NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce
Novosedly nad Nežárkou v červnu a červenci 2015.
Ve druhé části zpravodaje opět přinášíme informace o projektu Svazu měst a obcí „Domácí
kompostování v Jihočeském kraji“.
Ve třetí části zpravodaje najdete informaci o projektu smyslové aktivizace v třeboňském
domově seniorů.
Závěrečnou část spisku tvoří rozlosování podzimní části okresního přeboru
Jindřichohradecka v kopané.

Zastupitelstvo obce
V červnu 2015 byla projednána zpráva o přípravě V. setkání rodáků a přátel obce.
Zastupitelstvo obce řešilo otázky bydlení na venkově a zejména projekty Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2015. Byl projednán průběh dostavby kanalizace v Kolencích a
změny stavby úpravny vody na bytový dům v Novosedlech nad Nežárkou.
V červenci 2015 byla projednána zpráva o přípravě programu pobytu partnerské obce Trub
v Novosedlech nad Nežárkou. Pozornost byla věnována projektům v oblasti školství, a to
zlepšení kvality výuky v rámci venkovského regionu (dotace ROP Jihozápad) a vybudování
dětského hřiště v areálu školy (dotace Jihočeského kraje). Zastupitelstvo projednalo a schválilo
příslušná rozpočtová opatření a zprávu o uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti v obci.

Domácí kompostování v Jihočeském kraji
Vážení občané,
zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou v listopadu 2013 rozhodlo o připojení obce
k projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje podpořeného z Operačního programu Životní
prostředí. V rámci tohoto projektu získala obec 140 kompostérů o objemu 453 litrů a 140
kompostéru o objemu 900 litrů. Na tyto kompostéry byla poskytnuta dotace ve výši 90 %
z pořizovacích nákladů. Na svém zasedání dne 21.5.2015 zastupitelstvo obce schválilo nulovou
spoluúčast koncových uživatelů těchto kompostéru, tzn. 10 % kupní ceny všech kompostérů
půjde k tíži obce.
Od 1. července 2015 jsou kompostéry vydávány v areálu sušky pana Jaroslava Auského.
Nadále je možné každý pracovní den si v době od 7.30 do 14.30 hodin zajistit vyzvednutí
kompostéru po dohodě se zaměstnanci firmy Auský. S každým koncovým uživatelem bude
zavřena smlouva o výpůjčce a po dobu pěti let musí být kompostér na pozemku tohoto
koncového uživatele. Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v předávacím protokolu a
ve smlouvě o výpůjčce, každý rovněž obdrží informační letáky o zásadách správného
kompostování. Koncovým uživatelem se rozumí fyzická osoba, která umístí kompostér na
vlastním pozemku, koncovým uživatelem nemůže být podnikatelský subjekt.
Vážení občané, vzhledem k tomu, že jsou kompostéry ještě k dispozici, je možné až do
vyčerpání zásob odebírat další kompostéry až do 31.8.2015 Je možné, aby si kompostér
vyzvedli i ti, kteří už jeden mají. V září bude zbytek kompostérů nabídnut jiné obci na
území Jihočeského kraje.
Vážení občané, věříme, že se jako koncoví uživatelé zapojí do projektu i ti, kteří si
doposud kompostér nevyzvedli. Pokud však o něj nemají zájem, chceme umožnit další
odběr kompostérů těm, kteří už tuto službu využívají a jsou s ní spokojeni.

V. setkání rodáků a přátel obce – oslava 120 let SDH Novosedly n.N.

Návštěva partnerské obce Trub – HZS Jindřichův Hradec

Malý kousek domova v novém prostředí.

Dnešní lékařský standard umožňuje, aby člověk opravdu zestárnul.
Ne všichni senioři však zůstávají až do vysokého věku dostatečně tělesně a duševně fit, aby podvečer
života strávili doma sami nebo mezi svými blízkými. Psychická či fyzická omezení často přinutí stárnoucího
člověka, aby se přestěhoval do některého domova seniorů. To je, jak všichni tušíme, velmi nelehká fáze života
– přizpůsobování se novému, zcela neznámému prostředí a cizím lidem.
Domov seniorů Třeboň v rámci Projektu smyslové aktivizace usiluje, kromě mnoha jiných forem,
o vytvoření „kousku domova“ pro své klienty.
Z toho vznikl nápad zorganizovat sbírku starých předmětů.
Jedná se o dobový nábytek, od židlí, lavic, přes menší komody, skříňky, police. Vybavení domácnosti –
nádobí, příbory, konvice a hrnky. Knihy receptů, alba, staré kalendáře (foto + text), kroniky Třeboně a
Třeboňských vesnic. Fotografie, na kterých by byly zachyceny zvyky, tradice, svátky, významné události,
kterými tito lidé prošli, žili, které slavili.
Předměty budou umístěny v komodách, ve skříňkách, na policích nebo volně přístupné v prostorách
domova seniorů.
V nově vybudované kapli najdou využití obrazy, kříže, svícny, modlitební knihy, kancionály, Bible atp.
Vedoucí Domova seniorů Třeboň Ing. Lenku Krakowitzerová:
„Byla jsem svědkem toho, že klientka DS Prachatice, která má velmi těžké onemocnění pohybového aparátu,
si v jejich kapli byla schopna na dobové lavici, NE moderní, ale dobové, pokleknout a následně zvednout.
Opravdu jde o stimuly, které klientům s dezorientací dopřejeme, abychom rozpohybovali jejich tělo, duši i
psychiku!“
Máte-li doma, přátelé, byť jedinou věc, kterou chcete darovat do této sbírky, můžete ji předat na Obecním
úřadě v Novosedlech nad Nežárkou, nebo telefonicky kontaktujte Danu Mackovou, telefon: 601 385 476,
která se s Vámi dohodne na způsobu předání daru. Jedná-li se o nábytek, kontaktujte vždy D. Mackovou. Na
Obecním úřadě jsou omezené skladovací prostory.
Termín ukončení sbírky: 15.9.2015.
Všechny darované předměty budou sepsány a odevzdány vedení Domova seniorů v Třeboni.
V každém případě se nejedná o kvantitu, ale o kvalitu. Všechny předměty by měly být hezké, nerozbité,
funkční.
Děkujeme.
Dana Macková, Novosedly nad Nežárkou 34
Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou

Rozlosování podzimní části OP muži
ročník 2015-2016
13. kolo – sobota 15.8.2015 – úřední začátek 10.00 hod. odjezd v 8.30 hod.
HRANIČÁŘ STAŇKOV - SK NOVOSEDLY nad Než.
01. kolo – sobota 22.8.2015 - úřední začátek 17.00 hod. sraz hráčů v 16.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - POPELÍN
02. kolo – pátek 28.8.2015 – úřední začátek 19.30 hod. odjezd v 18.15 hod.
FK STARÁ HLÍNA - SK NOVOSEDLY nad Než.
03. kolo – sobota 5.9.2015 – úřední začátek 17.00 hod. sraz hráčů v 16.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SOKOL ČÍMĚŘ
04. kolo – termín upřesněn hlášenkou
FK STUDENÁ - SK NOVOSEDLY nad Než.
05. kolo – sobota 19.9.2015 - úřední začátek 16.30 hod. sraz hráčů v 15.30 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - JISKRA STRMILOV
06. kolo – termín upřesněn hlášenkou
SOKOL SUCHDOL n. LUŽ. - SK NOVOSEDLY nad Než .
07. kolo – sobota 3. 10. 2015 - úřední začátek 16.00 hod. sraz hráčů v 15.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - BLESK KLIKOV
08. kolo – sobota 10.10.2015 – úřední začátek 16.00 hod. sraz hráčů v 15.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SOKOL STRÁŽ n. NEŽ.
09. kolo – sobota 17.10.2015 - úřední začátek 15.30 odjezd v 13.30 hod.
TJ SOKOL DEŠNÁ - SK NOVOSEDLY nad Než.
10. kolo – sobota 24.10.2015 - úřední začátek 14.30 hod. sraz hráčů v 13.30 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SOKOL SLAVONICE
11. kolo – neděle 1.11.2015 – úřední začátek 14.00 hod. odjezd v 12.30 hod.
TJ SOKOL K. ŘEČICE B - SK NOVOSEDLY nad Než.
12. kolo- sobota 7.11. 2015 - úřední začátek 14.00 hod. sraz hráčů v 13.00 hod.
SK NOVOSDELY nad Než. - DYJE STARÉ HOBZÍ

