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5 místě

ráz. K němu nemalou měrou přispěli i krojovaní a uniformovaní zástupci místních spolků s prapory a věncem. Dále malý trubač
i děvčata zpívající státní hymnu. Závěrečný
ohňostroj vše jen umocnil. Z ohlasů na adresu zástupců Obce a místních spolků, kteří se
společně pokoušejí oživit tradici slavení tohoto významného svátku, lze dovodit, že se
nám první krok na této cestě povedl.
Poděkování si také zaslouží i hůrečtí občané, kteří se celoročně starají o údržbu pomníku a jeho okolí.
jh

Zleva: Milan Blábolil v historickém sokolském kroji s praporem Sokola, Petr Tvaroh v novodobém
sokolském kroji s praporem obce Nová Ves, Jiří Kubeš a Vladislav Brožka v uniformách SDH
s věncem, Jiří Hošna v uniformě HZS s praporem SDH Nová Ves, starosta obce Marek Prokeš.

Starostův proslov u pomníku padlým.

4

Září - Říjen Listopad 2015

Zrodila se nová tradice?

e středu 28. října tohoto roku, těsně
po 18:00 hod. vyšel lampiónový průvod, od kapličky sv. Martina, k pomníku
padlým ve světové válce na Hůrce. Sešlo se
velké množství nejen dětí s různými lampióny, ale i mládeže a dospělých. Přišly spousty místních spoluobčanů, našli se i přespolní. Ti všichni přispěli k tomu, že oslava
státního svátku „Dne vzniku samostatného
československého státu“, a také vzpomínka na naše bývalé spoluobčany, kteří padli
na bojištích 1. světové války, měla důstojný

ČÍSLO

Foto Jan Lenc

Hůrecké zvony
se opět rozezněly
6 nad krajem
7
SLOVO STAROSTY

Čtvrté číslo zpravodaje letošního roku a říkám
si „to ten rok utekl a nic není vidět“, ale na druhou stranu se přece jen zásadní věci podařilo dotáhnout do konce, i když jenom papírově.
Z mé vlastní práce vím, že když chce zákazník něco zrealizovat je oboustranná snaha dotáhnou záměr do konce co nejdříve bez zbytečné administrativy. Zde ve veřejném sektoru
nabývám stále většího dojmu, že se neřeší to,
jak bychom co nejlépe a nejefektivněji postavili chodník, opravili cestu, pořídili techniku (je
to přece pro nás pro všechny!), ale vymýšlí se
důvody - jak si to zkomplikovat, proč to nepostavit, neopravit. Tak je celý tento rok hlavně
ve znamení příprav projektů, žádostí a povolení. Ale k výsledku se blížíme, některá stavební
povolení už máme a samotné realizace začnou
již z jara příštího roku. I když jsme v letošním
roce neproinvestovali co jsme si naplánovali, tak je rozhodující, že k obecnímu rozpočtu
přistupujeme zodpovědně a s rozvahou. Občas
zaznamenám připomínku o nešetrném utrácení za oslavy. Ano slavíme, ale hlavně díky finanční podpoře sponzorů. Již rok se snažím,
tuto pro mě nelehkou práci, dělat zodpovědně
a hlavně s chutí. Tu zatím ještě mám - a to především díky široké podpoře celého pracovního týmu a přátel. Na začátku tohoto slova jsem
vlastně chtěl shrnout uplynulý rok a hlavně připomenout, že se nám přiblížil adventní čas - pozvat vás a opět se moci potkat při již tradičních
adventních nedělních večerech. Shledávám, že
můj prostor v tomto zpravodaji vyčerpal svůj
limit. Na závěr připomínám - mějme na paměti, že Vánoce nejsou hlavně o hromadění dárků,
obžerství a koukání do televize, ale v první řadě je třeba zvolnit, sejít se s blízkými, navštívit
se a mluvit spolu. Přeji nám všem příjemné prožití vánočního času, pozitivně vstupte do nového roku, který pro některé z nás nemusí být jednoduchý. Všechna důležitá rozhodnutí dělejme
s čistou hlavou a bez emocí. Ať se všem daří.
Váš starosta
Marek Prokeš
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Cenu vodného a stočného ovlivňuje
více skutečností
Z

astupitelstvo obce Nová
Ves schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2016. Výše vodného zůstává na 39,85 Kč/
m3, u stočného bylo odsouhlaseno navýšení o 1,21 Kč
na 26,54 Kč/ m3 (obě ceny jsou
uvedeny včetně DPH). Pevná
roční platba (platba za vodoměr)
zůstává stejná - 814 Kč s DPH.
Správu vodovodní a kanalizační
sítě nám provádí společnost ČEVAK a.s. Přinášíme několik informací k historii, a důvody, které nás vedly k úpravě ceny.
V roce 1998 byl bezúplatně převeden infrastrukturní vodohospodářský majetek z Jihočeského vodárenského svazu

na obce Borovnice, Doubravice,
Nová Ves, Heřmaň a Nedabyle.
Vzhledem k tomu, že tyto obce
byly zásobeny ze stejného zdroje
a provozně to bylo vhodné, dohodly se v témže roce na utvoření svazku a stanovení jednotné
ceny za vodné.
Naposledy se cena vodného měnila v roce 2012, od té doby je
tato částka, včetně návrhu na rok
2016, stejná. Poslední navýšení
ceny stočného bylo v roce 2013.
O té doby se měnil jen poměr
pevné a pohyblivé složky.
K aktuální úpravě ceny stočného jsme museli přistoupit kvůli navýšení nákladů na opravy infrastrukturního majetku.

V několika uplynulých letech
byly plánované náklady významně překračovány a bylo tedy nutné tyto výdaje v plánu přiblížit reálnému čerpání. Patří
sem náklady na údržbu a servis
dmychadel, čerpadel a ostatních
zařízení na ČOV a síti, zemní
a výkopové práce při poruchách,
kamerový monitoring potrubí,
opravy poklopů apod.
Doufám, že tato nevelká změna částky nebude významně zasahovat do rodinných a jiných
rozpočtů, vždyť se jedná za rok
průměrně o 43 korun na jednu
osobu.
Marek Prokeš,
ing. Lucie Součková

K chodníku do Nedabyle bylo vydáno
stavební povolení
J

eště několik doplňujících informací k výstavbě chodníku směrem do Nedabyle. V měsíci říjnu jsme po velikém úsilí konečně
získali stavební povolení. Jak jsme
již uvedli v minulém čísle našeho
zpravodaje, stavba začne až na jaře příštího roku. Jedním z důvodů je, že musíme nejprve vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Hlavním kritériem výběru bude nejnižší cenová nabídka.

V prvé řadě oslovíme stavební firmy se sídlem v naší obci a blízkém
okolí. Samotné vypsání této veřejné zakázky se uskuteční v prosinci tohoto kalendářního roku. Hlavním důvodem pro nezahájení prací
v zimním období je počasí, které neumožňuje provádět některé
technologie na takto komplikované stavbě se dvěma mostky. Zároveň se tímto vyhneme i tradičnímu
přetlaku ve stavebních poptávkách

Naše obec se rozrůstá
směrem k Nedabyli

P

ři příjezdu po hlavní silnici
od Českých Budějovic nám
na začátku obce u cedule Nová Ves vyrostlo malé staveniště.
V tomto prostoru vzniká základní
technická vybavenost (ZTV) pro
výstavbu nových rodinných domků. Celý projekt, jehož součástí
je kompletní zhotovení inženýrských sítí, pozemních komunikací
a veřejného osvětlení je financován z prostředků soukromého investora. Nově vznikající stavební parcely jsou nabízeny k prodeji

prostřednictvím společnosti BAK
REAL s.r.o. Po dokončení stavebních prací, které by měly být
hotovy do konce roku, a celkové
kolaudaci tohoto díla, bude technická vybavenost včetně vybudované komunikace bezúplatně převedena do správy obce.
Zároveň žádám všechny občany projíždějící kolem této stavby o trpělivost v souvislosti s pohybem stavební techniky a jiných
omezení.
Marek Prokeš

ke konci roku. V současnosti probíhá zpracování podkladů pro
předložení žádosti o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI). Doufám, že se nám povede v lednu příštího roku podat tuto žádost a následně prolomit bariéru byrokracie. Bohužel nevíme,
zda v tomto snažení budeme úspěšní. Tímto bychom vás chtěli poprosit o pochopení a trpělivost.
Marek Prokeš

Příprava oprav ulic
„Nad a U hřiště“
pokračuje

K

těmto dvěma akcím připomeneme, že rekonstrukce těchto
místních komunikací je v takovém
stavu, kdy se nám podařilo získat
veškerá souhlasná písemná stanoviska vlastníků sousedních pozemků s opravou těchto cest. Na základě tohoto vyjádření nám bude
vydáno povolení k rekonstrukci
zmiňovaných cest. V návaznosti
na tuto rekonstrukci bude probíhat
v těchto ulicích i modernizace veřejného osvětlení.
Marek Prokeš
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
17. 9. 2015

- ZO schválilo prodloužení nájemního vztahu se současným
nájemce hostince U Nádraží

15. 10. 2015

- ZO schválilo podání žádosti
o dotaci na pořízení komunální
techniky (traktor)
- ZO schválilo Místní program
na obnovu venkova na období
2015-2018

5. 11. 2015

- ZO schválilo cenu vodného
a stočného na rok 2016
- ZO schválilo pravidla pro poskytování dotací místním spolkům na rok 2016
- ZO schválilo členský příspěvek
SMO Pomalší

Obecní úřad
začal občany
informovat
pomocí SMS

V

měsíci listopadu byla zprovozněna nová služba občanům - rozesílání aktuálních informací o dění v obci formou
krátkých textových zpráv (SMS).
Mělo by se jednat převážně o informace týkající se plánovaných
odstávek nebo haváriích na zařízeních pro dodávky elektřiny, plynu či vody. Dále o uzavírkách nebo opravách místních komunikací,
termínech mimořádného svozu
odpadů, konání kulturních a společenských akcí, mimořádných změnách v provozní době obecního
úřadu a další užitečné informace
spojené se životem v naší obci. Jak
se zaregistrovat? Na webových
stránkách obce v sekci SMS najdete krátký návod, po jehož přečtení otevřete formulář a zde vyplníte
požadované údaje. Druhá možnost
je požadované údaje nahlásit sekretářce obecního úřadu paní Alici
Vávrové osobně nebo telefonicky.
Věříme, že využívání tohoto informačního kanálu přispěje ke zkvalitnění života v naší obci, proto neváhejte a zaregistrujte se.
-jh-
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Z OBCE

Štěpkovač je již připraven k použití
N

aše obec ve spolupráci s dalšími pěti obcemi, které jsou
součástí Svazku měst a obcí regionu Pomalší, s podporou dotačního
titulu pořídila profesionální štěpkovač s vlastním dieselagregátem.
Zároveň byly pořízeny dva kontejnery, které budou sloužit nejen
k manipulaci s budoucí štěpkou.
Hlavní důvod pořízení je snaha minimalizovat nemalé náklady na odvoz větví z prostoru před
obecním úřadem. Tento stroj byl
pořízen výhradně pro potřeby obce a mohou jej obsluhovat pouze
řádně proškolení pracovníci obce.
Zároveň rádi uvítáme zájemce - hlavně z řad našich občanů o možnost přivýdělku u pomocných prací tohoto stroje. Případné
otázky zájemců rádi zodpovíme.
Marek Prokeš
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Redakce NZ
se omlouvá
Sboru
dobrovolných
hasičů
V předešlém čísle Novoveského zpravodaje byl na straně 6
uveden článek pod názvem:
„V naší školce se o prázdninách nezahálelo“.
Žel bohu došlo k politováníhodné události a v tomto článku jsme opomněli zmínit důležitou úlohu členů Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nová
Ves, kteří se podíleli na odstranění a likvidaci starého oplocení školní zahrady. Tímto se
jim omlouváme a uvádíme vše
na pravou míru.
redakční rada

Představujeme Svazek měst a obcí regionu Pomalší
Seznam měst
S
a obcí regionu

MO Pomalší je dobrovolnou
nepolitickou organizací, která sdružuje města a obce, jejichž
katastrální území leží v povodí řeky Malše na území okresů Český Krumlov a České Budějovice. Sdružení bylo zaregistrováno
referátem vnitřních věcí Okresního úřadu České Budějovice dne
4. února 1993. Sídlem svazku je
Obecní úřad Římov.
Na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva obce Nová Ves
o vstupu do SMO Pomalší schválila Valná hromada SMO Pomalší na svém zasedání dne 3. 2. 2005
přijetí obce Nová Ves za svého
právoplatného člena.
Území mikroregionu Pomalší je
bohaté na kulturní a přírodní hodnoty. Je zde zachovalé životní
prostředí vhodné pro trvalé i rekreační bydlení.
Období po II. světové válce, zejména období 50-tých let, negativně ovlivnilo život na venkově
v celé zemi. Násilná kolektivizace
zemědělství ve svých důsledcích
znamenala jeho přeměnu na zemědělskou velkovýrobu s velmi
negativními dopady na krajinu
a půdu. To bylo doprovázeno velkým odlivem obyvatelstva z venkova do měst. Kategorizace
sídel s sebou přinesla další vylidnění menších obcí, které byly

v podstatě odsouzeny k postupné přeměně na chalupářská sídla bez základní občanské vybavenosti. Rozvíjet se mohly dle
hesla: „vyrovnáme rozdíly mezi
městem a vesnicí“, hlavně střediskové obce, případně tzv. sídla
nestřediskového trvalého významu. Výstavba velkokapacitních
zemědělských objektů, architektonicky naprosto nevhodných
bytových a kulturních domů negativně poznamenala tvář většiny obcí. Tento vývoj doprovázela ztráta vztahu většiny obyvatel
venkova k půdě a rozpad vesnického společenství s jeho zvyky.
V období po listopadu 1989 dochází na venkově k postupné nápravě obrovských škod, které zde
v průběhu posledních desetiletí

vznikly. Se zrušením kategorizace sídel dochází k postupnému návratu života i do menších
vesnic. I přes nedostatek finančních prostředků se postupně mění
tvář obcí a měst regionu Pomalší k lepšímu - opravy domů a komunikací, obnova zeleně, plynofikace sídel, obnova původních
lidových zvyků, spolkový život
apod. Jedná se však o dlouhodobý proces. V něm půjde především o využití stávajícího potenciálu, který je k dispozici
- zachovalá krajina a životní prostředí, potenciál pracovitých lidí,
kteří zde žijí. V neposlední řadě
půjde o nalezení způsobu čerpání dotací z programů, které jsou
a budou k dispozici - POV, SAPARD, Phare apod.

Další možnosti rozvoje:
obnova místních tradic - poutě, trhy, domácí řemeslná výroba
návrat k dosud opomíjeným domácím zdrojům energie
nebo surovin
obnova malých elektráren, mlýnů, domácích pekáren,
moštáren apod.
další zpracování produktů, které se zde těží a vyrábí - dřevo,
obilí, maso...
využití nemovitých kulturních památek
nabídka ubytování, agroturistika spojená s prodejem místních
produktů

SMO Pomalší
dle počtu obyvatel:
Mokrý Lom
Borovnice
Heřmaň
Střížov
Komařice
Doubravice
Nedabyle
Soběnov
Plav
Doudleby
Netřebice
Střítež
Vidov
Svatý Jan nad Malší
Bujanov
Ločenice
Nová Ves
Římov
Besednice
Roudné
Velešín
Kaplice
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Školu provoní jehličí, cukroví, perníčky
a vánoční atmosféra
S

OŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích pořádá
ve dnech 10. - 11. 12. 2015 tradiční vánoční výstavu. Ve čtvrtek 10.
12. je možné si výstavu prohlédnout v době od 10:00 do 17:00,
v pátek 11. 12. od 9:00 do 12:00.
V klubu domova mládeže přímo
v areálu školy bude možné vidět
vyzdobený vánoční stůl, návštěvníci se mohou pokochat ukázkami
vánočních tradic a zvyků Vánoc,
budou nabízeny ukázky tradičních a moderních Vánoc z jižních
Čech. Na výstavě budou také prezentovány výrobky a tradice Vánoc připravené studenty oboru
Zahradnictví. Tito studenti mimo
jiné také touto výstavou prezentují své maturitní projekty.
Mezi vystavované výrobky budou
patřit adventní věnce závěsné a stolní, stolní svícny chvojné i bez chvojí, hřbitovní svícny, různá vánoční

Foto archiv školy

Předvánoční akce vyučujících a žáků SOŠ v loňském adventu.

aranžmá na zavěšení i na položení
na stůl na kůře, na dřevě, v květináči a jiných nádobách.
V rámci této výstavy je dále prezentována také výstava včelařských
produktů s bohatým programem:
zájemci mohou zdobit medové perníčky, ochutnat med, ovoce

a sušené ovoce. Mohou si zkusit výrobu voskových svíček. Bude nabízena také včelařská přednáška, promítají se výukové filmy o včelách.
Zájemcům ukážeme také výrobu
rámku a zatavování mezistěn, a také i vyřezávané úly.
Výstava je přístupná veřejnosti

ve čtvrtek 10. 12. od 10:00
do 17:00, v pátek 11. 12. od 9:00
do 12:00.
Autoři a tvůrci výstavy z naší školy budou návštěvou všech zájemců velmi potěšeni.
Mgr. Olga Cahová
zástupkyně ředitele školy

Podzimní měsíce přinesly do školky
mnoho radostí i strastí
O

d září máme ve školce deset „nováčků“ a přiznávám,
že začátky tentokrát nebyly vůbec
lehké. Vždyť také po dětech požadujeme nelehké úkoly: pozdravit,
sedět při obědě u stolečku, vrátit
hračku na místo, obléci si tepláčky, necákat vodu po zemi, nestrkat do kamarádů, poslouchat paní
učitelku, ... pro některé děti opravdu nesplnitelná zadání.
Přes začáteční těžkosti jsme společně podnikli již mnoho procházek do okolí školky. Postupně se
náš okruh zvětšoval, a tak nám nožičky i těch nejmenších dovolily
(v září ještě „bolavé nožičky“), vypravit se v říjnu až ke škole do Nedabyle na ukázku sokolnictví, která byla pro děti velkým zážitkem.
K podzimním měsícům neodmyslitelně patří vítr, který vynese draky
do oblak. Děti ze školky se svými
rodiči také zkoušeli své štěstí vypustit draky do výšin, ale vítr dlouho ani

Dračí hry s rodiči

nehvízdl. Možná nám pomohly společné hry s rodiči, protože těm nejvytrvalejším nakonec draci vzlétli
a nechtělo se jim vůbec dolů.
Jedenáctý listopad patří každoročně svatému Martinovi a oslavám
spjatým s jeho svátkem. Již čtvrtým

rokem jsme společně se ZŠ Nedabyle uspořádali „Svatomartinský
průvod světel“ spojený s lampionovým průvodem. Letošním překvapením byl Martin na hnědém
koni, který celý lampionový zástup provedl po Nedabyli. Nemohu

zapomenout ani na dokonale dramaticky zpracovaný příběh svatého
Martina nejstaršími žáky ZŠ.
Akcí pro děti ve školce je mnoho
- divadla, hudební programy, výlety..., ale největší radost dětem udělá, když mohou jít domů „po o“,
sedět u velkého stolečku, jít jako
první ve dvojici, v zimě být v tričku, v horku v bundě a rukavicích,
a nebo se jen tak houpat na houpačce. To vše je pro nás dospěláky
poměrně snadno dosažitelné a přesto se pořád ženeme za něčím jiným. Kdyby nám dospělým stačilo
ke štěstí to, co jsme si přáli jako děti, byli bychom možná spokojenější.
Přeji všem dosažitelná přání, klidný advent, radostné Vánoční svátky a hodně zdraví do dalšího roku.
Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ na www.novaves.net - odkaz mateřská škola.
Václava Bartošová
ředitelka MŠ Nová Ves
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Drakovodům k naprosté spokojenosti
chyběl pouze vítr
P

íše se datum 18. října a členové Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nová Ves jsou v plné
práci odstartovat 3. ročník Drakiády, který se konal již tradičně
na louce nad benzínovou pumpou
v Hůrce. Chybělo jen jediné - vítr,
ale ani tento důležitý hnací motor
neodradil 36 drakovodů k účasti
na této akci. Všichni se mohli přihlásit do soutěží o: „nejoriginálnějšího doma vyrobeného draka“
(vítězové - Vojta Novák, Honzík
Janota a Ben Bauer), „nejrychlejšího draka do oblak“ (vítězové
- Ema Linhartová a Jonáš Ašenbrenner), „nejposlušnějšího draka“ (vítěz Broňa Bäuml), „draka
nezbedu“ (vítězové David, Ondra
a jejich maminka Olina Lebedová), „nejvytrvalejšího drakovoda“
(vítězka Anna Jakešová), „nejaktivnějšího rodiče“, který se snažil jak o aktivitu draka, tak i svého

potomka (tento titul již podruhé
vyhrál David Novák). Všichni výherci si odnesli hodnotné ceny věnované sponzorem.
A ten, kdo již nechtěl pouštět draka, mohl si vyrobit jiného z připraveného materiálu a pomůcek k tomu potřebných, nebo se zahrabat

do posečené trávy. Hezké odpoledne bylo zpříjemněno opékáním
buřtů, jablek, brambor, nechyběl
teplý čaj a buchty k tomu. Aby děti
neodcházely s prázdnou, byly pro
ně připraveny drobné odměny.
Příští rok se opět na Vás těšíme.
Možná poletíme s draky rovnou

z Hůrečáku. Tímto Vás chceme
povzbudit k domácí výrobě vlastního draka pro příští ročník Drakiády. Doufáme v hojnou návštěvu,
a to nejen drakovodů, ale i jejich
doprovodu.
Drakům zdar přeje za SDH Nová Ves
Stanislava Prokešová

Hasiči se tentokrát postarali
i o úklid samoty U Zajíčků

Svoz bioodpadu
ukončen
25. listopadu 2015
byl ukončen
svoz bioodpadu
na tento rok.
V období prosinec
až březen se hnědé
plastové popelnice
nevyváží.

Foto Jan Lenc

Při výrobě draků z kartonu nebylo větru potřeba.

S

bor dobrovolných hasičů
(SDH) ve dnech 23. a 24. října jako obvykle vykonával dohled
při svozu odpadů. Novoveští hasiči
pomáhali přijíždějícím lidem odpad
vykládat a současně třídit na předem
určená místa. Dále se ve spolupráci
s odbornou firmou Marius Pedersen podíleli na následné nakládce

odpadů a vyčištění plochy nejen
před obecním úřadem, ale i prostory
bývalé zemědělské usedlosti „Zajíčkovec“. Tímto děkuji členům SDH
za dobře vykonanou práci. Ti z vás,
kteří to opět promeškali, nezoufejte
a nevyhazujte váš nepořádek do lesa ani ke kontejnerům - z jara budete mít další příležitost.

Při tomto svozu bylo odvezeno 15 ks
televizorů, 7 ks chladniček a mrazniček, 24 ks jiných domácích spotřebičů a 6 ks zářivek. Dále 12810 kg
velkoobjemového odpadu a 1689 kg
nebezpečného a ostatního odpadu.
Za odvoz a následnou likvidaci obec
zaplatila celkem 35.304,- Kč.
Za SDH Vlasta Levý

3. ročník memoriálu Jana Hlaváče se vydařil
V

sobotu 26. 9. 2015 uspořádal oddíl stolního tenisu Sokol Nová Ves 3. ročník memoriálu
našeho dlouholetého předsedy Jana
Hlaváče. Před zahájením vlastního
turnaje ocenili organizátoři dárkovým košem domácího hráče Miroslava Troupa (v dubnu měl 70.
narozeniny), který za celou svou kariéru hraje jen za Novou Ves a právě s bývalým předsedou Hlaváčem
zajišťoval celou řadu akcí.
Stejně jako loni se zúčastnilo 18 hráčů z 6 oddílů, toto číslo

umožnilo ve 3 skupinách s následným postupem po 2 hráčích do dodatečných finále, aby si každý hráč
zahrál 9 zápasů s různými soupeři,
což je výhodné a objektivní.
Zasloužené vítězství vybojoval host
Martin Fesl z Velešína, který nás
ještě loni reprezentoval na střídavý
start v krajském přeboru a měl velký podíl na udržení „A“ - týmu v této soutěži. I když organizátoři čekali přece jen trochu větší účast, dá se
říci, že turnaj se vydařil. Další akcí
bude turnaj neregistrovaných, který

proběhne koncem prosince, termín
bude ještě upřesněn.
Po Novém roce (únor či březen)
plánujeme opět turnaj čtyřher, který
jsme letos poprvé vyzkoušeli a dle

ohlasů hostů se ujal a má smysl jej
uspořádat i v kapacitně skromnějších podmínkách.
Za TJ Sokol Nová Ves
Jiří Morávek, hrající rozhodčí

Výsledky: Hlavní soutěž:
1. FESL Martin, Jihostroj Velešín
2. CHMEL Petr, Sokol Nová Ves
3. NÁPRAVNÍK Jakub,
Sokol Nová Ves
4. DVOŘÁK Rudolf, SK Byňov
5. PALEČEK Vladimír,
Sokol Nová Ves
6. HOUŠKA Miroslav, Sokol Nová Ves

Útěcha:
1. NAVARA Václav,
SK Byňov
2. ČELIKOVSKÝ Jakub,
SK Pedagog
České Budějovice
3. MORÁVEK Jiří,
Sokol Nová Ves
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Fotbalisté Nové Vsi v okresním přeboru
přezimují na prvním místě
N

a začátku letní přípravy to
s mužstvem novoveských
fotbalistů vypadalo všelijak. Po návratu brankáře Michala Vrábka do Trhových Svinů a ukončení
kariéry jeho bratra Otty řešil výbor fotbalového oddílu, společně
s trenérem Pekárkem, prekérní situaci. Nakonec se podařilo posílit
defenzivu týmu příchodem dvou
posil z Nových Hodějovic - zkušeným Petrem Janovským a mladíkem Davidem Holzrem. Neřešitelným problémem se zdálo obsazení
postu brankáře. Na poslední chvíli se podařilo přesvědčit k návratu místního odchovance Františka Pavla, jenž se vrátil z Trhových
Svinů. Díky těmto změnám nebylo
očekávání nijak přehnané a pohyb
v klidných vodách středu tabulky
by bral každý. Po úspěšném vstupu do soutěže, si mužstvo udrželo vysoký standard a i přes některé komplikace se sestavou, které
byly vynuceny zraněními, nedisciplinovaností (vyloučení) nebo

Horní řada zleva: trenér Miroslav Pekárek, Radomil Procházka, David Holzer, Vít Neumann st., Petr Boháč, Eduard
Janeček, Zbyněk Holý, Petr Janovský, Roman Kohout, Miroslav Vávra, předseda oddílu Jiří Kukačka, Roman Šejba
Dolní řada zleva: předseda TJ Jiří Hošna, Václav Brožka, Bohumír Češka, Libor Labaj, Jakub Kohout, Vít Neumann ml.,
Zdeněk Sklář, asistent trenéra Roman Tunka, ležící František Pavel
Foto Miloslav Kusbach

pracovním vytížením některých
hráčů, dovedl trenér Pekárek naše hochy až na vrchol. Po posledním podzimním zápase tak znělo
kabinou hromové: “ Tak jsme první no a co“. Na dokopné v místním
hostinci byl zvolen „fotbalista roku 2015“, stal se jím, po zásluze,
ostřílený matador Bohumír Češka,

druhé místo obsadil mladík Zbyněk Holý a třetí skončil již zmiňovaný Petr Janovský. Formát
tohoto zpravodaje neumožňuje vyjmenovat všechny, kteří se na tomto úspěchu spolupodílejí, ať hráče,
trenéry, realizační tým, členy výboru, fanoušky, sponzory, Obec
a v neposlední řadě nadšence, kteří

se starají o údržbu sportovního areálu. Všichni si uvědomujeme, že
jsme teprve v polovině, proto si
přejme, aby naši borci předváděli stejné výkony i v jarní části soutěže. Vítězství v okresním přeboru
by bylo historickým úspěchem novoveského fotbalu.
-jh-

Tenisté v průběhu letošní sezóny nezaháleli
T

enisté Nové Vsi začali sezónu tak jako každý rok
s ohledem na počasí. Letos začátkem května, kdy začali s úpravou kurtu po zimě. Provedli jeho vyčištění a dosypání nové
antuky. Rovněž tak se rozběhli práce na dokončení přístřešku
za klubovnou, kde byla položena zámková dlažba a souběžně se
pracovalo na dokončení čelního
a bočních podhledů střechy. Veškeré tyto práce prováděli členové
sami za vydatného přispění místních „odborníků“ Františka Vávry ml. a Ivana Mendzhula, kterým patří velké poděkování.
V polovině května se uskutečnilo
rozlosování dlouhodobého letního turnaje - Mistrovství Nové Vsi
v tenise 2015. Tradičně se hrál
turnaj v mužské dvouhře i čtyřhře, celkem se přihlásilo 14 hráčů
do dvouhry a 12 dvojic do čtyřhry.
Po celé léto probíhaly zápasy jednotlivých účastníků, které vrcholily v měsíci září a v sobotu dne
3.října 2015 se odehrály finálové

Zleva: Pavel Ježek, Miroslav Houška, Petr Chmel, Otto Vrábek, Vladimír
Paleček, Ivan Kačírek
foto J. Hošna
zápasy a poté proběhlo vyhlášení
vítězů, předání cen a neoficiální
zakončení tenisové sezóny. Ve finále dvouhry obhájil loňské prvenství Petr Chmel, který ve finále porazil Vladimíra Palečka 6:4,
3:1 skreč. Druhý nakonec skončil
Pavel Ježek a třetí místo vybojoval
Vladimír Paleček. I turnaj ve čtyřhře měl stejné vítěze jako loni, titul obhájil pár Miroslav Houška +
Petr Chmel, který v krásném finálovém zápase porazil dvojici

Vladimír Paleček + Ivan Kačírek
6:4, 6:3. Poražená dvojice Paleček
+ Kačírek poté v dalším dramatickém zápase o druhé místo porazila pár Otto Vrábek + Pavel Ježek
6:3, 6:7, 6:2.
Největším letošním úspěchem tenisového oddílu se stala skutečnost, že se zde začátkem měsíce
června rozběhla „tenisová škola dětí“. S tímto nápadem přišla
nová členka oddílu Milena Urbanová. V samém počátku bylo

ve „škole“ asi 5 dětí, na konci sezóny již tenisovou školu navštěvovalo až 12 tenisových nadějí.
Tréninky probíhaly vždy v pátek
od 15.00 do 17.00 hod. za vedení odborných trenérů z Českých
Budějovic, Pavla Royta a Silvie
Majerové, kteří dokonce koncem
měsíce srpna uspořádali čtyřdenní kemp, kdy děti trávily na kurtu
celý den a dle jejich reakcí se jim
to velice líbilo. Tímto se také silně rozrostla členská základna dětí v oddíle, kde je nyní celkem 14
dětských členů do 15 let, celkem
má tenisový oddíl 37 členů.
Od září do listopadu probíhaly dokončovací práce na výstavbě přístřešku klubovny a zazimování
kurtů, největší škodou je skutečnost, že „nefunguje“ druhý tenisový kurt, neboť s rostoucím zájmem o tenis je jeden funkční kurt
málo. Ale snad se příští rok stávající stav za přispění obecního úřadu zlepší a bude se moci využívat
plnohodnotně i druhý kurt.
Luděk Kohout
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Hůrecké zvony se opět rozezněly
nad krajem
V

zhledem k tomu, že na tyto zvony zvonil již jeho děd,
otec i on sám, dovolili jsme si oslovit právě jeho - pana Drhovského.
Odedávna visel zvon na bývalé kovárně (byla zbourána v šedesátých
létech), na hůrecké návsi u kapličky (pod Fousků). V kovárně koval
kovář Pašer, bydlel na vejminku
v domě č.p. 6 (u dnešních Školků).
V této době již na zvon zvonili můj
děda s babičkou. Zřejmě by zvonili
i nadále, kdyby nepřišla druhá světová válka.
Zvon byl sundán, s německou
důsledností označen a odvezen na českobudějovické nádraží, kde spolu s dalšími zvony čekal na cestu do Říše. Místo něj
na kovárnu pověsili poplachový
zvon ze zinku, který je tam dodnes. Můj děd, společně s panem
Ambrožem, v té době jeli do Budějovic na nádraží, nakládat zboží pro Sfinx. Mezi označenými
zvony rozpoznali ten jejich hůrecký. Naskytla se jim příležitost
zvon naložit na vůz. Není třeba

Poplachový zvonek ze zinku,
tzv. Šturmovák

připomínat, jaký trest by následoval po dopadení sabotérů. Aby je
po cestě nechytli s očíslovaným
zvonem, potřebovali se barevného značení zbavit. S naloženým
zvonem se vrátili zpátky do Sfinxu. Majitel firmy pan Western (také Němec) si jich všiml a poradil

Zvon sv. Florián z roku 1839. Hmotnost asi 50 kg, největší spodní vnější průměr
v cm 25 cm, výška až k okraji zvonu 35 cm.

jim, aby zvon namočili do kyseliny. Poté jej nechal naložit do bedny označené jako deputátní nádobí, zaplomboval ji a zvon se takto
ukryt dostal zpátky na Hůrku. Zde
byl přeložen do jiné bedny a zakopán v naší stodole. Ke konci války
hrozilo prozrazení úkrytu, proto
byl zvon přenesen v bedně na statek k Lebedům, kde byl zabetonován do podlahy.
Po válce se zvon nevrátil zpět na kovárnu, ale byla postavena nová zvonice - u bývalého volejbalového
hřiště za bývalou hasičskou zbrojnicí (dříve obecní pastouška, dnes
č.p. 5. Na stavbě zvonice se podílelo mnoho pracovitých hůreckých
rukou - sedláci darovali dřevo, Josef Liška s pomocníky tesali trámy.
Kovář Pašer vykoval nové srdce
zvonu. 1. 7. 1945 byla velká sláva lidé v krojích, hasiči v uniformách,
zvony vysvětil páter Hassmann ze
Střížova. V roce 1954 ke zbrojnici
přistavěli nový dům (č.p. 5). Zvonice se zdála bývalému režimu zbytečná a zvony chtěli dát do sběru.
Zvonění se neslučovalo s morálkou socialistického člověka. Jakmile se o tom dozvěděl generál Fanta
z Hůrky (č.p. 27 - u dnešních Bálků)
zamezil svým vlivem zkáze a navrhl zbudovat na zbrojnici zvonici
a oba zvony tam pověsit.
Můj otec zemřel v roce 1986. Pak
ve zvonění pokračovala pouze moje maminka, která zemřela v roce 1991. Ještě do roku 2000 jsem
na požádání zvonil umíráčky. Slíbil jsem svému otci, že se zasadím
o stavbu nové zvonice. Slovu jsem
dostál roku 2002, ve kterém byla
postavena současná zvonice. (Jarda Burdů dodal betonové sloupy,
Jan Tvaroh a Jindřich David vykopali jámy pro sloupy, Miroslav
Vít dodal trámy...) V sobotu 31. 8.
2002 byla opět po letech na Hůrce
velká sláva, hráli Babouci... zvony světil páter Koňařík ze Římova.
Zvony zavěšoval Jan Vávra (*1946
- †2005). Jako první zazvonila moje manželka Jana Drhovská.
Jaroslav Drhovský
(Kdo víte více o příběhu hůreckých zvonů, budeme rádi, když se
s námi o tyto informace podělíte.
Redakční rada)

strana

7

NAŠI JUBILANTI

17. 10. 2015
Helmut Kokoř
oslavil 75 let

15. 11. 2015
Růžena Kovářová
oslavila 70 let
Všem jubilantům do dalších
let přejeme mysl laskavou
a spokojenou uchovanou
v pevném a stálém zdraví.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
27. 12. 2015
Vánoční turnaj
neregistrovaných ve st. tenisu 9:00 sokolovna
23. 1. 2016
Myslivecký ples
pořádá MS Nedabyle 20:00 sokolovna
6. 2. 2016
Rockový bál
ve stylu hippies,
kostými vítány - hraje Spanilá jízda
20:00 sokolovna
20. 2. 2016
X. Sportovní ples,
pořádá TJ Nová Ves - hraje Shellou
band - 20:00 sokolovna
únor 2016
Dětské šibřinky, pořádá TJ Sokol
Nová Ves, sokolovna
5. 3. 2016
Lyžařský zájezd Schladming Planai, pořádá TJ Sokol Nová Ves
12. 3. 2016
Šibřinky, pořádá TJ Sokol Nová
Ves - hraje Shellou band 20:00 sokolovna
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Rybářství
Tvaroh

sportovní
rybolov
tel.: 724 710 814
www.rybarstvi-tvaroh.
webnode.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

CB-MONTPAST s.r.o.
Topení-voda-plyn
tel: 603749031

www.cb-montplast.cz
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