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dá se to neuvěřitelné, ale již po deváté se v tradičním termínu okolo svátků Jakuba a Anny uskutečnily Novoveské slavnosti. Léty prověřený termín, místo
konání a vlastně i stejní pořadatelé, tyto
atributy nedávaly tušit nějakou radikální změnu programu. Ta se také, až na malé drobnosti, nekonala. Přesto jsem, nejen já, zaznamenal u spousty návštěvníků
pozitivní náladu, což je velice potěšitelné
zjištění, a zároveň je to ta nejlepší odměna
pořadatelům. Ráno se začali trousit první
nedočkavci k fotbalovým kabinám i přesto, že start branné hry byl stanoven na 9:00
hod., a ve stejném čase začínal jen o kousek vedle sraz místních milovníků motocyklů, kteří vystavili své naleštěné miláčky.
O hodinu později se rozběhl volejbalový
turnaj a v poledne se již vyhlašovali vítězové soutěží Branná hra a Lesy a příroda kolem nás. Pak následovalo pro mnohé
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V naší
školce se
o prázdninách
nezahálelo

Letošní slavnosti se ve všech
směrech vydařily

Z

ČÍSLO

překvapivé přistání čtyřmístného vrtulníku
na trávníku za brankou. Tento pak prováděl střídavé starty ze sportovního areálu nebo od obecního úřadu, s ohledem na to, zda
se jednalo o komerční vyhlídkový let nebo
o odměnu pro šťastlivce z řad soutěžících.
Na 13:00 byl stanoven velmi očekávaný výkop fotbalového utkání „masters“ (fotbaloví
veteráni, kteří reprezentovali TJ Nová Ves
v osmdesátých letech minulého století, doplněni minulými i současnými reprezentanty fotbalového oddílu). V průběhu dne bylo možno shlédnout v prostoru u májky při
práci místní řezbáře, pány Fr. Vávru a J.
Linharta, a také kováře Š. Tvaroha. Ve stanu byla umístěna tematická výstavka s historickými fotografiemi, dokumentující devadesát let fotbalu v Nové Vsi a padesát let
od založení, dnes již neexistujícího, místního spolku zahrádkářů.
(Pokračování na straně 4)

Pilot ing. Petr Böhm (1. zprava od vrtulníku) po přistání na fotbalovém hřišti (foto Božena Prokešová)
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Pomník padlým
v 1. světové
válce z Hůrky
7

SLOVO STAROSTY
Léto jak má být. Tak by se dal popsat dosavadní průběh ročního období. Ale čeho je moc, toho
je příliš. Je takový hic, že snad ani nic nenapíši,
říkám si. Po nalezení nejchladnějšího místa usedám, chvíli přemýšlím a stále mám v mysli dozvuk Obecních slavností, které proběhly 25. července. Dnes už téměř každé město nebo obec
pořádá své oslavy nebo různá braní. Z mé osobní zkušenosti jsou tyto oslavy jistým svátkem dané
obce. Doba je uspěchaná, nikdo nemáme skoro čas
se na chvíli zastavit a toto je, dle mého názoru, ta
správná chvíle potkat se se sousedy, přáteli a známými. Říká se, že 80 procent úspěchu dané akce
dělá počasí, ale u nás velkou část tvořili organizátoři, zájmové spolky, sponzoři i jednotlivci, kteří
se ve svém volném čase obrovskou měrou podíleli na bezproblémovém průběhu oslav. A to je to, co
bych rád zdůraznil. Ten pocit, když za mnou přijdou lidé a zeptají se, zdalipak nechci s něčím pomoci, mě ujišťuje, že má smysl tímto směrem dál
pokračovat. Ano, najdou se i tací, pro které tyto akce nemají velký význam. A přitom tahák letošních
slavností - vrtulník nadchl snad úplně každého. Ta
možnost proletět se nad naší vesničkou „střediskovou“ a blízkým okolím udělala z těchto pasažérů,
po vystoupení z vrtulníku, úplně jiné lidi. Nešetřili slovy „úžasné“ a „nádhera“. Snad nejvíce mě dostali tři děti, které měly to štěstí a byly vylosovány
o let vrtulníkem v rámci branné hry. Když vystoupily, tak z těch jejich rozzářených očí bylo vidět,
jak jsou šťastné a slova: „Strejdo, to byl ten nejkrásnější dárek,“ mluví za vše. A to byla pro mne třešnička na dortu tohoto dne. Nebudu popisovat celý průběh slavností, to za mne velice zdařile učinil
pan místostarosta v jiném článku.
V tomto vydání najdete více obrazového materiálu z kulturních akcí, ale také se dozvíte, jak pokračuje příprava oprav jednotlivých částí obce.
Na závěr mi dovolte veřejně poděkovat a pochválit našeho spoluobčana Jana Petra, jenž se zhostil úklidu v následujícím dni po slavnostech a také za dlouholetý úklid naší obce, který vykonává
zcela dobrovolně. Vyznamenání sice žádné nemáme, ale 2 m3 palivového dřeva budiž mu odměnou.
Přeji vám všem krásný zbytek léta.
Marek Prokeš, starosta
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Jak dál s opravou obecních cest
a chodníku do Nedabyle

předminulém čísle jsem se
zmiňoval o tom, že se snad
v příštích létech dočkáme opravy cest, které by se daly nazvat
„U hřiště“ a „Nad hřištěm“. Cesta nazvaná Nad hřištěm je úsek
souběžný s hlavní silnicí - tzn. při
cestě od benzínové pumpy směrem k vlakovému nádraží první
odbočka doprava až k nově vybudované cestě kolem hřiště. Cesta nazvaná U hřiště je opět úsek
cesty souběžný s výše uvedenou
komunikací a to druhá odbočka
doprava až opět k nově vybudované cestě kolem hřiště. Na obě
tyto komunikace je zpracována

projektová dokumentace a v současnosti probíhá stavební řízení
na rekonstrukci daných úseků.
Co se týká chodníku do Nedabyle, tak jsme v minulém vydání informovali o tom, že hledáme možnost, jak zafinancovat tuto stavbu
z dotačních titulů. Jediná možnost je požádat o dotaci z fondu dopravní infrastruktury. Příjem žádostí se bude ale provádět
až ke konci tohoto roku. Ano, je
to v rozporu s naší představou vybudovat chodník do konce tohoto
roku, ale částka téměř 2 mil. Kč se
nám zdá opravdu hodně vysoká,
a proto jsme se rozhodli požádat

o tuto dotaci. Co z toho plyne?
Chodník do Nedabyle by měl být
realizován až na jaře 2016 a finance, které jsme měli připravené
v rozpočtu na tuto stavbu, bychom
použili na opravy výše zmíněných
cest Nad hřištěm a U hřiště. O dalších krocích budete v dostatečném
předstihu informováni.
Současně s těmito projekty se
zpracovává také studie křižovatky u nádraží. Tato studie by měla vyřešit nejen křížení cest u hospody a celý tento prostor oživit
zelení, ale i komunikaci směrem
na Borovnici.
Marek Prokeš

Číslo 3

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
18. 6. 2015
- ZO schválilo změnu účelu přidělené dotace pro TJ Nová Ves
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015

16. 7. 2015
mimořádné
- ZO schválilo zadání vypracování studie Generelu bezbariérovosti obce
- starosta informoval o časovém
harmonogramu a programu Novoveských slavností 2015

Obec přispěla na opravu
ČOV otevřela dveře veřejnosti
pomníku padlým v 1. sv. válce V sobotu 6. června od 9 do 11 firmy ČEVAK. Dozvěděli se

P

ředpokládám, že tyto infor- skutečnosti zjistíte, že se jednalo
mace budou pro drtivou vět- o jedno z mnoha válčišť, prvního
šinu našich spoluobčanů zcela opravdu celosvětového konfliktu,
nové, tak jako byly pro mne. Dou- známé pod názvem „Italská fronfám, že tento článek vám dopo- ta“ nebo také „Válka na Itálii“.
může trochu nahlédnout do histo- Na Sočské frontě (údolí řeky Sorie války. Války našich otců, dědů ča) bojovalo více českých jednoa pradědů, do událostí starých sto tek patřících do Rakousko-Uherské armády, mezi
let a uvědomit si,
nimi i 91. pěší reže ovlivnila zcela
giment tvořený
fatálním způsoz velké části vobem životy našich
jáky pocházejípředků. Obec Nocími z Českobuvá Ves obdržela
dějovicka. Poté,
žádost o příspěco se zastupitevek na obnovu polé seznámili s obmníku 91. pěšího
sahem
dopisu,
regimentu z Česvčetně
příloh,
kých Budějovic,
schválili příspěv lokalitě Mrzli
vek na opravu tovrh (dnešní Slohoto
pomníku
vinsko). Součástí
ve výši dva tisíce
žádosti bylo nejen
vyjádření slovinFoto archiv p. Klimta z Prahy korun.
Pokud máte něské strany, umožňující provést plánované opravy jaké zajímavé informace o osupomníku, ale i fotografie doku- dech obou rodů, těchto padlých
mentující současný neutěšený stav vojáků, můžete zaslat Vaše přítohoto pietního místa, a také se- spěvky našim redaktorům, elekznamy padlých na úseku Kobarid tronicky či poštou, na adresu
- Tolmin. V těchto seznamech fi- uvedenou na konci zpravodaje.
současnégurují i dvě jména padlých vojá- Fotodokumentaci
ků - bývalých obyvatel Nové Vsi, ho stavu pietního místa najdete
a sice Johann HLACH (*1894 - †1. na webových stránkách:
září 1915 Mrzli vrh) a Franz PL- http://www.vojenskepamatkyjc.
ZA (*1891 - †28. dubna 1916 Krn). cz/?p=37
jh
Při bližším pohledu na uvedené

hodin byla otevřena ČOV v Nové Vsi (u potoka) pro širokou
veřejnost. Návštěvníci si prohlédli technologii čištění odpadní vody a zároveň se jim
dostalo odborného výkladu
od pana Složila, zaměstnance

spoustu užitečných informací,
třeba o tom, co nesplachovat
do kanalizace a proč.
Poděkování patří i panu Jeseničovi, který se, již devět let, stará
o bezproblémový chod naší čističky.
jh

Návštěvníci s p. Složilem ve vnitřní části novoveské čističky (foto Jiří Hošna)
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Proti výstavbě Jižní tangenty se zvedla vlna odporu

J

ak možná někteří z občanů vědí, proběhla na počátku tohoto roku aktualizace Zásad územního rozvoje kraje, ve které jsou
aktualizovány zejména všechny dopravní investice Jihočeského kraje.
Jedna z investic se významně týká také obcí Roudné, Vidov, Heřmaň, Borovnice a Nová Ves. Jde
o přivaděč k dálnici - tzv Jižní
tangentu.
Vymezený koridor jako rezerva pro tuto stavbu byl zanesen
do územního plánu obce pravděpodobně již někdy mezi roky 1990
a 2000. V roce 2013 a 2014 byla
pak tato komunikace v rozsahu

Zásad územního rozvoje kraje naplánována. Jde o komunikaci II.
třídy, která bude napojena na dálnici v nově naprojektovaném sjezdu Roudné. Dále bude silnice míjet Vidov, Heřmaň a Borovnici.
Bude křižovat současnou komunikaci mezi Novou Vsí a Borovnicí a do katastru Nové Vsi vstoupí
přemostěním Zborovského potoka v blízkosti chatové osady. Dále
bude probíhat okrajem lesa jižně
od Nové Vsi a napojí se na stávající strážkovickou silnici v lokalitě U Zajíčků.
Původním návrhem Krajského
úřadu bylo, aby tato komunikace s odhadovaným investičním

rozpočtem kolem 500 mil. Kč nebyla posuzována v rámci studie
vlivu na životní prostředí - tzv.
EJA.
I z tohoto důvodu vznikla v naší
obci iniciativa občanů, která předala svůj podnět Obecnímu úřadu
v Nové Vsi. Na základě této iniciativy mohlo zastupitelstvo obce vznést připomínky k plánované komunikaci. Vyjádřilo se
také, stejně jako dalších 51 obcí, občanských sdružení a občanů
k tomu, jak tato investice ovlivní
dle jejich názoru životní prostředí v blízkosti jejich bydlišť a obcí.
Na základě těchto vyjádření vydal Odbor životního prostředí

Krajského úřadu v Českých Budějovicích dne 12. 2. 2015 rozhodnutí, že stavba:
Jižní tangenta Č. Budějovice II.
Etapa má významný negativní
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzována podle zákona.
Znamená to tedy, že bude posuzována v rámci procesu EJA (vliv
na životní prostředí), a že vznesené připomínky jednotlivých subjektů sice nemusejí být, a v převážné míře nebývají akceptovány,
ale budou v rámci tohoto procesu
alespoň projednány.
Vladimír Strejček

Nad chřástalem polním v našich lukách se stále vznáší otazník
V předešlém čísle zpravodaje
jsem se ve slově starosty zmínil o výskytu chřástala polního na našich lukách. Jelikož se
tento zvláště chráněný druh objevuje v naší lokalitě pravidelně již delší dobu, byla zpráva o výskytu tohoto ptáka také

zapracována do studie připomínek
k výstavbě jižní tangenty. Zda to
tuto stavbu nějak ovlivní, nevíme,
neboť v současné době není výskyt
tohoto ptačího druhu v našem katastru nijak potvrzen. Proto se usilovně snažíme dostat k nám členy
České společnosti ornitologické,

aby výskyt Chřástala v naší
obci potvrdili, a i nadále jsme
v kontaktu s pracovníky životního prostředí, s kterými společně hledáme nejlepší řešení, jak
tohoto vzácného ptáka udržet
na jeho stanovišti u nás i v budoucnu.
Marek Prokeš
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Letošní slavnosti se ve všech směrech vydařily
(Dokončení ze strany 1)
Od 14:00 vyhrávala ve stanu k tanci a poslechu dechová hudba Kameňáci a zároveň na fotbalovém
hřišti byla k vidění retro ukázka
členů spolku místního SDH, která
nás přenesla o sto let nazpět. Pak
navazovalo divadelní představení
pro děti Budulínek v podání souboru Luk. V 15:15 bylo odměněno sedm přítomných účastníků,
soutěže Vypátrej knihu, pořádané obecní knihovnou. Zbylé knihy budou předány patnácti nepřítomným aktérům v MŠ a ZŠ
po prázdninách. Poté následovalo překvapení určené převážně
dětem. Členové místní jednotky

sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nová Ves uspořádali za fotbalovou brankou „pěnivou koupel“. Vytvořené množství
střední pěny, která se obvykle používá pro hašení ropných kapalin, nenechalo v klidu nejen špindíry a šmudly, ale i do té doby
čistá a upravená dítka, která se
během několika okamžiků v poměrně teplém odpoledni změnila na sněhuláky. V 17:00 na hřišti
předvedla své vystoupení skupina historického šermu Fedrfechtýři. K vidění tak byly nejen sečné,
ale i palné zbraně a na řadu přišly i hole a prapory. Vítězkou každoroční soutěže o nejlepší „Novoveský utopenec“ se tentokráte

stala paní Blanka Lencová, která tak vyhrála tři místa ve vrtulníku a možnost proletět se nad naší
obcí a jejím bezprostředním okolí. V 19:00 vystřídala dechovku,
která to mimochodem vzala pěkně od podlahy, kapela Valdabend,
hrající pop - rock. Po západu slunce již osazenstvo stanu netrpělivě
provrtávalo oponu nad severním
jevištěm a očekávalo s čím se letos „vytasí“ místní ochotníci. Hra,
na fotbalové téma, čerpající z veleúspěšného seriálu a filmu Okresní přebor a filmu Kožené slunce,
měla velký ohlas. Zde mi dovolte vyzdvihnout herecký výkon
paní Alice Vávrové v roli Hnátkové, dále velký potlesk sklidil

na otevřené scéně pan Alois Neumann v roli podnikatele Zahrabala a ještě se zmíním o mistryni
převleku Kateřině Ašenbrennerové, která v roli pokladníka byla
k nepoznání. Po půlnoci pokračovala zábava ještě diskotékou a tak
se nejtrénovanější vytrvalci vraceli do svých domovů až nad ránem. Co dodat závěrem? Nezbývá
než poděkovat sv. Petru za přízeň,
neboť počasí nám přálo. Velký
dík patří nejen pořadatelům, ale
i všem těm, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu slavností. Tak na viděnou za rok, na jubilejních desátých Novoveských
slavnostech.
jh

FOTOREPORTÁŽ

Fotbalové utkání „masters“

Děti dováděly v pěně, kterou pro ně připravili členové SDH Nová Ves

Výherkyně letu vrtulníkem Blanka Lencová

Divadelní spolek Utopenec v akci
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Rybářský kroužek od září nabírá nové členy

Ch

těl bych vám stručně popsat loňský průběh rybářského kroužku, který se konal pravidelně každou středu.
Děti byly nejprve seznámeny se
základními uzly pro navázání
své udice a poznávání ryb. Celá
tato teoretická část mohla probíhat v prostorách obecního úřadu,
za což chci zastupitelstvu velice poděkovat. Po dokončení této
teoretické části, kdy děti musely splnit i několik vědomostních
testů, týkajících se hlavně poznávání ryb a jejich lovné míry,
obdržely povolenku k lovu ryb
na vodách českého rybářského
svazu. S dětmi jsme pravidelně
chodili lovit ryby na obecní rybník na Hůrce, který má ve správě pan Funjek. Dále jsme navštěvovali ,,Tvarožák“ a uspořádali
první společný výjezd na svazovou vodu do Ledenic. Zde chci
vyzdvihnout rodiče za aktivitu ohledně dopravy, která byla

Filip Pacík a Kryštof Ašenbrenner se svými úlovky na rybníku „Tvarožák“ (foto Jan Tvaroh)

velice dobře zajištěna. Celý rybářský kroužek byl zakončen
rybářskými závody na rybníce Pražan v Borovanech, kde

mladí rybáři ukázali, co se naučili v průběhu roku. Nábor na další rok již začíná, můžete se hlásit na e-mail: rohtva@seznam.cz.

Vhodné jak pro začínající, tak
pro pokročilé rybáře. Počet omezen na přibližně 15 dětí.
Jan Tvaroh

Členové Sboru dobrovolných hasičů byli opět vidět
Milí občané, rád bych Vám přiblížil dvě uskutečněné nedávné akce
Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves.
Jako první bych se zmínil o soutěži „Klání o Pohár starostů sousedních obcí“. Byla to pro nás velká
zkouška jak po stránce organizační, tak po stránce zodpovědnosti,
předvést co nejlepší výsledky před
domácím publikem.
S organizací soutěže jsme se poprali, myslím na výbornou, vše
celkem klapalo i dle ohlasů zúčastněných družstev SDH.
Celkové pořadí soutěže:
1 Nedabyle
2 Nová Ves
3 Nové Hodějovice
4 Staré Hodějovice
5 Doubravice
Umístění našich družstev SDH
(ženy i muži) na druhém místě bylo úspěšné.
Chtěl bych tímto poděkovat nejen
členům SDH, ale i občanům, kteří nás přišli podpořit, dále našim
sportovcům za propůjčení fotbalového hřiště na tuto akci, hostinci U Nádraží za perfektní catering
a v neposlední řadě také starostovi

Reprezentanti SDH Staré Hodějovice na trati štafetového překážkového běhu (foto Jan Lenc)

za aktivní účast i zastupitelům OÚ
za spolupráci.
Díky všem výše jmenovaným
jsme tuto soutěž mohli zdárně
uskutečnit.
Druhá akce se uskutečnila
na obecních slavnostech, kde jsme
jako tradičně od rána pracovali
s dětmi. Na našem stanovišti děti musely na čas spojovat hasičské

hadice a ručkovat po lanech uvázanými mezi stromy za plného
jištění našich hasičů. Odpoledne vyjela naše kočárová stříkačka k připravenému ohni, u kterého
členové a členky SDH předvedli,
jak se mohlo hasit v roce 1889.
Poté začala pěnová show v podání hasičů a našich dětí. Všichni
si to užili a následně ochutnávali

hasičské dobroty z domácí výroby našich hasiček a jejich přátel.
Opět bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům a členkám
SDH Nová Ves za vzornou reprezentaci našeho SDH.
Hasiči a hasičky byli jste
perfektní!
Za SDH Nová Ves
Vlasta Levý
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V naší školce se o prázdninách nezahálelo
D

oba školních prázdnin byla v naší školce využita k rekonstrukci školní kuchyně. Byl
opraven rozvod vody, upraveny
pracovní plochy a dřezy sloužící k mytí nádobí. Zároveň došlo
k výměně plynového kotle, který
nově slouží i k ohřevu vody. Tyto práce provedli místní živnostníci, kterým i tímto způsobem
děkujeme.
Zároveň členové TJ Sokol Nová Ves, ve spolupráci s obecním
zaměstnancem p. Tesařem (stavbyvedoucí), provedli odstranění
stávajícího, již nevyhovujícího,
oplocení školní zahrady, v úseku
od brány u sokolovny až k železniční trati a podél ní. Zde je třeba ocenit, že členové tohoto spolku provedli tyto práce ve svém

O

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
26. 9. 9:00

Memoriál
Jana Hlaváče
turnaj registrovaných
ve stolním tenisu
v místní sokolovně

28. 10. 18:00
Budování plotu v MŠ (foto Jiří Hošna)

volném čase a zdarma. Velké díky
patří i panu Šindelářovi z Nedabyle, který také věnoval svůj volný

čas, a na své náklady kompletně
zrenovoval vstupní branku do MŠ.
jh

Lampiónový průvod
k pomníku padlým
na Hůrce
Sraz u kapličky sv. Martina

Sokolovna v Nové Vsi má nová okna a dveře

d pondělí 3. srpna 2015 se naše sokolovna v Nové Vsi může pyšnit novými okny a vchodovými dveřmi do technických místností.
Konkrétně se jedná o pět oken
v přísálí a šesté ve výčepu, zde
jsou rovněž vyměněny vchodové
dveře ze zahrady. Vyměněna jsou
i obě okna v hlavním sále a okno nahoře v šatně. Poslední místností, které se rekonstrukce dotkla, je šatna u vchodu, kde bylo

vyměněno okno i vchodové dveře u kotle. Mohlo by se zdát, že
vše šlo hladce a tak nějak samo.
To je ovšem pouhé zdání. Za tím
vším je třeba vidět nezměrné úsilí
lidí stojících v čele naší sokolské
jednoty, kteří se nenechali odradit
nezdary a opakovaně hledali možnosti, jak sehnat finance na tuto
opravu. Opakované podávání žádostí se přece jen vyplatilo.
Dne 23. dubna 2015 byla podepsána

smlouva mezi Jihočeským krajem
a Tělocvičnou jednotou Sokol Nová Ves, v níž se Jihočeský kraj zavazuje poskytnout 60.000,- Kč
formou dotace z Grantového programu GP Podpora sportu. Celková výše tohoto díla je 143.630,- Kč.
Jak sami vidíte, většinu financí si
museli sokolové vydělat, buď formou pronájmu sokolovny či pořádáním
kulturně-společenských akcí. Menší část pokryli

Krátké ohlédnutí za školkovým rokem

P

Číslo 3

rohlížím si fotografie ze společně prožitých dní ve školce a vzpomínám na krásné zážitky
s 28 dětmi. Ne vždy to bylo jednoduché, přesto pozitivní vzpomínky převládají.
Pláč, často se ozývající v prvních
měsících školního roku, se postupně proměnil v hlahol a smích.

Každodenní setkávání, společné
hry, cvičení, zpívání i spinkání,
nás opět dalo všechny dohromady
a děti si našly nové kamarády. Celý rok jsme se věnovali tématům
z našeho Školního vzdělávacího
programu „Skřítkův rok“. Nejvíce
zřejmě děti zaujalo téma: „Zvířátka ze zoo“, v rámci kterého jsme

se vypravili do opravdové zoologické zahrady.
Vrcholem roku byla společná Námořnicko-pirátská oslava na školní
zahradě. Celé rodiny propluly jako
posádky na pomyslných lodích nástrahami moře, navštívili opuštěný
ostrov a všichni společně nalezli
poklad. Při této příležitosti jsme se
také rozloučili s deseti předškoláky, kteří odcházejí většinou do Základní školy Nedabyle.
Poslední tři týdny v srpnu probíhá ve školce prázdninový provoz,
do kterého jsou přihlášeny i některé děti z Mateřské školy Cvrček ze Strážkovic. Od 1. září bude
školka otevřena opět pro všechny
přijaté děti.
Na shledanou v novém školním
roce se těší
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves

i z výběru členských příspěvků.
Na závěr si vás dovolím pozvat
na první akci, která se po této rekonstrukci uskuteční v novoveské sokolovně. Bude to již tradiční
turnaj registrovaných ve stolním
tenisu, který se pod názvem Memoriál Jana Hlaváče uskuteční 26.
září tohoto roku od 9 hodin. Zde si
budou moci nejen hráči, ale i široká veřejnost, prohlédnout celkový
výsledek rekonstrukce.
jh

Pohár na rok
získala Lomnice
V sobotu 1. srpna se na hřišti uskutečnil již tradiční fotbalový turnaj „O pohár starosty“ za účasti mužstev TJ Sokol
Kájov, TJ Slavoj Ledenice, TJ
Tatran Lomnice n. L. a místní TJ Nová Ves. Turnaj zahájil
předseda TJ Jiří Kukačka společně se starostou obce Markem Prokešem.
V prvním utkání se střetla
mužstva TJ N. Ves : TJ Sokol Kájov 4:0 (2:0), ve druhém
TJ Slavoj Ledenice : TJ Tatran
Lomnice n. L. 2:2 (0:2) na penalty 4:5, třetí místo TJ Slavoj
Ledenice : TJ Sokol Kájov 2:3
(2:0), finále TJ N. Ves : TJ Tatran Lomnice n. L. 2:3 (1:3)
Závěrečné pořadí: 1. TJ Tatran
Lomnice n. L., 2. TJ Nová Ves,
3. TJ Sokol Kájov, 4. TJ Slavoj
Ledenice.
jh

Červen, červenec, srpen 2015
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Z HISTORIE OBCE / JUBILANTI

Pomník padlým v 1. světové válce z Hůrky

U

ž v roce 1920 dal bývalý
starosta - rolník Fr. Tvaroh
(“1931) - podnět ke sbírce na hůrecký pomník padlým ve světové
válce. Do roku 1935 bylo sebráno a uloženo 1.010,- Kč, což bylo
málo, a tak Místní osvětová komise (MOK) Hůrka rozeslala po vesnici oběžník s prosbou o přispění
a bylo vybráno 216,- Kč. Celý duben 1935 pracovali členové MOK
a další občané Hůrky ve svém volnu na přípravě spodku pomníku
a na úpravě okolí. Vše dělali zdarma i dovoz materiálu. Fr. Fousek
(předseda MOK) a Šimon Korbel (jednatel MOK) sjednali s kamenosochařem Václavem Kunešem vytvoření pomníku za cenu
1.100,- Kč i s postavením. Kovovou zahrádku u pomníku zhotovila firma Stehlík za 320,- Kč.
V neděli 23. 6. 1935 se v Hůrce odbývala Slavnost odhalení pomníku
padlým Hůrečákům v 1. sv. válce. U kapličky na návsi se dopoledne konala mše a světil se nový
pomník. P. Alberich Sauer ze Střížova pronesl proslov o obětech
světové války. (Sauer proslul tím,
že neměl rád Sokoly a mluvil špatnou češtinou - tehdejší omladina
se těšívala na jeho „vemeno Otce
i Syna”). Odpoledne se konal akt
odhalení pomníku za účasti krojovaných Sokolů z Nové Vsi, krojovaných Baráčníků z Nové Vsi, hasičů z Hůrky i z okolních vesnic.
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NAŠI JUBILANTI
28. května 2015
Marie Kukačková
oslavila 85 let

6. června 2015
Jan Kubata
oslavil 70 let
Současný stav pomníku po rekonstrukci (foto Jana Ašenbrennerová)

Za Okresní osvětový sbor přijel promluvit profesor Dr. Josef
Stejskal (jde o divadelníka Stejskala popraveného nacisty - v Č.
Budějovicích se po něm jmenuje Divadelní ulice. Jezdíval přednášet i do novoveské hospody...),
za novoveské Baráčníky Antonín
Kubeš a za MOK Hůrka Fr. Fousek, který řekl, že pomník předávají obci do opatrování... Na závěr
promluvil tehdejší starosta Hůrky
Josef Školka a poděkoval všem,
kteří na pomníku pracovali. Zdařilá slavnost umožnila úplné zaplacení pomníku. Čistý zisk byl 114,Kč; 54,- Kč věnovali hůrečtí hasiči

a zbytek MOK Hůrka na úpravy.
Vloni u příležitosti 100. výročí
začátku 1. světové války byl obcí Nová Ves pomník zrestaurován. Práce provedla firma Vlastimil Němec. Zrušila se poškozená
kovová ohrádka, místo věčně zapleveleného čtverečku na květiny
byla položena dlažba a dva nové
záhonky jsou bočně - můžete přistoupit až k pomníku a číst nově
vyzlacené nápisy: Památce padlých vojínů 1914-1918: Holomel
V., Hůrka J., Kadlec J., Kotek
Fr., Korbel J., Školka J., Školka
M., Tvaroh M.
Jiří Vávra

27. června 2015
Ursula Hozáková
oslavila 75 let

4. srpna 2015
Tomáš Kovář
oslavil 75 let

Před padesáti lety slavnostně otevřeli fotbalové hřiště

H

Horní řada zleva: Ladislav Říha (z Heřmaně) - NEZNÁME - František
Beníšek - Jaroslav Hons - František Hons - Jaroslav Pavlík - Fousek. Dolní
řada zleva: Roubínek (z Heřmaně) - Aleš Huspeka - Jan Hlaváč - NEZNÁME
- NEZNÁME.

řiště s fotbalovými kabinami vybudovali členové Tělovýchovné jednoty Sokol Nová Ves,
spadající pod ČSTV, za podpory
MNV Nedabyle. Z fotografií je patrné, že v době vzniku se hřiště nalézalo na periferii. Společná fotografie
zobrazuje dvanáct fotbalistů týmu TJ
Sokol Nová Ves. Jedná se o účastníky fotbalového utkání sehraného
v roce 1965 u příležitosti otevření
hřiště v Nové Vsi. Díky pamětníkům se nám podařilo identifikovat
devět z nich. Proto vás, touto cestou, žádáme o pomoc při pojmenování zbylých třech „bezejmenných“
z této fotografie. Vaše poznatky můžete zaslat poštou nebo elektronicky na adresu redakce, či sdělit telefonicky nebo osobně redaktorům
zpravodaje.
redakční rada

9. srpna 2015
Vladimír Kössel
oslavil 80 let

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a veselou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá
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Karel Mimra
PEKAŘSTVÍ – CUKRÁŘSTVÍ
Nová Ves 88
Tel: 387 241 138
Široký sortiment klasických cukrářských výrobků
Možnost objednání dortů – den předem
Prodejní doba PO-PÁ 8:00-12:00

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

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ - vydává Obec Nová Ves - www.novaves.net - periodický tisk územního samosprávného celku: Obec Nová Ves u Českých Budějovic - Registrace MK ČR E 21975 náklad 350 ks - redakční rada K. Ašenbrennerová a J. Hošna - Polygrafický servis nakladatelství TYP - uzávěrka příštího zpravodaje 15. listopadu 2015 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.
cz, nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

