově zrekonstruovaném Obecním
úřadě v Nové Vsi den otevřených dveří. Obecní zastupitelstvo
připravilo pro všechny přítomné občany pohoštění a starostka
obce Věra Hynčíková představila provedené úpravy a opravy.
Nově byla pokryta a zateplena střecha úřadu, zasedací místnost
a kancelář byly vybaveny novým nábytkem, koupil se dataprojektor. Ve spodních prostorách OÚ byla opravena klubovna
mládeže, ke které byl přistaven venkovní přístřešek. V parku u budovy obecního úřadu byly vysázeny okrasné dřeviny a umístěny
lavičky. Během dne otevřených dveří a i ten následující si mohli občané prohlédnout výstavu černobílých fotografií místního
rodáka a fotografa Václava Hynčíka. K nahlédnutí zde byly také všechny jeho vydané publikace. Občané si také mohli prolistovat
starými kronikami obce Nová Ves. Slavností událost plynule přešla v pouťovou zábavu, která se každoročně koná na Sv. Annu.
Za místním hostincem se postavil taneční parket a stany s posezením. K poslechu i k tanci hrála skupina Elixír.

Beseda o Austrálii
První akcí, která se konala v nově zrekonstruované kulturní místnosti obecního úřadu obce Nová Ves, byla dne 21. 9. 2012 beseda
o Austrálii. O cestách po tomto kontinentu vyprávěla starostka obce Věra Hynčíková. Jako host byl přizván pan Mechel
s manželkou, kteří žili v Austrálii čtyřicet let a po sedmi letech pobytu v České republice se k „protinožcům“ opět vrátili. Součástí
cestopisné přednášky nebylo jen poutavé vyprávění o geografických zajímavostech země, ale pan Mechel účastníky besedy také
seznámil s rozdílným životním stylem tamních obyvatel i se zvyky a tradicemi původních domorodých kmenů. Pro dokreslení
zážitku byly promítány fotografie. Pan Mechel zmínil také svůj pobyt na černošském rovníkovém ostrůvku Karkar, kde se živil
několik let jako plantážník. Návštěvníci besedy zcela naplnili kapacitu kulturní místnosti, zajímavé vyprávění si přišli poslechnout
i občané z okolních obcí, jako je Brnířov nebo Pranty.
Státní uspořádání: Federální republika
Hlavní město: Canberra
Celková velikost: 768 685 km2
Pevnina: 761 793 km2
Vodní plocha: 6 892 km2
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Rozloučení s prázdninami
V první školní den bylo v Nové Vsi pro děti připraveno
zábavné odpoledne. Soutěžilo se v poznávání rostlin, zvířat a
orientaci v přírodě. Děti kreslily zážitky z prázdnin a
nakreslené obrázky byly vystaveny na nástěnce OÚ. Po
závěrečném vyhodnocení si děti opekly vuřty a i pro rodiče
bylo připraveno malé pohoštění.

Podzimní vycházka na Ráj
Začátkem října se občané Nové Vsi sešli u kapličky, aby
využili krásné podzimní počasí a spolu s dětmi si vyšli na
nedaleký vrch Ráj (616 m.n.m.). Cestou došlo i na sbírání hub
a na louce pod Rájem na pouštění draků.

ZVEME VÁS

2. 12. 2012

Mikulášská, od 16:00 v hostinci U Vachaty

7. 12. 2012

Koncert Lidové školy umění, od 17:00 v hostinci U Vachaty

24. 12. 2012

Vánoční odpoledne, od 14:00 (podrobnosti budou ještě upřesněny)

24. 12. 2012

Štědrý večer u kapličky, od 21:00 u kapličky

1. 1. 2012

Novoroční turnaj ve stolním tenise, od 13:00 v hostinci U Vachaty

Závěrem
Poděkování
Jménem obecního zastupitelstva obce Nová Ves bychom touto cestou chtěli poděkovat mysliveckému sdružení
Bezný – Brnířov za opravy poškozených obalů stromků proti ohryzu zvěří.
Tiráž

Výzva

Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny občany, kteří mají ve
svých rodinných archivech fotografie obce, kapličky a okolí, které se
datují do r. 1945, zda by je mohli obci dočasně zapůjčit pro účel
plánované výstavy. Všem předem moc děkujeme.

Redakčně se na přípravě
zpravodaje podílí:
Kateřina Doušová, Petr Šmejkal,
Věra Hynčíková a členové kulturní
komise.
Své příspěvky, fotografie, podněty
a návrhy týkající se zpravodaje
posílejte, prosím, na email:
ou.nova.ves@tiscali.cz nebo
vhazujte do obecní schránky.

Vaše redakce
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