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sobotu 27. února 2016, byl
obecní úřad plný dětského
ševelení. V dopoleních hodinách
se zde sešlo osm rodin, při příležitosti vítání občánků. Letošní slavnost byla jubilejní, konala se již
po desáté. O to více mě mrzí, že
se jí nemohla zůčastnit kvůli nemoci paní Alena Veselá, neboť je
to právě ona, která slavnost před
10 lety na Obci obnovila a po celé
ty roky ji i uvádí.
V průběhu loňského roku se v naší obci narodilo 9 nových občánků – Teodor Jaroš, Jaroslav Jakl,
Jonáš Šafránek, Anežka Fujdlová,
Samuel Kamiš, Michaela Důrová,
Anna Šimášková a Ela Škrnová.
Nové občánky přivítaly jen o pár let
starší děti z naší MŠ, pod vedením
paní ředitelky Václavy Bartošové
a to básničkami a přáníčky. S básní nezůstal pozadu ani pan starosta

Marek Prokeš, který svým přednesem předal poselství z dob, kdy se
on sám, jako malý kluk, účastnil vítání občánků v Nedabyli.
Pan starosta předával nejen poselství, ale i poukázky na ovocný
strom, který mohou rodiče pro své
děti zasadit doma na zahradě nebo jej věnovat k výsadbě na zahradu mateřské školy. Tradičně byly
dětem věnovány keramické destičky s otiskem jejich dlaně, kniha
s věnováním, tentokrát O pejskovi
a kočičce od Karla Čapka a malá
drobnost v podobě maňáska, který
byl i názorně předveden.
A jelikož nám tento den přálo pěkné slunečné počasí, společné focení se odehrálo před OÚ. Občas
nám některý ze starších sourozenců utekl mimo záběr, ale nakonec
bylo vše úspěšně zachyceno a snímek se vydařil. To i díky panu

O letošní vítání občánků byl mezi blízkými bříbuznými velký zájem.
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Co dokáže
parta
nadšených
otců

Dřevěná část hospody
slaví letos 125 let
6 od své prezentace

Osm nových občánků bylo
slavnostně přivítáno do života
V

ČÍSLO

Janu Lencovi, který se pomalu,
ale jistě stává žádaným obecním
fotografem. Děkujeme.
Fotografie jsou k prohlédnutí a také ke stažení na http://veselaobec.
rajce.idnes.cz/.
Ještě připomínám, že fotografie
určené pro rodiče „vítaných dětí” budou připraveny k vyzvednutí od 14. března 2016 na obecním úřadě.
Dovolte mi, abych tento článek
ukončila slovy pana starosty: „Vážení rodičové, přeji Vám hodně
zdraví, pohody, radosti a vzájemné lásky. Vám děti, abyste vždycky milovaly své rodiče, prarodiče
a šťastně jste vykročily do života,
který Vás teprve čeká. Dosáhněte
svých cílů a naplnění budoucích
snů. A pokud Vás život zavede
kamkoliv, vzpomeňte si, kde je
váš domov.”
ka

Foto: Jan Lenc
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SLOVO STAROSTY

V

ážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřál vše
nejlepší v tomto novém roce
a abychom se za rok opět všichni potkali. Ano, toto je věta, kterou velmi často slýcháváme
na přelomu roku. Právě z tohoto
důvodu bych toto slovo starosty rád věnoval události, která nejen mě, ale i spoustu mých přátel
zasáhla s velkou bolestí ke konci uplynulého roku. V prosinci
nás, po dlouhé a těžké nemoci,
v mladém věku, opustila jedna z významných osobností naší obce, velký kamarád, tahoun
a přítel Pavel Tvaroh. Pája, Bary, Hary, tak jak jsme mu různě
všichni říkali, byl pro mě parťák,
se kterým jsem prožil spoustu
legrace. Ale co bylo vždy nejdůležitější? Uměl poradit věcně,
lidsky, technicky. Byl to přesně
ten typ člověka, který téměř nikdy neřekl: „To nejde, to nepůjde.“ Měl obrovské srdce. Dokázal vždy dodat jistý impulz
naděje i v situacích, kdy ostatní už ztráceli nadšení pro danou
věc. Jenom škoda, že nedokázal
tento výjimečný dar aplikovat
u sebe. Za celý rok co Pája pomalu podléhal zákeřné nemoci
a nemohl se již zúčastňovat dění
v obci, byla jeho absence velmi
znát. Během krátkých návštěv,
při kterých jsem se u něj doma
zastavil, Pavla do poslední chvíle neopouštěl zájem o dění v obci a hlavně měl stále jeho nezaměnitelný smysl pro humor. Při
těchto chvílích s ním, jsem si nemohl nevšimnout toho, jak se
celá jeho rodina, do posledního
okamžiku, o něho starala. Za to
jí patří velké uznání. Pájo, budeš
nám chybět!
Tvůj starosta

2 strana

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Prosinec 2015 - únor 2016

Nový pomocník dokáže spoustu věcí
T

ak jsme se konečně dočkali.
26. ledna nám byl slavnostně
předán nový pomocník, traktor
YUKON W1505-T, od tradičního českého výrobce z Prostějova.
Je to spíš traktůrek, avšak s mamutí silou motoru Kubota. Při
rozhodování jaký typ vlastně pořídíme, jsme si nejprve ujasnili
priority a to, k jakému účelu bude hlavně používán. V první řadě
je to údržba chodníků v zimním
období. Právě velikost samotného traktoru byl důležitý parametr,

neboť šířka chodníků je pro něj limitující. Traktor má pracovní šířku 140 cm, ale otočení disků kol
umožňuje tuto velikost zmenšit na optimálních 110 cm. Dalším důležitým parametrem byla
uzavřená kabina. Současně bylo
přikoupeno příslušenství - vlek
za traktor s hydraulickým sklápěním, radlice na sníh, zametací kartáč, rozmetadlo na posyp
a příkopový mulčovač. V době,
kdy píši tento článek, jsme žádnou velkou sněhovou nadílku

neměli, takže nebyla možnost
vše náležitě otestovat. Ale vlek
a mulčovací zařízení jsme již vyzkoušeli a zatím to vypadá, že
jsme vybrali dobře.
Celková pořizovací cena byla 970 tis.. Čekáme na informaci, jak dopadla naše žádost o dotaci z krajského dotačního titulu
Program obnovy venkova. Pokud vše dobře dopadne, mohli
bychom na pořízení této techniky obdržet až 250 tisíc.
Marek Prokeš
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
17. 12. 2015

- schválen schodkový rozpočet:
příjmy – 8,412 mil.,
výdaje – 13,166 mil.
- schváleno pořízení traktoru
od firmy WISCONSIN ENG.
CZ se sídlem v Prostějově,
včetně příslušenství, celková
cena 970 tis.

11. 1. 2016

- schválen Program rozvoje obce
na roky 2016 - 2022
- schválen zhotovitel pro akci
„Chodník k Nedabyli“ – firma
Vlastimil Němec za celkovou
částku 1.140.719,- Kč včetně
DPH

14. 1. 2016

- schválen zhotovitel na akci „Prodloužení vodovodu
v ul. U hřiště“ – firma Vlastimil Němec za celkovou částku
281.481,- Kč včetně DPH

18. 2. 2016

Zástupci obce při přejímce traktoru od technika firmy Wisconsin z Prostějova.

Foto: Kateřina Ašenbrennerová

Hasiči by pro svou činnost měli mít
nové zázemí

S

oučasná garáž, která slouží
jako požární zbrojnice a v níž
je uloženo hasičské náčiní včetně zásahového dopravního automobilu, již od počátku nesplňuje normou požadované rozměry.
Její prostory jsou velmi stísněné
a tato situace omezuje i možnost
nákupu dalších věcných prostředků, potřebných pro rychlý a bezpečný zásah naší jednotky. S nákupem nové komunální techniky,
traktor s příslušenstvím, vyvstal
další problém, a tím je nedostatečně velký prostor v garáži, kde
doposud parkovala stará fréza
s příslušenstvím. Tento prostor
neslouží pouze ke garážování komunální techniky, ale je využíván

i jako dílna a sklad. K parkování traktoru by se dala využít stávající zbrojnice, tím bychom jeden problém elegantně vyřešili,
ale druhý bychom několikanásobně umocnili. Tato nezáviděníhodná situace má však poměrně jednoduché řešení, tím
je výstavba nové požární zbrojnice. Kde však na tuto investiční akci získat finance? Možností je několik, od použití vlastních
zdrojů až po půjčku od některé
banky. Ani jedna varianta není ta
pravá. V současné době je možnost podat žádost na Ministerstvo vnitra – Hasičský záchranný
sbor ČR, kde je vypsána investiční dotace určená na výstavbu

nové požární zbrojnice. Pravidla
jsou nastavena tak, že z celkové
částky na realizaci tohoto projektu by 1/2 nákladů mělo hradit ministerstvo resp. stát, 1/3 by hradil kraj a zbytek, což je 1/6, by
uhradila obec. Vznikla projektová studie řešící umístění stavby.
Ta by měla vzniknout jako přístavba stávající budovy obecního
úřadu a to na jeho severozápadní
straně. Zastupitelstvo se na svém
posledním zasedání rozhodlo této možnosti využít a o tuto dotaci
požádat. Jak se bude situace okolo této žádosti vyvíjet v budoucnu, o tom vás budeme informovat v některém z příštích vydání
Zpravodaje.
jh

- schválen záměr výstavby požární zbrojnice (v případě získání dotace)
- schválen dodavatel na vybudování veřejného osvětlení podél chodníku k Nedabyli – firma SETERM CB a.s., České
Budějovice za celkovou částku
342.447,79 Kč včetně DPH.

Představujeme
strategický
dokument pro
budoucí rozvoj obce
Tento důležitý dokument nese výstižný název „Program rozvoje obce Nová Ves na roky 2016 - 2022“,
zkráceně PRO. Byl zpracován odbornou firmou. Obsahuje dvě části: A. Analytická část, B. Návrhová
část. Část A. obsahuje charakteristiku obce a východiska pro druhou část včetně analýzy. V části B.
naleznete vize, cíle a podporu realizace programu včetně přílohy
se zásobníkem projektů. Formát
Zpravodaje neumožňuje detailněji představit tento poměrně rozsáhlý dokument. Jeho kompletní znění
naleznete na webových stránkách
obce Nová Ves, kde má vytvořenu
samostatnou sekci.
jh
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V třídění komunálního odpadu je
stále co zlepšovat

S

tatistické údaje uvádějí, že
obyvatelé Česka jsou celosvětově na jednom z předních míst
ve třídění odpadu. Tento výsledek
by mohl svádět k tomu, abychom
se dále nesnažili o ještě lepší
umístění. K nesprávnému přístupu
svádí i názor, že když jsem si zaplatil vyvážení popelnice, tak ať je
pokaždé pěkně plná. Zde je třeba
osvětlit několik skutečností a vzít
si na pomoc čísla, která jsou přehledně uspořádána v grafu. V roce 2015 bylo vyvezeno 177,29
tun komunálního odpadu uloženého našimi obyvateli do popelnic.
Celkové náklady Obce na likvidaci odpadů činily 845 129,- Kč/
rok. Na poplatcích od obyvatel se
vybralo 450 tis. (zaokrouhleno).
Pokud by Obec nedotovala tento
schodek ze svého rozpočtu, pak
by se poplatek za obyvatele vyšplhal na částku 1000,- Kč/rok.
Možností jak snížit tento poplatek

je několik. Paradoxně nejhorší by
bylo navýšit dotaci od Obce. Občanovi by sice zůstala nějaká ta
stokoruna v peněžence, ale poznal by to například na stavu místních komunikací a nic by ho nenutilo chovat se hospodárně. Z výše
uvedených skutečností vyplývá,
že nejlepším přístupem je „vytvářet“ co nejméně odpadu, co nejvíce třídit a biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) kompostovat. Loni obec pořídila společně s několika obcemi ze svazku Pomalší, za využití dotace, dva
kontejnery na BRKO a štěpkovač.
Tato investice by měla snížit náklady na likvidaci BRKO. Občan,
s přispěním Obce, neplatí pouze
odvoz toho, co vyhodí do nádob
na směsný odpad nebo na BRKO,
ale i za odvoz a likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obec dále platí za vyvážení
a pronájem kontejnerů na tříděný

odpad (plasty, sklo, papír, kov)
a BRKO. Nutno však podotknout,
že tříděním odpadu chráníme životní prostředí, ale nejen to, za tyto suroviny používané k dalšímu
zpracování dostává obec zpětně zaplaceno, a o tuto částku jsou
sníženy celkové výdaje na svoz
a likvidaci komunálního odpadu. Za loňský rok jsme obdrželi
částku 92 589,- Kč jako odměnu
za vytříděný odpad. Tato částka je
téměř o 20 000,- Kč vyšší oproti roku 2014. Jsme si vědomi, že
současný stav nakládání s komunálním odpadem v naší obci má
do ideálu daleko, proto uvažujeme
o vybudování zcela nového sběrného dvora, s přesně nastavenými pravidly, tak jak je tomu např.
v Ledenicích či Vidově. Našim cílem do budoucna je zavedení čtrnáctidenního intervalu na svoz
komunálního odpadu po vzoru některých obcí.
jh

Proč bychom měli světit neděle a svátky
naší obci není zvonů, které by
ohlašovaly neděli, a přesto by
měl být tento den automaticky spojen s odpočinkem, klidem a relaxací. Bohužel tomu tak, v mnoha
případech, není. Svědčí o tom řada stížností občanů na nedělní hluk
nesoucí se od sousedů. Vzrůstá
i počet nespokojenců dožadujících
se úpravy pomocí obecní vyhlášky.
Domníváme se, že není třeba zacházet tak daleko. Přestože dnešní uspěchaná doba některým občanům nedopřává pravidelný týdenní
rytmus, lze, při troše dobré vůle,
jistě nalézt způsoby, jak si k těmto
“obtěžujícím” činnostem nevybrat

právě neděli či státní svátek. Není-li zbytí, tyto činnosti je též možno vykonat (i po domluvě se sousedy) v co nejkratší možné době.
Potíž nastává tehdy, pokud některý z občanů bere za nejlepší relax sečení trávy či řezání dříví, to
vše za pomoci motorových strojů, právě v neděli. Takový, si v záplavě endorfinů ani neuvědomí,
že ne každý odpočívá při podobných činnostech. Proto Vás žádáme, milí spoluobčané, nerušte klid
svátečního dne. Umožněte, jak sobě, tak i druhým, alespoň v tento
den, odpočinutí na těle i na duchu,
stejně jako si jej dopřávali naši
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REDAKČNÍ RADA
ŽÁDÁ, RADÍ,
INFORMUJE

Děkujeme
aktivním občanům
za úklid v obci
Ráda bych jménem zastupitelů obce poděkovala všem občanům, kteří se starají nejen o svůj soukromý
prostor, ale není jim zatěžko zamést či jiným způsobem zvelebit
prostor obecní, sloužící všem vespolek. Ať už se jedná o chodník,
autobusovou zastávku, dětská hřiště, prostory kolem křížků, kapliček
či pomníků. Velmi si vážíme těchto
činností, někdy zdánlivě jen drobných úkonů, které jsou však pro
celkovou spokojenost nás všech
velice důležité.
ka

Svoz
nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
V sobotu 2. dubna 2016 od 8.00
do 10.00 hodin proběhne
ve spolupráci s SDH svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu opět na skladě před
obecním úřadem.
Od středy 6. dubna 2016 se
opět budou každých 14 dní vyvážet hnědé popelnice na biologický odpad (BRKO).

Náklady na jednotlivé položky odpadového hospodářství v roce 2015.

V
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předkové. Není to žádný přežitek,
vždyť v sousedních zemích, které
považujeme za náš vzor (Německo, Rakousko, Švýcarsko, ...) toto
slušné chování přetrvalo dodnes.
A pokud se zrovna Váš soused
rozhodne při nedělní odpolení jarní kávě rozvášnit sekačku na svůj
5 mm trávník, nespílejte mu, slušně jej upozorněte na kalendář –
možná si chudák ve svém spěchu
ani nepovšiml, že je třeba na chvíli se zastavit. Přejeme Vám všem,
aby čas plynul dle Vašeho rytmu
a nabízel, i mimo dny sváteční,
ono vzácné, usměvavé štěstí.
Redakční rada

Poštovní úřednice
jsou pohoršeny

!

Zaměstnankyně poštovního úřadu
laskavě žádají občany, kteří se vracejí společensky unaveni ke svým
domovům, aby svůj obsah podrážděného žaludku nevyprazdňovali před vchodem na poštu. Zároveň
se obrací i na majitele psů s žádostí, aby odklízeli exkrementy svých
chlupatých mazlíčků z prostranství před poštou, neboť toto znečištění nejen, že znesnadňuje přístup
na poštovní úřad, ale zároveň tento úřad znevažuje.
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Jak se proplést únorovým víkendem? Zájem

o vzdělávání
v ZŠ Nedabyle
vzrůstá

Ú

norový víkend si většina z nás asi představí někde doma „za pecí“ nebo s lyžema na horách. Sněhu letos moc
nenapadlo a za kamny také není
potřeba prosedět celé dny, protože teploty se tuto zimu pod bod
mrazu mnohorát nedostaly. Ale
není marné užít takový den v teple, pokud se při tom něco tvoří
a je na to dobrá atmosféra.
Několika odvážlivcům se podařilo příjemně strávit první únorovou
sobotu ve školce. Tentokrát nebyly hlavními aktéry děti, ale dospělí, kteří měli zájem naučit se plést
sítě. Šest žen a jeden šikovný žák
základní školy se na kurs pletení dostavili již v devět dopoledne. Ve školce sice nemáme pec,
za kterou bychom si vlezli, ale obsadili jsme topení s ohrádkou, a ta
se stala kotvištěm pro všechny naše výtvory při pletení. Do oběda jsme se proplétali základním
uzlem, jehož provední není úplně jednoduché. Cílem tvoření se
nám staly nástěnkové sítě, houpací síť a nebo síťová taška. Celé
odpoledne, někteří až do půl páté, jsme pracovali na svých výtvorech a hovořili. Cítila jsem se jako
v pohádce, když ženy derou peří a při tom vypráví dobrodružné

Pletení základního uzlu není úplně jednoduché. Foto: Kateřina Ašenbrennerová

historky. Možná si někdo řekne,
že síťová taška už je opravdu „pravěká“ záležitost, houpací síť se dá
koupit a nástěnku, tu mohu mít
třeba korkovou. A má snad i pravdu. Stále však není nad vlastní
tvorbu. Ručním řemeslům celkově vzdávám hold a též si myslím,
že je potřeba je předávat dalším
generacím.
Celý den byl pohlazením po duši a doslova „přeplněním“ mých
očekávání.
Společný
oběd,

výborný kolektiv a hlavně skvělý pan Krásenský, který nám neúnavně a trpělivě ukazoval jeden
a ten samý uzel nekonečněkrát
dokola. Mnohokrát touto cestou
děkuji všem účastníkům a panu
Krásenskému z Jihlavy za společný tvůrčí den i za další dny,
protože jehlice na pletení sítí mě nenechala bez náplně ani
v neděli.
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves

ZÁPIS DO MŠ NOVÁ VES
v úterý 19. dubna 2016 od 15.00 do 17.00
Kritéria pro přijetí do MŠ:
Bez ohledu na daná kritéria bude přednostně přijato dítě v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem
školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona)

1. Trvalý pobyt dítěte v Nové Vsi.
2. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených
očkování – doloženo potvrzením lékaře.
3. Věk dítěte – upřednostňují se starší děti.
K zápisu si přineste občanský průkaz a již vyplněný a lékařem
potvrzený zápisový (evidenční) list, který je ke stažení na
www.novaves.net - mateřská škola
nebo si jej můžete vyzvednout ve školce.
Zápis bude probíhat ve třídě mateřské školy.

Školní rok se nám rychle přehoupl do druhého pololetí. Děti dostaly pololetní vysvědčení a na škole proběhla důležitá
událost, zápis budoucích prvňáčků. O naši školu projevilo zájem
18 dětí, ale přijmout jsme mohli
pouze 16. V příštím školním roce bude kapacita školy zcela plná. Protože chceme děti seznamovat s tradicemi a starými zvyky,
uspořádali jsme ve škole Masopust. Letos poprvé jsme šli průvodem po celé vesnici a děti i paní
učitelky byly převlečené za různé masky. V průvodu nechyběly tradiční maškary jako kobyla, bába, klibna, caperda a laufer.
V tomto projektovém dnu se děti naučily péct masopustní pečivo, vyrobit vlastnoruční vozembouch nebo růžičky na klobouky
koledníků tančících tradiční staročeskou růžičkovou koledu, růží
má být 365 jako dnů v roce. A také se naučily masopustní popěvky „Jémine, domine“ a „Červená
růžičko...“ Průvod jsme si užili a dostali také chutné odměny.
A co nás nového čeká? Samozřejmě kromě dennodenního učení,
také velmi oblíbené spaní ve škole. Letos se děti seznámí s knihami pro dětské čtenáře od švédské
spisovatelky paní Astrid Lingrenové. Na konci dubna, jako každoročně oslavíme svátek Den
Země slavnostním zasazením nového stromu s hosty z hnutí Sázíme stromy v Čechách. V květnu děti čeká na Lipně projektový
pobytový týden, letos s plaveckým výcvikem. Z důvodu velkého počtu dětí, pojedou zvlášť starší a mladší. Kromě toho nás čeká
účast na různých soutěžích v rámci menších škol - soutěž recitační,
pěvecká, přírodovědná a výtvarná. Jako každoročně uspořádáme malý divadelní festival Nedabylské kukátko. Cílem je, aby
se v naší škole rozvíjela osobnost
dětí po všech stránkách.
Mgr. Magdalena Bíchová
ředitelka ZŠ Nedabyle
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Šnek svou rychlostí uchvátil porotu
V

době masopustu a bujarého
veselí pořádal TJ Sokol Nová Ves dne 7. února 2016 tradiční dětský maškarní rej, který opět
ukázal, jak se děti s oblibou převlékají do kostýmů princezen, víl,
rytířů, bílých paní, čarodějnic, lidožroutů, berušek či šneků. Přítomné byly i novodobé masky inspirované filmy pro děti jako jsou
např. mimoňové. Musíme ocenit

zejména píli a zručnost rodinných příslušníků, kteří se podíleli na výběru a výrobě masek, které
svým zpracováním dokázaly i pobavit. Sestavená porota, z řad nezávislých návštěvníků této akce,
pak již mohla jen vybrat 10 nejhezčích masek, které byly oceněny hodnotnější cenou.
Program byl opět bohatý, spousta soutěží, písniček, tance, cen

a sladkostí. Celým zábavným odpolednem nás provázela opět skvělá Štěpánka Hušková Laštůvková
a její pomocnice Zuzanka Fialů,
Kamilka Vlachů, Eliška Kubešová.
O zvukové zázemí se nám staral
David Šafránek ml. Děti vyzdvihuji záměrně, protože jsme rádi,
že i mladá generace je nám v těchto věcech nápomocná a kdo ví, třeba bude v této činnosti pokračovat

Štěpánka Hušková Laštůvková (v pruhovaném triku) obklopena dětskými maškarami při jedné ze soutěží.

Přišla jedna dobrá zpráva
z knihovny
Po dlouhodobém úsilí se konečně
podařilo zprovoznit na internetu
elektronický Katalog knih.
Moje velké poděkování patří všem, kdo se o to zasloužili,
i těm, kteří se snažili pomoci.
Na stránkách obce – www.novaves.net – najdete v sekci „ Obecní
knihovna „odkaz na elektronický
Katalog knih - Knihovna - katalog knih Clavius.
Tento katalog je přístupný všem,
nejen registrovaným čtenářům.
Zde je možné vyhledat, které knihy knihovna má, jestli je konkrétní kniha k dispozici nebo jestli

ji má někdo půjčenou, ale není
možné knihy rezervovat. Vyhledávat lze nejen podle jména autora nebo názvu knihy, ale také podle klíčových slov (témata)
– př. detektivky, romány pro ženy, historické romány... Přijďte
do Knihovny, ráda vám vše vysvětlím podrobně.
Alena Veselá,
knihovnice
Výpůjční doba Obecní knihovny:
Pondělí: 16,30 - 18,30
Telefon: 776 630 628

i v budoucnu sama. A když už jsme
u toho děkování, zmíním finanční
a věcné přispěvatele, bez kterých
by nemohla být tato akce uskutečněna - Obec Nová Ves, cukrárna Mimra, Jarka Mazáková, Pavel
Cajkář, zdravotní pojišťovna MV,
Blanka Lencová, Martina Vazačová a dobrovolníci.
Za TJ Sokol Nová Ves
Stanislava Prokešová

Foto: Jan Lenc

Doplňující údaje k SMO Pomalší
V minulém čísle jsme vám představili Svazek měst a obcí regionu
Pomalší. Pro zajímavost uvádíme seznam měst a obcí v tomto svazku doplněný o počet obyvatel. Údaje jsou platné k 1. 1. 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mokrý Lom 103
Borovnice 121
Heřmaň
192
Střížov
208
Doubravice 300
Komařice 325
Nedabyle 356
Soběnov
361
Plav
408
Střítež
430
Doudleby 431
Netřebice 478

13. Omlenice
535
14. Svatý Jan n. Malší 550
15. Vidov
555
16. Bujanov
557
17. Ločenice
670
18. Nová Ves
720
19. Besednice
838
20. Římov
856
21. Roudné
1.176
22. Velešín
3.890
23. Kaplice
7.067
Celkem 21.127 obyvatel
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Letos kráčelo naší obcí dvanáct králů
V

sobotu 10. ledna 2016 naší obec zaplnilo na 12 králů.
S důstojností sobě vlastní zpívali
prastarou píseň o putování do Betléma za narozeným Ježíškem. Dříve na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty. Kněz
vykuřoval domy kadidlem, kropil
světnice svěcenou vodou a ministranti zpívali. Po koledě kněz ozdobil dveře nebo okno velkými
písmeny K + M + B s příslušným
letopočtem. Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Znamenají větu Christus mansionem
benedicat – Kristus žehnej tomuto
domu. Jména králů mají take svůj
význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu, Melchior
(Melichar) označuje Můj král je
světlo a Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj můj život. V dnešní

době by kněz celou střížovskou
farnost, která čítá na 8 obcí (Střížov, Borovnici, Novou Ves, Komářice, Heřmaň, Doubravici, Nedabyli a Strážkovice) asi za jeden
den těžko obešel. Jenom v naší
obci bylo zapotřebí čtyř skupin,
aby žádný z domů nezůstal bez
královské návštěvy a tímto činem
se mohla vybrat finanční částka
13.370,- Kč (je to o necelé 2.000,Kč více než v loňském roce), která bude opět použita pro matky
s dětmi v životní tísni a k nákupu kompenzačních pomůcek pro
seniory. Za celou střížovskou farnost se vybralo 64.152,- Kč. Zástupce ředitele Diecézní charity Č.
Budějovice Roman Tlapák děkuje
za solidaritu dárcům a všem, kteří
se do této činnosti zapojili.
Více informací na www.dchcb.cz
ka

Horní řada zleva: Kryštof Ašenbrenner, Barbora Malinková, Kateřina Tesařová,
Vendula Vávrová, Štěpán Študlar a Martin Fiala.
Dolní řada zleva: Jan Lenc, Ben Bauer, Stanislava Prokešová, Tereza Vazačová,
Johana Ašenbrennerová a Sebastian Študlar.
Foto: Monika Bauerová

Co dokáže parta nadšených otců
B

ěhem několika mrazivých
dnů letošního ledna vzniklo, v místě bývalého manipulačního skladu (pod obecním
úřadem), kluziště s přírodním
ledem. Tato malá ledová plocha, určená pro bruslení naší

předškolní a školní mládeže, by
nevznikla bez nezměrného úsilí několika nadšenců. Díky materiální podpoře Obce, za použití
věcných prostředků JSDH a houževnatosti šestice otců, kteří šli neúnavně za svou vidinou, zbudovat

O bruslení na přírodní ledové ploše byl zájem nejen mezi dětmi.

kluziště, na němž budou moci, nejen jejich ratolesti, dělat pokroky
v bruslení a někteří i v základech
ledního hokeje, se tento sen stal
skutečností. Jediné na co jejich síly a nadšení nestačily, byly rozmary počasí, a tak po týdnu mrazů

nastoupila obleva, která kluziště rozpustila. Nezbývá než doufat, že nadšení a zapálení pro
věc vydrží této partičce i do budoucna, až se k nám zase někdy
mrazivé počasí vrátí.
jh

Foto: Kateřina Ašenbrennerová

Prosinec 2015 - únor 2016

Číslo 5

Z HISTORIE OBCE / JUBILANTI

Dřevěná část hospody slaví letos
125 let od své prezentace
Východní část novoveského hostince U Nádraží (Nová Ves č. 30
) je doposud vybudována z části
pavilonu schwarzenberského pivovaru Třeboň, který jej reprezentoval na Jubilejní zemské výstavě v Praze konané roku 1891.
Po skončení této výstavy byl dřevěný pavilion rozebrán a převezen na schwarzenberský pozemek v katastru obce Nová Ves.
Zde byl znovusmontován, aby
v něm mohla být později prováděna hostinská živnost. K tomu došlo podle všeho v roce 1896. Jak
to vypadalo v dřevěné hospůdce na počátku 20. století uvádí
Pamětní kniha Sokola Nová Ves
v zápise z roku 1919: „Ke cvičení není vhodné tělocvičny. Máme
sice dovoleno používat pro svůj
spolek jedné místnosti v restauraci u nádraží, kterou má pronajatou starosta našeho Sokola bratr
Kašpar Krejčí. Je to jakýsi model
památkového výstavního pavilonu, celý ze dřeva, takže tu v zimě
mrzne. Strop je poměrně nízký,
sestaven z několika trámů, podepřen uprostřed dvěma sloupy, které překáží jak při pochodu, tak při
prostných, o nářaďovém cvičení
ani nemluvě. Odvážnější cvičenec
by si při takovém veletoči v nejlepším případě urazil nohy. A jako doplnění je osvětlení petrolejovou lampičkou...”
V roce 1926 novoveští Sokolové žádali Správu pivovaru v Třeboni o povolení rozšířit sál hostince na cvičení a hraní divadla.
Správa třeboňského velkostatku,
ale chtěla pavilon ponechat v co
nejpůvodnějším stavu „pro účely památkové”, tak byly jen odstraněny sloupy a lépe upraven
strop. Po těchto úpravách byl ale
značně zvýšen nájem Kašparu
Krejčímu (nar. 1882 Strážkovice – zem.1970 Praha). Sokolové
se tedy v roce 1930 rozhodli, že
mu z každé kulturní akce pořádané v hostinci dají 30.- Kč za půjčení sálu. Větší úpravy proběhly
v hostinci roku 1931, kdy k dřevěné části byla přistavěna zděná
část. Knížecí stavitel z Třeboně
se přimlouval za to, aby dřevěná
část zůstala v původním provedení, a aby se zachovala věžička
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NAŠI JUBILANTI
13. 12. 2015
Marie Tvarohová
oslavila 75 let

16. 1. 2016
Hana Neumannová
oslavila 80 let
23. 1. 2016
Irena Psohlavcová
oslavila 70 let

s bání. Obec žádala, aby ohrada ze
západní strany byla posunuta zpět
do dvorka, pro dostatečnou šířku
budoucí ulice směrem k potoku.
Hospoda se stala kulturním centrem celého okolí, například novovesští Baráčníci ji využívali jako
svou “Rychtu“, pořádaly se zde
i různé přednášky atd. Ke kulturním akcím se využívala i kaštanová zahrada s altánem a dřevěným
kuželníkem. Po 2. světové válce připadla hospoda pod Národní
správu, stále tam čepovali soukromí nájemci, v roce 1950 se o hospodu ucházelo Družstvo cestující
veřejnosti (DCV) a od roku 1953
začala být obecní a brzo ji začala
provozovat Rovnost, pak Jednota
a od roku 1991 jsou v obecní hospodě opět soukromí nájemci.
V roce 1956 žádalo MNV Nová ves o zřízení Pošty v obci a ta
pak byla umístěna v části hostince.
O starobylou dřevěnou část hospody se po roce 1965 starali hlavně zahrádkáři, neboť ji využívali jako svou schůzovnu a sloužila

i jako kinosál – filmy tam promítala OB (Obec baráčníků) Nová
Ves, příležitostně Výbor žen při
MDD a pod., nebo ČSM (Český
svaz mládeže) a v 70. letech promítali zahrádkáři. V 50. letech přišla hospoda o věžičku a 2. ledna
1988 stačilo málo a byli bychom
přišli o tuto památku úplně. Toho dne se vznítil trám u komína,
ale naštěstí byl oheň včas spatřen a uhašen. V roce 1993 přibyl
k hostinci malý přístavek – rozšíření pošty a úřadovna OÚ (nyní “picárna”). V roce 2011 došlo
ke kompletní rekonstrukci hostince, kterou mnozí pochválili. Naše
hospoda je unikát – dřevěná stavba
v lidovém stylu s různě vykládanými prkny a trámky, s vyřezávanými lištami a ve štítě s motivem
slunce jak bývalo zvykem.
Více o Jubilejní zemské výstavě
naleznete na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejn%C3%AD_
zemsk%C3%A1_v%C3%BDstava_v_Praze_1891
Jiří Vávra

Hledáme staré dokumenty o naší hospodě

26. 1. 2016
Marta Tvarohová
oslavila 70 let

29. 1. 2016
Gerta Prokešová
oslavila 90 let

31. 1. 2016
Pavel Dub
oslavil 70 let

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
12. března
Šibřinky,
pořádá TJ Sokol Nová Ves –
hraje S.A.M., 20:00 sokolovna
30. dubna
Stavění máje,
pořádá TJ Sokol Nová Ves,
17:00, ohniště na hřišti
květen
Plavba po Vltavě výlet pro seniory

Na novoveských slavnostech bychom rádi představili výstavku na téma:
“Historie hostince U Nádraží”. Uvítáme jakoukoli dokumentaci
(fotografie, staré účtenky, pivní tácky, ...) Vaše příspěvky, prosím, noste
na obecní úřad. Po pořízení kopií vám budou originály vráceny.
Redakční rada

4. června
Dětský den,
spolupořádá Obec Nová Ves
s místními spolky,
15:00 fotbalové hřiště
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Salon „Elizabet“

Husova tř. 1847/5, 370 01 České Budějovice (Hostinec U zelené ratolesti)
Naše kosmetické studio nabízí kvalitní kosmetické služby za dostupné ceny
s použitím špičkových přístrojů a značkové profesionální španělské kosmetiky
INTEGRA a D`LUCANNI
Akce pro nové klienty: 1. ošetření za 300.- Kč
Provádím masáže u klientů doma s komfortem a se všemi náležitostmi jako masáž
v salonu, navíc ušetříte čas strávený cestou tam i zpět.
A příjemně z relaxovaní můžete zůstat doma v teple a dál odpočívat.
Cena hodinové masáže za 350.- Kč

Natalia Kokořová, Nová Ves 102, telefon: 777 046 053
http://www.salonelizabet-cb.cz/

Pavel Cajkář

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

STŘECHY, PERGOLY
A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Tomáš Wimmer, Soběnov 132
382 41 Kaplice 1, telefon 737 543 605

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Nabízíme palivové dřevo řezané a štípané
(30 - 40 cm) v paletách 1m3
metrové tvrdé (dub) i měkké (smrk, borovice)

Zprostředkujeme vyřízení kotlíkových dotací
- automatické kotle na tuhá paliva
- kondenzační kotle
- tepelná čerpadla
Provádíme veškeré montáže všech typů kotlů
CB - MONTPLAST s.r.o
Topení - voda - plyn
tel. 603749031, www.cb-montplast.cz

Ceny: paleta 1m3 měkké 1000,- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.400,- Kč
metrové 1pm měkké 850,- Kč
metrové 1pm tvrdé 1.100,- Kč

PILA HEŘMAŇ L + H, tel. 728 633 124
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