ČTVRTLETNÍK OBCE NOVÁ VES

ROČNÍK 1

NOVOVESKÝ
ZPRAVODAJ
Výsledek auditu
uložil obci
povinnost
vrátit část
dotace
2

Náklady
na odpadové
hospodářství
obce Nová Ves
v roce 2014 3

ZDARMA

Školní výuku
v Nedabyli
Nový objev první
doplňuje bohatá
písemné zmínky
mimoškolní
činnost
4 o Nové Vsi

Starosta obce Marek Prokeš (první vpravo) přivítal nové občánky také přednesem básničky.

sobotu 21. 2. 2015 proběhlo na Obecním úřadě v Nové Vsi tradiční „ Vítání občánků“. Naše nejmladší jsme přivítali již podeváté.
V roce 2014 se v Nové Vsi a Hůrce narodilo celkem 11 nových občánků - Ondřej Bošek, Sára Maixnerová, Eliška Cvachová, Daniela Fousková, Matěj Mileret,
Laura Stulíková, Lenka Kasperová, Kateřina Fialová, Jan Mareš, Filip Liška a Fabian Študlar.
Nové občánky letos přivítal nový starosta
obce, pan Marek Prokeš. Jeho blahopřání
a přednes básně se jistě líbil všem. Nikdo
neplakal, nikdo nevyrušoval...
Děti z Mateřské školy, jako každoročně,
připravily pro miminka velmi pěkné vystoupení a také velmi pěkné dárečky - přáníčka. Moc děkujeme dětem a všem ostatním z MŠ.
Jako obvykle se rodiče podepsali do Pamětní knihy. Zde již byly připravené další originální obrázky od Kateřiny Ašenbrennerové. Jejich celkový počet už se blíží
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Vítání občánků v Nové Vsi
se již stalo tradicí

V

ČÍSLO

k číslu 100. Letos namalovala děti jako malé
školáky. Určitě z nich vyrostou skvělí žáčci,
vždyť se narodili v roce 100. výročí založení
naší milované školy v Nedabyli.
Je také tradicí, že děti dostávají keramickou destičku s otiskem své dlaně. Tuto
krásnou památku, jako každý rok, vyrobil keramik pan Vladimír Vlček za vydatné pomoci své ženy Jany. Děti dostaly ještě drobné dárky (knihu) od Obce, KB jim
věnovala plyšáky.
Novinkou byla letos poukázka na ovocný
strom, který mohou rodiče zasadit pro své
dítě doma v zahradě, nebo mohou strom věnovat Mateřské škole, kde ho zasadí Obec
jménem jejich dítěte.
Ještě zbývá poděkovat panu Janu Lencovi,
který letos všechno fotil.
Fotografie jsou k prohlédnutí a také volně
ke stažení - http://veselaobec.rajce.idnes.cz/
Jsme moc rádi, že v obci přibývá nových občánků, přejeme dětem i jejich rodičům, aby
se jim zde dobře žilo.
Alena Veselá

7

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
letos poprvé se Vám dostává do ruky 1. vydání Novoveského zpravodaje. Je asi trošku matoucí uvedený 1. ročník, i když logicky navazuje na již 9.
ročník tohoto bulletinu. Jistě jste ovšem zaznamenali, že v rámci tohoto vydání bylo provedeno několik změn. V novém formátu se liší zpracováním
i množstvím poskytnutých informací. Jeho technické zhotovení nám nově provádí odborná firma, která se stará o přípravu zpravodaje k tisku
a polygrafickou výrobu. Toto je také jeden z důvodů provedené změny v číslování. Vycházet bude ovšem stále 4x ročně, tak jak se již v naší obci stalo tradicí.
Jedna z nových rubrik, kterou připravujeme ve spolupráci s dobrovolným kronikářem Nové Vsi panem
Jiří Vávrou, je „Z historie obce“. Najdete zde zajímavé články z dávného období naší obce a regionu,
některé z nich Vás mohou, jako mě osobně, příjemně překvapit. V krátkosti Vás budeme také informovat o tom, co se v naší obci stalo, právě probíhá či
se teprve plánuje. V každém vydání se podrobně zaměříme na některé téma, které se týká budoucích
projektů, staveb, kauz a dalšího dění obce. Nemalý
prostor bude také poskytován hasičům, sportovcům
a dalším zájmovým organizacím.
Na konci zpravodaje nově poskytujeme prostor
pro placenou inzerci, která nám, jak doufáme, pomůže minimalizovat náklady spojené s publikací.
Snažil jsem se Vám tímto trochu představit tuto
novou formu zpravodaje, který jak už jsem na začátku napsal, navazuje na jeho předchůdce. Díky
všem, kteří se podíleli na vzniku bulletinu na samém začátku jeho existence a dále pak pokračovali v jeho vydávání. Pokud máte co říci, vítáme
jakékoli podněty, připomínky, reakce či náměty. Můžete je zaslat na redakční e-mail zpravodaje (uvedený na zadní straně), nebo samozřejmě také sdělit osobně.
Přeji hodně sil nové redakční radě a Vám milí spoluobčané příjemné počtení.
Ať se Vám všem daří!
Marek Prokeš, starosta
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Výsledek auditu uložil obci povinnost
vrátit část dotace
N

a stále množící se dotazy
ohledně vrácení části dotace
stručně nastíníme situaci.
Jedna z prvních a musím podotknout nepříjemných věcí, které
na začátku volebního období zastupitelstvo obce Nová Ves muselo neodkladně řešit, je vrácení
části dotace, která byla poskytnuta
na rekonstrukci komunikace nazývané „U Kubeše“a „U Obchodu“.
V roce 2008 - 2009 se provedla stavební úprava za celkovou částku
4.322.294,00 Kč vč. DPH. V průběhu realizace byly vykonány vícepráce, které se objevily během
stavby (propadlá kanalizace) v hodnotě 618.193,00 Kč s DPH. Celkem
se proinvestovalo 4.940.487,00 Kč.

Financování akce bylo zajištěno
v rozsahu cca 7,5% z vlastních prostředků obce, ve zbývajícím rozsahu pak bylo financováno z dotace
z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Během let
2012 - 2014 kontrolní audity odhalily a vyhodnotily neoprávněnost
čerpání části dotace.
Za prvé došlo k přeměření skutečné délky opravované komunikace certifikovaným měřidlem
a porovnání s projektovou dokumentací, s výsledkem o 28 m méně oproti projektu a zadání v rozpočtu. Zadruhé nebylo možno
doložit relevantní doklady, které
by obhájily důvod víceprací.
Výsledkem tohoto auditu bylo

obci uloženo vrátit část dotace
ve výši odvodu 802.920,00 Kč.
I přes veškerou právní snahu obhájit a prolomit veškeré důvody
k uložení odvodu, jsme byli nuceni požadovanou částku ke konci prosince 2014 zaplatit. Zároveň
obci Nová Ves bylo uloženo penále z neoprávněného čerpání dotace v celkové výši 802.920,00 Kč,
čímž obec reagovala zasláním žádosti o prominutí uloženého penále a čeká na rozhodnutí. I když
je tato záležitost pro nás všechny
velmi nepříjemná, zastupitelstvo
obce odsouhlasilo, aby byla celá věc předána orgánům činným
v trestním řízení k prošetření.
Marek Prokeš

Deset obyvatel Nové Vsi si potvrdilo,
že „Má pod čepicí“

K

rátce před Vánocemi skončil
v obci Nová Ves tříměsíční vzdělávací kurz projektu Mám
pod čepicí. Zúčastnilo se ho 7 žen
a 3 muži. Kurz pořádala českobudějovická Attavena ve spolupráci
s obcí Nová Ves.
Kurz byl zaměřen především na počítačové dovednosti, ale nezapomnělo se ani na spotřebitelské,
právní a další užitečné znalosti. Co
se tedy účastníci všechno naučili? Pracovali s internetem a e-mailem a dozvěděli se i o možnosti telefonování přes Skype. Zjistili, jak
dohledat potřebné informace díky klíčovým slovům a frázím nebo pozvat známé k chatu. Seznámili
se s nejdůležitějšími kancelářskými programy MS Word a MS Excel, které jim poslouží k tvorbě textových dokumentů a tabulkových
přehledů skrz vybrané početní funkce. Velmi se líbila i lekce o úpravě
fotografií, ve které se naučili stahovat obrázky z fotoaparátů do počítače, následně je upravit a pak třeba
odeslat e-mailem přátelům.
Všechny zaujala i lekce zaměřená
na práva spotřebitelů při reklamacích a změny vyplývající z nového
občanského zákoníku pod vedením
Romana Bureše z asociace SOS
(Sdružení obrany spotřebitelů).

Číslo 1

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
26. 11. 2014
ZO schvaluje:
- Smlouvu o poskytnutí finanční
dotace se ZŠ Nedabyle ve výši
5 tisíc Kč.
ZO bere na vědomí:
- informaci o doručení platebního
výměru č. 25/2014 na odvod
za porušení rozpočtové kázně
18. 12. 2014
ZO schvaluje:
- rozpočet obce pro rok 2015 jako
vyrovnaný - celkové příjmy
ve výši 7 565 000,- Kč
- celkové výdaje ve výši
7 565 000,- Kč
- rozpočet SMO Pomalší pro rok
2015 jako přebytkový
- celkové příjmy ve výši
163 000,- Kč
- celkové výdaje ve výši
120 000,- Kč
- cenu vodného v částce 34,62 Kč
bez DPH (pohyblivá složka)
a cenu stočného v částce
22,02 Kč bez DPH
(pohyblivá složka)
- koupi pozemku parč. č. 215/32
v k. ú. Nová Ves u Českých
Budějovic o výměře 30 m2
za cenu 50,- Kč/m2
15. 1. 2015

„Studenti v Nové Vsi nebyli v naprosté většině žádní začátečníci,“
říká zkušený lektor Viktor Váňa,
který celý kurz vedl. „Přesto si
však z kurzu odnesli něco nového
a rozšířili své znalosti práce s počítačem. Zvláště lekce o úpravě
digitálních fotografií se všem velmi líbila. Navíc při kurzech panovala příjemná přátelská atmosféra,
prostě jsme si to všichni užívali.“
Při výuce asistovala Markéta Dolénková, kterou si všichni oblíbili
pro její laskavý přístup.
Účastníci měli kurz bezplatně. Projekt Mám pod čepicí
(CZ.1.07/3.1.00/50.0021) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Jako

bonus každý účastník obdržel bezplatný přístup k vzdělávacímu portálu Virtuální kolega na adrese
www.virtualnikolega.cz. Na něm
si mohli vybrat ze spousty studijních materiálů - videí, kvízů, cvičení a dalších materiálů k tématům
MS Word, MS Excel, tvorba životopisu, webových stránek, příprava prezentací, úprava fotek a mnoho dalších.
Nová Ves je jednou ze sedmi obcí do 2000 obyvatel, kde již kurzy proběhly. V dalších pěti právě
probíhají a ještě nejméně 6 obcí
v Jihočeském kraji a na Vysočině
kurz teprve čeká. Více informací,
ohlasy a fotografie z výuky lze nalézt na na internetové adrese:
www.mampodcepici.webnode.cz.
Marie Valentová

ZO schvaluje:
- Smlouvu o poskytnutí finanční
dotace s SDH Nová Ves ve výši
100 tisíc Kč pro rok 2015
- Smlouvu o poskytnutí finanční
dotace s TJ Nová Ves ve výši
109 tisíc Kč pro rok 2015
- Smlouvu o poskytnutí finanční
dotace s TJ Sokol Nová Ves
ve výši 71 tisíc Kč pro rok 2015
- podání podnětu orgánům
činným v trestním řízení
k prošetření záležitosti ohledně
odvodu za porušení rozpočtové
kázně pro podezření ze spáchání
trestného činu
19. 2. 2015
ZO schvaluje:
- Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015 o odstraňování
komunálních odpadu na území
obce Nová Ves s účinností
od 1. 1. 2015
Alice Vávrová
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Vyúčtování nákladů na odpadové hospodářství
obce Nová Ves v roce 2014
J

ak z uvedeného vyúčtování
nákladů vyplývá (viz tabulku
vpravo), Obec Nová Ves přispívá každému svému občanovi částkou 401,- Kč na svoz odpadů. Při
současných nákladech by poplatek za svoz činil 1 000,- Kč.
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2015 zůstává i přes tyto vysoké náklady pro
občany stejný jako v loňském
roce, tedy 600,- Kč/osoba/rok,

u rekreačních objektů rovněž
600,- Kč/objekt/rok. Splatnost tohoto poplatku je 31. 3. 2015, a to
v hotovosti do pokladny Obecního úřadu nebo bezhotovostně
na č. ú. 268862381/0300.
Upozorňujeme občany, že pokud
nebude poplatek uhrazen včas,
bude vymáhán správcem daně
dle OZV o místním poplatku č.
1/2012 a dle daňového řádu!

položka

Náklady celkem v Kč

1 Sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)

107 580,-

z toho tříděný sběr papíru

42 900,-

z toho tříděný sběr plastů

46 120,-

z toho tříděný sběr skla

18 560,-

2 Oddělený sběr biologických odpadů

40 656,-

3 Oddělený sběr nebezpečných odpadů

17 746,-

4 Oddělený sběr objemných odpadů

37 922,-

5 Směsný komunální odpad

607 326,-

6 Administrativa odpadového hospodářství obce

Novinky v odpadovém
hospodářství
Od 1. 1. 2015 vzniká obcím zákonná povinnost umožnit občanům třídit a likvidovat biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO) a kovy. Povinnost likvidovat BRKO již naše obec splňuje
přistaveným kontejnerem na trávu
(naproti budově OÚ). Firma Marius Pedersen, a. s. nabízí další
možnost třídění biologického odpadu (viz článek níže).
Jedná se o pronájem nádob na biologický odpad o objemu 240 l.
Zájemci o tyto nádoby je mohou

objednávat v kanceláři Obecního úřadu v době úředních hodin,
nebo na tel.: 387 240 697 a budou občanům poskytnuty zdarma.
Vývoz biologického odpadu bude
prováděn v rámci svozu komunálního odpadu v období duben - říjen v intervalu 1x za 14 dní.
Pro třídění kovů je pak občanům
k dispozici nově přistavený kontejner šedé barvy, a to rovněž na ploše před budovou Obecního úřadu.
Více informací na www.ekokom.cz
Alice Vávrová

1 200,-

Náklady celkem
Příjmy - poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy za rok 2014
Příjmy za zpětný odběr - třídění odběru

812 430,-

Doplatek z rozpočtu obce za rok 2014 celkem

289 198,-

457 481,65 751,-

Doplatek z rozpočtu obce na jednotlivého občana

401,-

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 21. března 2015 od 8.00 do 10.00 hodin proběhne ve spolupráci s SDH svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu opět na skladě před obecním
úřadem.

Firma Marius Pedersen nabízí možnost třídění biologického odpadu
Vážení spoluobčané,
nabízíme pro vaši obec novou možnost třídění odpadu, která předpokládá snížení objemu směsného komunálního odpadu ve vaší obci.
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad z vašich domácností, který
byste jinak uložili do popelnice, případně na kompost vaší zahrádky.
Službu vám nabízíme s ohledem na možnost materiálového využití
bioodpadu, což přispívá k ochraně životního prostředí.
My vám nabízíme přistavení nádob, a to zdarma, na určené stanoviště dle požadavku obce. Také četnost svozu bude nastavena dle vašich potřeb.

Pro vaši lepší orientaci a pomoc při třídění uvádíme:
Jak třídíme biologický odpad?
Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob pro sběr biologického odpadu. Do těchto nádob lze odložit trávu

nebo listí ze zahrad, parků, shnilé ovoce, zelenina, zvadlé květiny,
plevel, nalámané větvičky.
Je to odpad, který je tvořen zejména rostlinnými zbytky jako je tráva,
listí, větve stromů, přírodní neupravené dřevo. Biologicky rozložitelný
odpad by se měl především kompostovat. Ale kompostování tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický odpad musí být čistý, bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů. Kompostovaný biologický odpad se používá při zpracování zeminy, kterou
lze využít při rekultivačních pracích na skládkách, následných rekultivací stavenišť nebo dokončovacích terénních úprav na staveništích, popřípadě při údržbě městských parků. Vzniklou hmotu z kompostárny
lze používat i jako hnojivo a doplňovat jím živiny na poli.

Co do nádob určitě nepatří!
Do nádob nepatří uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír, stavební materiály...

Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
provozovna České Budějovice, Žižkova 1, 370 01 České Budějovice,
tel. a fax 386 350 495
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Číslo 1

Školní výuku v Nedabyli doplňuje bohatá
mimoškolní činnost
V

letošním školním roce chodí do školy 63 žáků, kteří se
učí ve čtyřech třídách. Naši školu považujeme za školu rodinného typu, kde se všichni dobře známe jak s dětmi, tak s rodiči. Jsme
málotřídní škola. V současné době máme čtyři třídy, sloučeny jsou
pouze dva ročníky. Ostatní ročníky se již učí samostatně. V letošním školním roce máme 17
prvňáčků.
Kapacita školní družiny je 30
žáků. Jen stěží může uspokojit
všechny zájemce. Ve škole působí ředitelka, čtyři učitelky a dvě
pedagogické asistentky a vychovatelka školní družiny. Žáci mají
možnost zúčastnit se mimoškolní
zájmové činnosti. Žáci se mohou učit hře na hudební nástroje,
na klavír, flétnu a kytaru. Rodiče
nemusí děti vozit do města. Je zde
také možnost sportovního vyžití,
žáci mohou navštěvovat pozemní hokej, vybíjenou, judo. Starší žáci se mohou zúčastnit kurzu
kolečkových bruslí. Veškerá výbava, inline brusle, helmy, chrániče pro všechny účastníky, byla

1. září - slavnostní zahájení školního roku

zakoupena z prostředků projektu
Zdravý životní styl na kolečkách.
Pro kreativní děti nabízíme kroužek dovedných rukou. Kdo rád
hraje divadlo a zpívá, může chodit
do hudebně-dramatického kroužku. Nabízíme také kroužek zdravotnický. Pro žáky prvního a druhého ročníku nabízíme kroužek
anglického jazyka, děti vyšších
ročníků se mohou zdokonalovat

v anglické konverzaci. Na kroužky mohou všechny děti čekat vždy
ve školní družině, dokud si je nepřevezme vedoucí kroužku. I toto
je řešení mimoškolního volného
odpoledního času pro starší děti.
Jsme zapojeni do projektů Ovoce
do škol a Pohyb a výživa. V rámci těchto projektů se děti učí zdravě žít a rozvíjet se. Chceme získat
odznak VIP školy.

Každý rok v lednu se na všech
školách, také i na naší, koná zápis
budoucích prvňáčků. Letos se přišlo se zapsat 19 dětí. Kapacita naší školy stanovená ministerstvem
školství je 70 žáků. Mohli jsme
přijmout pouze 16 dětí. V současné době máme místo ještě pro jednoho prvňáčka. Doufáme, že příští
rok budeme moci přijmout všechny zájemce o školu v Nedabyli
z Nové Vsi.
V současné době se připravujeme
na různé soutěže, recitační, pěveckou, soutěž v českém jazyce
a přírodovědnou. Plánujeme kromě pilného učení také masopust,
spaní ve škole, Den Země, každý
měsíc divadelní představení a týdenní školu v přírodě, letos na Nových Hutích na Šumavě. Školní
rok uzavíráme zahradní slavností.
Přáním všech pedagogů je, aby
z naší školy vycházely děti zdravě sebevědomé, kamarádské
a na správné cestě k rozvoji celé
osobnosti.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka Základní školy Nedabyle

I když není v zimě zima, ve školce je vždycky prima...
... aneb co v zimě prožíváme ve školce
Z

imní měsíce jsou velmi bohaté na tradice, zvyky, svátky a všelijaké radovánky. Pro
učitelku mateřské školy, alespoň
z mého pohledu, jedny z nejkrásnějších momentů v roce prožité
společně s dětmi.
Těšení se na Vánoce, hlavně
na Ježíška, střídá bázeň z nadpřirozených bytostí, které nás v adventu ve školce i doma navštěvují.
Napětí před příchodem Mikuláše, anděla, čertů i svaté Lucie je
patrné pouhým pohledem do dětských očí. Představivost pracuje. I mé srdce vždy zrychlí rytmus
a cítím se malá. Svatá Lucie v bílém, symbol čistoty, před kterou
se neschová žádný nepořádek, děti opět mile překvapila svou vlídností a laskavostí. Bázeň z nadpřirozenosti však zůstala a čekání
na Štědrý den se zkrátilo.

Vánoční svátky nabízejí tolik inspirace, že prolínaly snad
do všech našich školkových činností. Dovádění dětí na zahradě jednoho dne přerušilo cinkání
zvonečku ze školky. Ježíšek přišel

s velkou nadílkou a splnil nám
spoustu společných přání.
Ale nic netrvá věčně, Vánoce pomalu odezněly a zimní radovánky se hlásily o slovo. Zima zatím se sněhem šetřila, ale děti

si každý napadlý centimetr, dalo by se říci každou vločku, která spadla na zahradu školky, užívaly. Slepit sněhuláka z poprašku
sněhu dá hodně práce, ale i taková zkušenost se do života hodí.
Částečně jsme leden také věnovali finálním přípravám k zápisu
do školy, ke kterému šlo třináct
našich předškoláků.
V posledních dnech si s dětmi ve školce užíváme masopustu a všeho co k němu patří. Převleky, tanec, hry, soutěže
a dobroty nám připomínají - teď
dovádějte a užívejte si, ať se pak
můžete zklidnit a pořádně se připravit na Velikonoce.
Přeji klidnou postní dobu a milovníkům zimy ještě pořádnou sněhovou nadílku.
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves
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Vánoční turnaj neregistrovaných
ve stolním tenise se vydařil
P

o vánočních svátcích se sešli
amatérští stolní tenisté v příjemném prostředí naší sokolovny.
Všichni přišli první povánoční sobotu strávit pohybem.
V kategorii mládež do 15-ti let
se utkalo devět dětí ve dvou
skupinách.
Závěrečnými vyřazovacími zápasy prošel nejlépe Šimon Hošna,
který ve finálové bitvě nakonec
udolal 3:2 Romana Koláře. Třetí
skončil Jiří Trachta, který v utkání
o „bronz“ zdolal Jana Vávru.
V kategorii dospělých startovalo celkem 22 účastníků, z toho
dvě ženy. Ve čtyřech skupinách
se bojovalo o postup do závěrečných vyřazovacích zápasů. Nejlépe si vedl Vladimír Toman, který
ve finále zvítězil nad Františkem
Vávrou prostředním, ten tak obhájil loňskou „stříbrnou medaili“.
V utkání o třetí místo si lépe vedl Jan Gulaš, který porazil Pavla
Němce.
Na závěr zbývá poděkovat pořadatelům, za bezchybnou organizaci a pěkné sportovní prostředí, obecnímu úřadu za příspěvek
na ceny do turnaje a všem účastníkům za předvedené výkony.
jh

Šimon Hošna, Roman Kolář a Jiří Trachta

Milan Novotný (cena útěchy), Monika Bauerová (vítězka žen - převzal bratr),
František Vávra, Vladimír Toman a Jan Gulaš
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Jak ještě letos
zvelebíme
sportoviště
Pro letošní rok obdržela TJ Nová Ves dotaci z obecního rozpočtu v celkové výši 109 tisíc. Tato
bude využita k částečnému pokrytí nákladů na dopravu pro divizní
družstvo kuželkářů. Tenisový oddíl použije část těchto prostředků
na dostavbu skladu a renovaci laviček, společně s oddílem fotbalu použije finance na nákup benzínu do sekaček a na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním
Sportovního plesu. Fotbalový oddíl použije část dotace na údržbu hřiště (sečení, hnojení, propískování, postřik proti plevelům),
k částečnému oplocení dětského
hřiště, na ceny do turnaje O pohár
starosty a na zpracování projektu
na závlahu fotbalového hřiště a tenisových kurtů.
TJ Sokol Nová Ves obdržela tuto dotaci ve výši 71 tisíc. Ta bude
použita na hrazení nákladů spojených s pořádáním kulturních
a sportovních akcí (Dětský maškarní bál, Lyžařský zájezd, Šibřinky, Stavění máje, Mikulášská besídka a Turnaj neregistrovaných
ve st. tenisu). V sokolovně budou
instalována LED svítidla a nově
vymalujeme.
jh

Dětského maškarního reje si děti užily díky sponzorům
TJ
Sokol Nová Ves uspořádala dne 22. února 2015 tradiční Dětský maškarní rej v místní sokolovně. Této každoroční
akce se letos zúčastnilo 91 dětí
oblečených do nejrůznějších kostýmů z pohádkové i zvířecí říše,
bojovníci, filmové i mystické postavy. Zábavu si všechny děti i jejich rodiče užily plnými doušky.
Celé zábavné odpoledne plné tancování a soutěží fantasticky moderovala Štěpánka Hušková - Laštůvková se svými pomocnicemi
z tanečního studia DanceLine.
Tradičně se vyhlašovalo 10 nejlepších masek, což byl velice těžký úkol pro nezávislou porotu,
která byla vybrána z řad návštěvníků této akce. Každá maska byla totiž připravována s láskou a její nositelé si to opravdu užívali.

Žádný dětský návštěvník ovšem
nemusel být smutný, že se neumístil v této soutěži. Pro každého z nich byla připravena také
cena útěchy a létací balónek. Nebylo proto nutné zvítězit, ale zúčastnit se.

Radost z příjemně stráveného odpoledne mohla být uskutečněna
jen za pomoci pořadatelů a dobrovolníků, kteří se podíleli na této organizaci, ale také za finanční a věcné pomoci přispěvatelů,
které musím touto cestou zmínit

a poděkovat jim. Jde o OÚ Nová Ves, členy sdružení dobrovolných hasičů Nová Ves, Jindřicha
Davida, ZPMV, cukrárny MIMRA, Jaroslavy Mazákové a Blanky Lencové.
Stanislava Prokešová
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Tříkrálová sbírka byla s větrem v zádech

V

sobotu 10. ledna 2015 oblékly královský šat tři skupiny dětí. V první skupině kralovali
Bára Malinková, Maruška Jeseničová a Honzík Lenc. Dále Ben
Bauer s Vojtou a Stáničkou Prokešů. A v poslední skupině vládli Matěj Bachratý, Kryštof Ašenbrenner a Martin Fiala.
Ačkoli počasí mělo v tento den
velice taškařivou povahu, neboť ulicemi se proháněl silný vítr a králové se tak mnohokráte
ocitli bez ozdob na svých hlavách, přesto se úspěšně vybralo

11.600.- Kč. Za celou střížovskou farnost se vybrala částka 60.919.- Kč. Tato částka se

rozděluje na dvě poloviny. 50%
výtěžku putuje pro Domov sv.
Alžběty ve Veselíčku pro matky
s dětmi v momentální životní tísni a 50% slouží na kompenzační pomůcky pro seniory v domácím prostředí či v domovech pro
seniory.
Koordinátor sbírky Roman Tlapák děkuje za všechny příjemce
těm, kteří přispěli, i těm, kteří se
zapojili do této činnosti.
Více informací na www.dchcb.cz.
Kateřina Ašenbrennerová

Číslo 1

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
5. 3. 2015
DIVADLO
Kašpárkův hrobeček MUZIKÁL ,,CHLUPÁČI”
sokolovna od 17:00 hodin

7. 3. 2015
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
DO SCHLADMINGUPLANAI

14. 3. 2015

Letos uplyne 70 let od vítězství nad fašismem
8. května oslavíme Den osvobození
a konec druhé světové války v Evropě. Toto datum používala celá západní Evropa, a tak jsme se i my
přidali v roce 1992. Samotné datum není rozhodující, vždyť v Čechách se bojovalo ještě 11. května

1945, důležité je se k oslavám připojit, neboť ne každý stát, vzhledem
ke své historii, si to může dovolit.
Vyvěsme státní vlajku nebo prapor
na svůj dům, buďme hrdí na naše
předky, na ty, co zaplatili cenu nejvyšší, a především na ty, co přežili

a neposkvrnili svůj charakter. Připomínám citát amerického filosofa,
španělského původu, George Santayany: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si
ji zopakovali.“ Oslavujme, protože
dokud slavíme, tak ještě žijeme. jh

Hledáme staré záznamy z fotbalového prostředí
Na letošní rok připadá 90. výročí založení novoveského fotbalu a 50 let od vybudování fotbalového hřiště v Nové Vsi. Chtěli
bychom vás tímto požádat o zapůjčení jakékoli dokumentace
včetně fotografií, které se vážou
k tomuto tématu.

NOVOVESKÉ ŠIBŘINKY
sokolovna od 20:00 hodin

30. 4. 2015
STAVĚNÍ MÁJE
fotbalové hřiště od 16:30 hodin

30. 5. 2015
DEN DĚTÍ
fotbalové hřiště od 15:00 hodin

Ve čtvrtek po Velikonocích
9. dubna 2015 od 14.45 do 17.15
bude v Mateřské škole Nová Ves,
okres České Budějovice probíhat

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Příspěvky, prosím, podávejte na obecním úřadě Nová Ves.

Po pořízení kopií budou originály vráceny. Děkujeme
ka

Více informací k zápisu v mateřské škole a na www.novaves.net
- odkaz mateřská škola.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Po delší době bych vás opět chtěla pozvat do naší Obecní knihovny. V současné době ji navštěvuje asi 80 čtenářů a určitě mají z čeho vybírat. V knihovně máme více než 2 500 knih. Většina z nich
je beletrie pro dospělé i pro děti, knihy historické a životopisy, jsou
tu také naučné knihy o vaření, přírodě, zahradě ... různé encyklopedie pro děti.
Přibližně 3x do roka nám Jihočeská vědecká knihovna přijede
vyměnit 300 - 400 přečtených
titulů za nové, takže je stále
z čeho vybírat.
Velmi oblíbené jsou např. historické knihy od Vlastimila Vondrušky, máme jich tu poměrně
velký výběr, mimo jiné 4 díly
Přemyslovské epopeje.

Oblíbené jsou také detektivky
od Jo Nesba, nebo knihy od Ken
Mc Clura, Charlotte Link...
V současné době můžeme také
nabídnout:
Zlodějku knih - Zusak Markus, Žítkovské bohyně - Tučková Kateřina,
Inferno - Brown Dan a mnoho
dalších.
Přijďte se podívat!

Na stránkách Obce Nová Ves
(www.novaves.net)
v
sekci
„Obecní knihovna“ najdete seznam knih.
Věřím, že brzy bude také spuštěn
elektronický katalog na stránkách
Obce.

s počítačem. Je možno ho využívat v otevírací době OÚ nebo
knihovny.

Mám ještě jedno pozvání:
na Obecním úřadě je pro naše občany k využití zdarma počítač
s internetem.
Na tomto počítači je instalován program „VIRTUÁLNÍ KOLEGA„ a je pro všechny volně
k dispozici. Je to výukový program, kde se pomocí výukových
videí můžete naučit pracovat

Knihovna má také svůj telefon:
776 630 628
(možno volat i mimo výpůjční
dobu).

Více informací o tomto programu najdete na
www.virtualnikolega.cz

A nakonec připomínám výpůjční dobu knihovny:
PONDĚLÍ - 16,30 - 18,30 hod.
Těším se na vás.
Alena Veselá, knihovnice

Prosinec 2014 - Leden, únor 2015

Číslo 1

Z HISTORIE OBCE / JUBILANTI

strana

Nejstarší dochovaný záznam o obci
Hůrka vznikl před 620 lety
Zde vám představujeme
rubriku, ve které budeme pravidelně vyhledávat
různé zajímavosti z historie obce. V tomto čísle začneme úplně od začátku.

P

rvní písemná zmínka o naší Hůrce je z roku 1395, kdy
část Hůrky patřila Pešíkovi z Borovnice. Hůrka na kopci vznikla
asi během 13. nebo 14. stol. Onoho roku 1395 Pešík z Borovnice daroval střížovskému kostelu
plat, pojištěný na zdejším rychtáři Pavlovi.
Hůrka bývala rozdělená mezi různé majitele. Nejznámějším

jménem mezi majiteli částí Hůrky je asi Ondřej Puklice ze Vztuh,
budějovický měšťan, známý svou
tragickou smrtí v roce 1467 (v Č.
Budějovicích je podle něho pojmenovaná ulice).
Ke známým jménům, i mezi laiky, patří Kořenští - proslulí hrubostí a rvačkami. Kořenští z Terešova na Komařicích měli Hůrku
jako příslušenství statku Zborov.
V první polovině 17. Stol. to m.j.
byla usedlost Kašpara Fouska.
Toto příjmení se tu udrželo podnes. Roku 1709 koupili Zborov
i s Hůrkou Schwarzenberkové
a Hůrka se stala součástí Třeboňského panství, ale ne úplně - své
poddané v Hůrce měla i Krumlovská prelatura.

Od roku 1850 byla Hůrka součástí
obce Hodějovice (Hodovice, Hodowitz - dnešní Staré Hodějovice)
a od roku 1914 byla samostatnou
obcí (někdy se uvádí rok 1915).
Prvním starostou Hůrky byl rolník
František Tvaroh z č.p. 10.
V roce 1943 se musela Hůrka
sloučit s Novou Vsí, což hůrečtí
těžce nesli a podali odvolání, které
bylo přísně vyšetřováno Oberlandratem v Budějovicích jako pobuřování občanstva.
Po osvobození v roce 1945 se opět
stala samostatnou obcí - a to až
do roku 1960, kdy se stala osadou
obce Nedabyle. Tou byla až do roku 1990 - v tomto roce se stává
součástí nově vzniklé obce Nová
Ves u Českých Budějovic.

Nový objev první písemné zmínky
o Nové Vsi
L

éta se jako 1. písemná zmínka o naší Nové Vsi uváděl rok 1580, který uváděli August Sedláček a Antoním Profous
a od roku 2007 se uváděl jako rok
1. Písemné zmínky o Nové Vsi
rok 1574.
Historik PhDr. Daniel Kovář
(dnešní ředitel SOkA Č. Budějovice) tehdy naše radní upozornil
na soudní protokol z 30. 7. 1574
se zmínkou o Nové Vsi (viz. Novoveský zpravodaj - září 2007,
str. 3-6).
V roce 2014 historik PhDr. Daniel Kovář v časopise Výběr JčM
Č.Budějovice píše o zatím nejrannějším zjištěném výskytu názvu Nová Ves a to z roku 1564.
Dosud nejstarší nalezená zmínka pochází z 6. dubna 1564, kdy
držitel doubravického statku Mikuláš Humpolec z Tuchoraze (rožmberský dvořan) psal Jakubovi Krčínovi z Jelčan, že nechal
zpracovat dříví k pálení vápenné pece - “neb tu u Nový Vsi lesů starejch dosti poraženejch leží,
ježto by sic tu shnilo” (SOA Třeboň, odd. Č.Krumlov, Velkostatek Č. Krumlov, sign. 17K 1c.).
Takže Nová Ves mohla vloni

7

NAŠI JUBILANTI
8. prosince 2014
Marta Špačková
oslavila 75 let

8. ledna 2015
František Vávra
oslavil 70 let

9. ledna 2015
Ludmila Mazáková
oslavila 80 let

31. ledna 2015
František Psohlavec
oslavil 70 let

1. února 2015
Miloslava Pavlová
oslavila 70 let

Jedna z nejstarších dochovaných pohlednic Nové Vsi z roku 1910

oslavit 450. výročí první písemné zmínky.
Tuto o 10 let starší zmínku nalezl
PhDr. Kovář náhodně při zpracování jiného badatelského tématu.
Není vyloučeno, že bude časem
objevena i starší písemná zmínka o Nové Vsi, která byla založena třeboňskou vrchností - podle

PhDr. Kováře - někdy mezi roky
1557 a 1564.
Celý článek PhDr. Kováře “Z nejstarších dějin Nové Vsi na Českobudějovicku” je k přečtení v časopise Výběr Jihočeského muzea
Č.B. 2014, č.3, str. 215-217.
Jiří Vávra

6. února 2015
Růžena Tesařová
oslavila 85 let
Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá
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Marta Malá
Masérské služby - Kinesiology Taping
Mohu Vám pomoci od bolesti zad i těla,
neboť masáž je na to skvělá.
Klasická, lávová i reflexní terapie
Vaše srdíčko potěší a dušičku zahřeje.
Žižkova 309/12 - 370 01 České Budějovice
tel.: 776 755 900
email: marta.mala71@seznam.cz

MD STŘECHY s.r.o. Martin Dvořák - Římov

POKRÝVAČI - KLEMPÍŘI - TESAŘI
Hydroizolační fólie na ploché střechy a balkony
Hasičská 233 - 373 24 Římov - tel.: 774 356 020
email: mdstrechy@centrum.cz - www.mdstrechy.cz

Do příštího čísla pro vás připravujeme
informace o investicích a nových projektech v obci
Jedním ze záměrů budoucích investic obce je vybudování nové kanalizace ve staré části obce Nové Vsi. Dále vás budeme informovat, jak pokračují projekty rekonstrukce komunikací “nad hřištěm” a “pod hlavní silnicí”. A také se dozvíte, jak to vypadá s možnou těžbou písku v okolí Nové Vsi.

Vážení občané,
dovolujeme si vám nabídnout
na této stránce možnost inzerce.
V případě zájmu vám veškeré
informace i s ceníkem poskytne:
Kateřina Ašenbrennerová
telefon 774 345 785,
nebo na email:
novaves.zpravodaj@centrum.cz.
Ceník a podmínky inzerce naleznete také na stránkách:
www.novaves.net - >zpravodaj
obce - inzerce<.
Rádi otiskneme i vaše příspěvky, podněty a komentáře.
Obecní úřad Nová Ves,
Hůrka 130, 373 15 Nová Ves,
novaves.zpravodaj@centrum.cz,
telefon 387 240 697.

Vedení obce má také zájem upravit prostor před hostincem U Nádraží i s komunikací směrem na Borovnici. V současnosti
nechává zpracovat studie.
Marek Prokeš, starosta

Uzávěrka příspěvků
do příštího čísla zpravodaje
bude 15. května 2015.
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