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do přišel v sobotu 14. března letošního
roku do novoveské Sokolovny, určitě si
v první chvíli myslel, že se ocitl v úplně jiném století. Na každém kroku totiž potkal piráty a pirátky všeho druhu! Všude šplouchalo moře, cákaly ryby, křičeli racci... U stropu
byla zavěšená pirátská bárka. Prostě se tu konaly tradiční Šibřinky, tentokrát na téma „Piráti“. Pořadatelé opět dokázali nádherně vyzdobit sál a společně s maskami vytvořili
úžasnou a nezaměnitelnou atmosféru.
Také letos se sešlo velké množství masek, skupinky předváděly svá vydařená
vystoupení.
A tak jsme mohli vidět, například, jak v Domově důchodců cvičí aerobik, na svém velbloudu přijel sultán až z dalekého Turecka,
jednu chvíli jsme se přenesli do období Velké francouzské revoluce a byli jsme svědky popravy gilotinou... Určitě velmi originálním nápadem byla podprsenka XXXXL.
Dvěma „messengers“ na kolech se bohužel
podařilo proslavit Novou Ves i v médiích.
Bylo velmi těžké vybrat nejlepší masky.
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Hasiči si při
svozu odpadu
Les Chlumek
zřídili velitelské
ukrývá 70 let
stanoviště
v obýváku
6 staré tajemství 7

Letošní šibřinky obec Novou
Ves opravdu zviditelnily

K

ČÍSLO

Má to být „Retro hračka“, bubeníček na provázku, hračka kterou všichni známe ze svého
dětství? Má to být dokonale připravená scénka „Což takhle dát si špenát“ i s obrovskou
kremrolí?
Nakonec všechny překonalo a zasloužené vítězství si odneslo „Entomologické sympozium“, které předvedlo v sále úžasnou Sekorovu sbírku broučků. Zásluhu na vítězství měla,
zcela jistě, neodolatelná Beruška, která si dokázala získat srdce všech přítomných v sále.
Nutno podotknout, že vítězná partička Martin Ašenbrenner, Honza Lenc, Zdeněk Rezek,
Marek Pešula, Tomáš Lebeda a jejich báječné manželky..., si letos završili svůj „hetrix“!
Oslavili totiž své vítězství již třetí rok za sebou.
Nezbývá než znovu poděkovat pořadatelům
za organizaci celé akce a všem maskám
za skvělé nápady, dokonalou přípravu a čas
tomu všemu věnovaný.
Těšíme se na příští rok!
Fotky jsou k vidění na webových stránkách:
http://veselaobec.rajce.idnes.cz/
Text a foto Alena Veselá

SLOVO STAROSTY

M

áme za sebou první čtyři měsíce v roce
2015, a tak se pokouším ohlédnout, co se
v naší obci událo po stránce kulturní a trochu vše
zhodnotit. Když jsem se na tomto místě, v prosinci loňského roku po volbách, rozepsal o tom, že
bych byl rád, aby Nová Ves byla obec, v které to
žije, a o které se říká: „Tam se stále něco děje“,
tak mě ani nenapadlo, že tento podnět ke zviditelnění bude přijat takto zodpovědně. Po relativně klidném začátku roku došlo v březnu k zásadní
změně. Začalo to posprejováním fasády naší Mateřské školy. Tento nepříjemný incident jsme předali k prošetření a od té doby Policie ČR má u nás
napilno. Vše vyvrcholilo zprávou v hlavních sdělovacích prostředcích o výskytu padělaných peněz v naší obci. Vážení spoluobčané, takhle ne!
Takto se prezentovat nechceme, neboť oba skutky se pohybují už v trestněprávním poli (podrobně popsáno v obecní soudničce). Ale i přes tyto
výstřelky, které vzedmuly doposud mírně stojatou hladinu obecního dění, musím konstatovat,
že můžeme nabídnout spoustu pozitiv. Co se týká pořádání kulturně - společenských akcí v obci,
tak si s návštěvností vedeme nad očekávání dobře
a jsem rád, že jsou zde stále více vidět i naši noví
spoluobčané, kteří tady nebydlí dlouho. Ale abych
se dlouho neohlížel, máme před sebou letní čas
a s ním i další kulturní, sportovní a společenské
akce, např. Dětský den, hasičská soutěž „O pohár
starostů“, Novoveské slavnosti... Budu rád, když
se s vámi na některé z těchto akcí potkám a vyslechnu, co byste rádi změnili nebo udělali jinak.
Na závěr mi ještě dovolte zmínit jednu zajímavost,
která nesouvisí s kulturou, ale s ornitologií. Jde
o výskyt vzácného ptačího druhu chřástala polního. Píši to zde proto, že tento pták vydává v noci
charakteristický zvuk připomínající pohyb mince
po hřebenu na česání. Slyšet ho můžete z prostoru na louce, vedle benzinové pumpy, v období
od května do července. A jaký vliv má tento drobný pták na plánovanou výstavbu jižní tangenty se
dozvíte v příštím čísle zpravodaje, to však vyjde
až v době, kdy už nebude možné jeho charakteristický hlas zaslechnout. Přeji vám všem příjemné
počtení v novém čísle zpravodaje, ve kterém opět
naleznete zajímavé články o tom, jak je to s přípravou nových stavebních projektů, ohlédnutí se
za historií a další informace ze života v naší obci.
Marek Prokeš, starosta
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Kdy se dočkáme nového chodníku
do Nedabyle?
V

únoru 2015 proběhlo územní řízení k výstavbě chodníku směrem na Nedabyli. Přípravě
tohoto projektu předcházelo složité jednání o tom, na které straně tato pěší komunikace povede.
Z důvodu vlastnických práv byla
zvolena varianta, při levé straně,
ve směru na České Budějovice.
Začínat bude přechodovým místem na křižovatce „U Pavlů“, následně, souběžně s hlavní silnicí
se chodník vyhne vzrostlým stromům, překlene vodní příkop dvěma mostky a ukončí svoji trasu
opět místem pro přecházení navazující na chodník od Nedabyle. Další průběh tohoto projektu
bude následovný. Po získání stavebního povolení (cca červenec)
budeme prioritně usilovat o zafinancování celé akce z harmonogramu výzev EU (pokud bude vypsán). V případě, že v tomto
směru nebudeme úspěšní, tak tuto stavbu vybudujeme a uhradíme

Likvidaci větví
nám usnadní
štěpkovač

O

d začátku roku 2015 vznikla povinnost obcím zajistit likvidaci bioodpadů. U nás tato povinnost již byla vyřešena
v předchozích letech, vymezeným prostorem před obecním úřadem, kde je možno navést veškerý bioodpad. Zde se ukládají větve
a do přistaveného kontejneru posečená tráva. Tu je možno po novu ukládat do hnědých bionádob,
které se vyváží 1x za 14 dní, každý
sudý týden, ve středu ráno. Ale nic
není zadarmo a i tyto svozy zasahují do rozpočtu obce. Proto jsme,
ve spolupráci se Svazkem měst
a obcí regionu Pomalší, vstoupily
do jednání o zakoupení štěpkovače a dvou velkoobjemových kontejnerů. Podmínkou je spoluúčast
alespoň pěti obcí a využití dotací.
V případě, že tento záměr vyjde,
budeme schopni sami likvidovat
větve na štěpku, a tu následně dále
využívat s minimálními náklady.
Marek Prokeš

Číslo 2

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
19. 3. 2015
- schválen projekt pro vydání SP
na akci „Chodník k Nedabyli“
- schválen finanční příspěvek Klubu vojenské historie Čeští lvi
České Budějovice ve výši 2 000,Kč na vybudování pomníku
na Mrzlim vrhu (Slovinsko).
16. 4. 2015

z vlastních prostředků do konce
tohoto kalendářního roku.
Pevně věřím, že ouřední šiml

nezařehtá v posledním tažení na
cíl a tato akce bude realizována.
Marek Prokeš

Výstavba kanalizace ve staré
části Nové Vsi se stává nutností
a zároveň prioritou

S

touto investicí souvisejí Nová Ves, do přečerpávací stanido budoucna veškeré záměry ce „U Kubeše“ a výtlakem vededalší výstavby v této části obce, ná do ČOV Nová Ves. Ve hře byla
jako jsou chodník a moderniza- i varianta vybudování vlastní čisce veřejného osvětlení. Zkrátka tírny v této části obce, ale po nenemůžeme budovat chodníky gativních ohlasech a energetica pokládat kabely dokud nebu- ké náročnosti provozu nové ČOV
de hotova tato
bylo od tohoto
důležitá páteř
záměru upuštěV nejbližší době
obce. Důležino. Zadáváme
tá, a to znovu
budou muset všichni proto zpracováopakujeme,
dokumentamajitelé nemovitostí ní
protože normy
ce na celou tuto
povinně dokládat,
na vypouštění
akci projekční
odpadních vod
kam vypouštějí nebo kanceláři KEY
jsou stále tvrdPROJEKT pajak likvidují
ší a v nejbližna
architeksplaškové vody.
ší době budou
ta Štrosse. Ten
muset
všichnám přislíbil
ni majitelé nezapočetí prací
movitostí povinně dokládat, na projektu v září 2015. Apeluji
kam vypouštějí nebo jak likvi- na všechny občany a zároveň je
dují splaškové vody. Vracíme se osobně jako starosta prosím, aby
s tímto projektem na úplný za- měli na mysli, že je tato investiččátek. Je to varianta kanaliza- ní akce v zájmu nás všech.
ce, vedená přes starou část obce
Marek Prokeš

- schváleno vydávání jedné svozové známky pro rodinu s 1-4 členy. Rodiny s více jak čtyřmi členy budou mít nárok na vydání
dvou kusů známek. V části obce
Hůrka-kopec není zaveden plyn,
proto bude občanům v této části
vsi udělena výjimka v počtu vydaných svozových známek bez
ohledu na počet členů jedné rodiny. Druhá svozová známka bude
vydávána v období od 1. 10. příslušného roku s platností do 31. 3.
roku následujícího.
- neschváleno navýšení měsíčním
odměn zastupitelům obce.
- schválena
cenová
nabídka
na opravy komunikace ve směru na Zborov v částce 98 tisíc Kč
a komunikací v části Nová Ves
v částce 43 tisíc Kč.
21. 5. 2015
- zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku hospodaření obce
za rok 2014 (obec hospodařila
s přebytkem 1,313 mil.) a dále účetní uzávěrku hospodaření
svazku Pomalší za rok 2014.
Alice Vávrová

Den otevřených
dveří na ČOV
V sobotu 6. června od 9:00
hod bude probíhat den otevřených dveří na ČOV v Nové Vsi
(u potoka). Návštěvníci si budou moci prohlédnout technologii čištění odpadní vody
a zároveň se jim dostane odborného výkladu od zaměstnance firmy ČEVAK. Dozví se
spoustu užitečných informací,
třeba o tom, co nesplachovat
do kanalizace a proč.

Březen, duben, květen 2015
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Možnost těžby písku klade spoustu otázek
D

ne 22. prosince 2014 vyšel
v deníku MF Dnes - příloha Jižní Čechy, článek o připravované těžbě písku v katastru obce
Nová Ves. Tento příspěvek způsobil doslova lavinu otázek, na které
se snažíme odpovědět. Společnost
Dream & Hope, která je vlastníkem pozemků lokality pískovny „U Zajíčků“, a také investorem
do těžby ložiska písku již tento záměr prezentovala v roce 2011!!!!
Za zmínku stojí, že jedno z jednání

se za široké účasti veřejnosti konalo v místním hostinci „U Nádraží“.
Zde bylo nastíněno za jakých podmínek a s jakými důsledky bude
plánovaná těžba probíhat a zároveň zástupci společnosti vyslechly připomínky občanů obce. Nejčastější otázky byly: Kdy těžba
začne? Poslední odhady naznačují, pokud se získají všechna povolení a bude poptávka po této komoditě, tak práce na těžbě začnou
zhruba v horizontu pěti let.

Jak je to s hlukem? Vzhledem
k tomu, že lokalita se nachází mimo zastavěnou část obce, nebudou používané trhací (odstřelové)
práce. Plánovaná těžba je maximálně 20 aut denně, tak i tato
kritéria jsou v normě. Přínos pro

obyvatele obce? V případě, že pískovna bude zprovozněna, dostane
obec od těžební společnosti finanční dar ve výši 500.000,00 Kč,
a poté za každou vytěženou a prodanou tunu suroviny 5,- Kč.
Marek Prokeš

Celý článek z deníku MF Dnes a vyjádření zástupců společnosti Dream
& Hope k jeho obsahu naleznete na webových stránkách obce v sekci Pískovna:
http://www.novaves.net/index. php?nid=11519&lid=cs&oid=4383891

Mapa širšího okolí
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Jaro vstoupilo do mateřské školy
v celé své kráse
R

odič přichází pro dítě do školky a jako první
otázky klade svému dítěti: „Jak
ses měl ve školce? Co jste dělali?“ Častá odpověď dětí zní:
„Dobrý. Nic!“ nebo v lepším
případě hlásí, kdo šel „po o“
(tzn. po obědě domů). Některé děti jsou i sdílnější. Pokusím
se též ve stručnosti shrnout, co
se dělo posledních pár měsíců ve školce a co jsme společně s dětmi prožili.
Po velmi mírné zimě se jaru
moc se sluníčkem nechtělo prorazit, a tak si děti letos na jaře
užívaly zahrady v gumovkách
a hlavně v blátě. Nám dospělým už to tolik radosti nedělalo,
ale děti se v bahýnku vyloženě
rochnily. Dostatek srážek také
velmi prospěl, na podzim, nově zasazeným ovocným stromkům. Vycházky do blízkého
okolí a hlavně do lesa byly opět
nejčastějším prozkoumáváním

terénu a objevováním nových
míst pro hru. Je až neuvěřitelné, jak se dítě dokáže zabavit
s jedním klacíkem, když ještě před pár vteřinami vyprávělo o složité počítačové hře. Při
procházkách, ale i na zahradě
přes plot, děti pozorovaly prorážející krokusy, bledule a sněženky a opět začaly odchytávat
a zkoumat jakéhokoliv žijícího tvorečka na zahradě. Myslím, že žížaly, brouci, šnečci
i mravenci se po některých zkušenostech v péči dětí raději naší školkové zahradě obloukem
vyhýbají.
Od Velikonoc vždy čas utíká
nezadržitelně ke konci školního roku, kdy nám odejde opět
několik „absolventů“ do školy. Snažíme se je vést k tomu nejdůležitějšímu - láska
k druhému, jednoduchá pravidla, slušnost a základy hygieny. Od osmnácti let, kdy jsem

četla knihu Roberta Fulghuma
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ mi v hlavě zní jeho
slova o moudrosti, která nečeká
na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. Předškolní děti je možné velmi ovlivňovat, největší
vliv má samozřejmě rodina, ale
i v prostředí školky můžeme dítěti vložit do základů dobrý kámen nebo bohužel někdy i špatný. A tak naším hlavním cílem
je vkládat dobré kameny.
Nejlepší základní kamen je
smích, kterého si ve školce užíváme i s paní učitelkou Boženkou do sytosti, například když
děti pronáší své výroky:
• Při obědě: „Paní učitelko, ten
kompost já nejím.“ (kompot)
• Po nahlédnutí do kanceláře: „Paní učitelko, vy tady máte ale bordel!“ „Až budeš velká
a budeš pracovat, tak si to taky

takhle rozložíš.“ „Ne, já ne. Já
budu pracovat jako mamka.“
„A co dělá?“ „Nic.“
• Po spinkání: „Linduško, kde
máš gumičky a sponky?“ „Já
mám dneska jenom vlasy.“
• Paní učitelka se ptá dětí na zaměstnání rodičů a odpovědi jsou
jasné: „Moje mamka dělá práci.“ „Taťka počítačuje.“ „Mamka dělá nějaký blbiny.“ „Oba sedí v kanceláři.“
• Před odchodem domů: „Už si
to ukliď, jinak nám v šatně maminka vystojí důlek.“ „Nevystojí, moje mamka tam vždycky
sedí.“
Přeji všem hodně smíchu a radosti
z maličkostí. Ve školce se poslední dny nejvíce radujeme ze zvířecích čepiček, se kterými připravujeme i vystoupení pro rodiče.
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves

Ve výtvarné soutěži Lesy a příroda kolem nás
zvítězili dva žáci ZŠ Nedabyle!
N

aše obecní knihovna zaznamenala letos již podruhé
úspěch v Krajském kole výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem
nás, kterou každoročně vypisuje Jihočeská vědecká knihovna
Č. Budějovice, Lesy České republiky a ZOO Ohrada. V knihovně
se tento rok sešlo více než 20 obrázků, nejen z MŠ, ale i ze školy
v Nedabyli.V Krajském kole vybrala odborná porota hned dvě
práce žáků ze ZŠ Nedabyle v kategorii - Žáci 3. a 4. tříd. Na 1.
místě se umístil Ondřej Hlávka
s obrázkem a básničkou s názvem
„Houbařská“.
Na 2. místě Lenka Mejdrechová
s obrázkem „Myslivecká“.
Moc blahopřejeme!
Výstava vítězných prací probíhá v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích do 28.
května 2015, a potom v průběhu června na Krajském úřadě

Foto Alena Veselá

v Č. Budějovicích. Ostatní práce
jsou k vidění na OÚ v Nové Vsi.
Všechny děti, které se zúčastnily

soutěže, dostanou malou odměnu na Obecních slavnostech v Nové Vsi.

Odkaz na fotografie z předávání cen
a vítězných prací najdete na stránkách obce: www.novaves.net AV
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Sbor dobrovolných hasičů poprvé
pořádá v Nové Vsi soutěž
O pohár starostů

tekl duben a kuželkářům
skončil hrací rok 2014-2015.
Na podzim jsme vkročili na nové dráhy, v klubovně zateplené stropy, vymalováno, uklizeno, trochu přeorganizováno (např.
nutnost zouvat se hned u vchodu mnohé překvapovala po celý
rok). A s chutí jsme se dali do díla. Vlastně do hraní. Dvě družstva
v okresní soutěži a Áčko v divizi.
Pomalu jsme se zaběhli - to všichni, a trochu vystřízlivěli z velikého nadšení z divize - Áčko.
Že jsme „v záběhu“ se poznalo
na našich výkonech, které byly
na nových drahách zpočátku trochu slabší. Tak je to vždycky, nové dráhy jsou spíše výhodou pro
soupeře, domácí jsou jako na cizí kuželně a nemohou uplatnit výhodu dobré znalosti „terénu“. To
jsme brzy překonali a naše výkony se hodně zlepšily.
Ovšem Áčko mělo ještě jeden
handicap, a to vyšší soutěž, nové
soupeře a ježdění na delší vzdálenosti, někdy pátek, někdy sobota.

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
20. 6. 2015

25. 7. 2015
OBECNÍ SLAVNOSTI
od rána do noci hlavně na hřišti

1. 8. 2015
fotbalový turnaj
O POHÁR STAROSTY
fotbalové hřiště od 13:00 hodin

i mužů v tento vyjímečný den, který
se v obci může konat jednou za pět
let - soutěž O pohár starostů pokaždé pořádá jiná z těchto pěti obcí.

Těšíme se na hřišti na viděnou a předem děkujeme za Vaši podporu.
Text a foto Vlasta Levý,
SDH Nová Ves

Nové dráhy zpočátku ovlivnily výkony
našich kuželkářů

U
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hasičská soutěž
O POHÁR STAROSTŮ
fotbalové hřiště od 13:00 hodin

V

ážení spoluobčané, přijměte prosím pozvání na soutěž
SDH O pohár starostů sousedních
obcí, která se koná v sobotu 20.
června 2015.
Začínáme ve 13:00 hodin na hřišti v Nové Vsi nástupem přihlášených družstev SDH pěti obcí, které si zasoutěží v požárním útoku
a humorné štafetě.
Zázemí soutěže bude tvořit pivní
stan, kde bude připraveno občerstvení po celé odpoledne pro každého. Po ukončení a vyhodnocení celého klání zahrají k poslechu
i k tanci Pěšáci.cz.
Budeme velmi potěšeni, pokud přijdete podpořit naše družstva žen
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A jak jsme v „poločase“ zjistili,
chybělo nám trochu štěstí. Některé zápasy byly prohrané o pár kuželek. Přes veškerou snahu jsme
si pomalu vybudovali pevnou pozici na konci tabulky. V dubnu

nám zbylo poslední místo a jistota sestupu, na podzim se zase začneme setkávat se spolubojovníky a známými tvářemi v krajském
přeboru KP1.
Naše okresní družstva skončila
takto: Béčko v tabulce na 9. místě a Céčko na 13. předposledním
místě. Dobře hrálo také novoveské družstvo dorostenců ve své

Kontakt na kuželnu - Jan Tesař tel.: 602 649 751

soutěži, skončili na 4. místě ze
šesti družstev. Martin Jesenič vystoupal v jednotlivcích na první místo. Bohužel, dorostenci
už nechtějí v soutěži pokračovat
a družstvo se rozpadlo.
Hráli jsme s chutí, dobře!! a něco jsme pro sebe udělali. Však je
to za rok nějakého ohýbání. Áčko
poznalo nové kolegy a nové kuželny, některé skvělé, jiné pěkné
a taky ty slabší - dožívající.
A já jsem letos vyrazila za poznáním vzdálených kuželen až
na Moravu do Vracova na MČR
seniorek. Na tričku TJ Nová Ves kde to asi je? Aha, u Českých Budějovic. To potěší. Tohle tričko
(podle návrhu Vládi Skořepy) už
hrálo na MR potřetí (2012-Jičín,
2014-Vrchlabí).
V létě nás čeká oddych, sportovní
i kuželkově-pracovní. Kuželkářská pokladna je zatím v červených
číslech a tak se žádné větší budování letos nechystá. I když práce
je stále dost, údržba kuželny musí
proběhnout každé léto. A potom:
řezat dříví, štípat dřívi, vozit dříví. Hezké léto přejí všem kuželkáři a Slávka Procházková.

Kde si můžete
zacvičit
Sokolovna Nová Ves
kontakt:
M. Pavlová, tel.: 702 091 202

Pondělí:
ZUMBA + POSILOVÁNÍ
20.00 - 21.00 hod.
cena 70,- Kč/1 hod.
- sportovně taneční zumba
- jednoduché sestavy
- posilování problémových
partií
Úterý:

KANGOO JUMPS
20.00 - 21.00 hod.
cena 100,- Kč/1 hod.
(v ceně je již zapůjčení
skákacích bot)
skákací boty odpruží
80% nárazu - úleva kloubům
Čtvrtek:

PILOXING
20.00 - 21.00 hod.
cena 70,- Kč/1 hod.
- účinné formování postavy
- závěrečné posilování
+ kompletní protažení těla

ZŠ Nedabyle
J. Mikesková

Úterý:

KALANETIKA
18.00 - 19.00 hod
(září - červen)
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Hasiči si při svozu odpadu zřídili velitelské
stanoviště v obýváku
M

ístní sbor dobrovolných hasičů opět velmi významným způsobem spolupracoval
při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jeho členové na místě řídili příjezd vozidel
a byli při ruce u vykládání odpadu
a zároveň zajišťovali jeho správné
třídění podle kategorií. Dále pomáhali s nakládkou na jednotlivá
vozidla a následně zajistili úklid
odstavné plochy. V době přestávky si dobrovolní hasiči sestavili
z předmětů určených k likvidaci
„malý obývák včetně dekorace“.
Těšíme na další spolupráci.
Jiří Kubeš,
SDH velitel jednotky

Celkem bylo odvezeno 13144 kg velkoobjemového a nebezpečného odpadu včetně 31 ks elektrospotřebičů. Obec zaplatila
za odvoz 31.628.- Kč. (Foto Marek Prokeš)

Poslední aprílový den stavitele máje zocelil
P

řečtěte si knihu od N. A.
Ostrovského „Jak se kalila ocel“, a nic vám nebrání, v poslední dubnový den, pustit se
do stavby máje. Tak by se dala
popsat tato, již po několik desetiletí, tradiční stavba symbolu jara. O tom, že „píchnout“ poražený
smrk do země není nic jednoduchého, může vyprávět nejeden

silný chasník. To se musíte nejdříve sejít, sehnat dopravní prostředek, najít vhodný strom v lese
(nejlépe s jednou špičkou), správně jej porazit, vynést ručně z lesa, naložit na dopravní prostředek, v půlce vsi zastavit veškerou
dopravu (včetně té železniční),
vytočit a přemostit poslední zatáčku, a tam zlomit špičku. Dále

oloupat kůru stromu, mezitím sehnat krásné panny a s jejich pomocí nazdobit věnec a špic. Pak
už zbývá překonat rozmary aprílového počasí a za pomoci největších siláků, pod odborným dohledem „dočasně chromého“, máj
postavit a zatleskat si. Nakonec
slavnostně zapálit oheň, vychutnat si krásně opečený špekáček

a při nejednom naraženém sudu piva, máj se skalními příznivci ohlídat až do rána bílého, které letos nešetřilo vláhou. Na závěr
mohu konstatovat, že letošní máj
se opět vydařil a co je nejdůležitější, máj je minimálně o 4 metry
vyšší než tradičně a nikdo z okolních vsí nám ho nepodřízl!!! Viď,
Tomáši!
mp

SOUDNIČKA PETRA KOLBANA

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Obec žije - prověří to policie!

Knihovna oslaví své desáté
narozeniny soutěží

Naše obec je opět v centru pozornosti Policie,
tož u nás to pořád něčím žije!
Na Šibřinkách došlo ke spáchání dvou trestných činů,
avšak nepodléhejte z toho hnedka splínu!
Zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku se dopustil,
kdo v Sokolovně do oběhu padělky tisícovek vypustil,
popř. s nimi potom platil v taxíku a věděl, že jsou padělány,
ten má policajty hbitě za svými zády.
Za taková jednání hrozí až osmiletý trest, tož rozklepou se kolínka,
avšak u prvotrestanců fakticky hrozí všem to známá „podmínka“.
Druhým trestným činem je přečin poškození cizí věci,
to sprejer nesmí míti žádné kecy!
Na stěnu a princeznu se nemaluje, nepíše, nečmárá, na tom je všeobecné shody,
vždyť trestně odpovědní pak jste pokaždé, bez ohledu na výši způsobené škody!
Toť končí krátká poetická vložka, právo někdy bývá nudné,
snad vandal a plagiátor při čtení v ksichtíku lehce rudne!

Letos obecní knihovna oslaví 10 let od svého otevření! K této příležitosti jsme pro vás, milí, nejen čtenáři, vyhlásili soutěž „Vypátrej knihu”. Úkolem je najít daný text či obrázek v knihách určených
k zapůjčení. Soutěžit mohou jak děti, tak i dospělí. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny. Losování proběhne na obecních slavnostech v sobotu 25. července tohoto roku.
Informace o podmínkách, kategoriích i termínu ukončení soutěže naleznete na webových stránkách obce - odkaz Knihovna nebo přímo
v knihovně, kde se už těšíme na malé i velké knižní detektivy.
ka

Kvíz - Kvíz - Kvíz - Kvíz - Kvíz - Kvíz - Kvíz
Víte, kolik kyslíku vyrobí jeden průměrně vzrostlý listnatý strom za den?
a) 100 litrů

b) 300 litrů

c) 1 000 litrů

Jak se nám bude dýchat, když pokácíme vzrostlé stromy?
Kolik let to bude trvat, než vyroste nový a nahradí ho?
Správnou odpověď naleznete na zadní stránce zpravodaje.

Březen, duben, květen 2015
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Z HISTORIE OBCE / JUBILANTI

Jak probíhaly poslední dny
2. světové války v naší obci
N

a konci války se na novoveském nádraží střídaly samé vojenské transporty a zdejší
výpravčí byli obtěžováni veliteli
těchto vlaků, kteří jim vyhožovali vším možným. V březnu 1945 tu
stáli i Maďaři. Při přeletech letadel
23. 3. z Nové Vsi odjeli, ale zůstali stát v Borovanech. Toho dne byl
v poledních hodinách velký nálet
na železniční uzel v Č. Velenicích
a ve 13:30 h nálet na budějovické
nádraží. V sobotu 24. 3. byl mezi
11:30 až 11:55 h ještě ničivější nálet na České Budějovice. Na naší
trati byla mezi Mladým a Novými
Hrady jen jedna souprava schopná jízdy, ale i její lokomotiva byla hloubkovými letci 25. 3. zničena
a doprava stála až do 28. 3.
11. 4. dorazil na novoveskou železniční stanici vlak, tzv. Befehlsang,
s jednou baterií FLAKů (FLAK =
Flugabwehrkanonen - protiletecké kanony) o 38 vozech a 12. 4.
dorazily další tři baterie FLAKů.
V Nové Vsi a okolí zavládl strach,
že hloubkoví letci („kotláři”) udělají z našeho nádraží a okolí trosky. Lidé z chalup blízko trati odnášeli své cennosti pryč a pokud
možno se nezdržovali doma. Léta

se vzpomínalo na paní, která v této tragické chvíli říkala - “Jeníčku, najez se, ať nemáš hlad, kdyby
tě zabili...”.
Už 28. 4. novovesští s hůreckými
(až do srpna byly N. Ves a Hůrka společnou obcí) utvořili prozatímní Revoluční národní výbor (RNV). 5. 5. se v Nové Vsi
i v Hůrce vyvěšovaly československé vlajky. Na železniční stanici Nová Ves v 15:28 h dorazil telegram - “Všem služebnám: Vyvěšte
s okamžitou platností československé vlajky. Vnější i vnitřní úřadování - řeč česká. Ministerstvo dopravy a techniky. Dr. Kamenický.”
Docházelo tu i v okolí k odvážným kouskům - např. Miroslavem
Filipem (Hůrka 34) byl na trati odzbrojen německý vojín, ale v sousední Nedabyli čtyři lidé zaplatili
životem. Novoveský RNV pořádal 5. 5. v Sokolovně ve 20:00 h
první zasedání i se státními hymnami. 8. 5. si hůrečtí hasiči oblékli po celou válku zakázané uniformy a s okolními vesnicemi se
přidali k nedabylskému smutečnímu průvodu do Mladého, což zde
byla první veřejná manifestace
v československých uniformách

za nebezpečí, neboť se tento průvod ubíral Novohradskou silnicí
do Mladého proti směru prchajících německých oddílů na Trhové
Sviny. 9. 5. byli vidět v železniční stanici Nová Ves první Rusové,
10. 5. dorazili Rusové i do “Staré
Vsi”. Pobývali v hostinci u Václava Brožky (N. Ves 35), kde platili “válečným papírem” a maďarskými penězi - spoluobčané pak
pořádali sbírku na hostinského.
Spali většinou venku, nemocný
Bělorus pobýval v čp. 8 a někteří
byli ubytováni u nádraží v čp. 48
a 50, povozy měli v čp. 8 a u hasičského skladiště.
V Nové vsi se zdrželi do 20. 5.
V Hůrce se první Rus objevil
12. 5. Rušno tu bylo i dále, nacházeli se tu různí koně i jalovice. V Chlumku byl nalezen mrtvý německý voják. Totožnost se
nezjistila. Byl na místě pohřben.
Ještě se tu odchytávali prchající Němci, např. Fr. Levý (N. Ves
21) beze zbraně přivedl od lesa
odchycené Němce, přicházeli repatrianti, pak lidé z internačních
táborů na práce v zemědělských
usedlostech a na Zajíčkovci...
Jiří Vávra
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NAŠI JUBILANTI
6. března 2015
Růžena Kuttová
oslavila 90 let

17. března 2015
Rudolf Vojáček
oslavil 75 let

9. dubna 2015
Eliška Kokořová
oslavila 70 let

Les Chlumek ukrývá 70 let staré tajemství

A

č by se někomu zdálo, že
o konci 2. světové války víme již vše, díky nezměrné práci
historiků profesionálů i amatérů,
zůstávají některé události ne zcela vyjasněny. Jedno takové máme tzv. za humny. Je to otazník
vznášející se nad skonem německého vojáka, jehož mrtvola byla
nalezena v lese Chlumku, který
se rozprostírá mezi Hůrkou a starou částí obce Nová Ves.
V jedné rodinné hůrecké kronice
lze najít prostou zmínku: „Roku
1945, v lese Chlumku, byl nalezen mrtvý vojín německé armády, který byl na místě pohřben.
Totožnost jmenovaného vojáka nebyla zjištěna.“ Z vyprávění
pamětníků, kterým bylo na konci 2. světové války patnáct let, se
dovídáme, že v této době byl les
metr a půl hustá houština. Tělo

Foto Jiří Hošna

bylo nalezeno na přelomu června
a července již v rozkladu. I přesto byly na uniformě jasně patrné distinkce vyšší šarže. Vedle
těla ležela pistole s jedním nábojem. Protože již nebylo možno s ostatky hýbat, byl přímo
na místě vykopán hrob, následně
vysypán vápnem a tělo do něho
bylo shrnuto motykou. Hrob byl
po mnoho let udržován a označen březovým křížem. Jeho současný vzhled dokládá přiložená
fotografie.
Rádi bychom touto cestou požádali nejen pamětníky, ale i ty,
kteří mají nějaké povědomí o této události, třeba jen z vyprávění,
aby se s námi o jakoukoli zmínku podělili, a tím nám dopomohli odkrýt roušku tajemství, která
obestírá tento 70 let starý příběh.
redakční rada

8. května 2015
Jan Vacek
oslavil 85 let

Přejeme dobré zdraví,
prosté štěstí a stále dobrou
náladu. A zvláště paní
Růženě Kuttové, která
je nejstarší obyvatelkou
v naší obci.
Za zastupitele obce
Nová Ves
Alena Veselá
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FRANTIŠEK VESELÝ

NÁTĚRY - MALBY
Provádíme veškeré malířské a natěračské práce,
nátěry nábytku, drobné sklenářské a truhlářské
opravy

Hůrka 93, 373 15 Nová Ves u Č. B.
Provozovna: J. Masaryka 6, Č. Budějovice
tel.: 602 468 699, 387 240 696
email: ves.lak@volny.cz

Pavel Cajkář
KOVOVÝROBA A OBRÁBĚNÍ CNC
Hůrka 127, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic
provozovna:
LBL a.s. Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 720 205 773, email: pavel.cajkar@seznam.cz
IČ: 650 52 285, DIČ: CZ 7006121232

Správné řešení kvízu ze str. 6: c) 1000 litrů.
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