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Obec Nová
Ves prodává
pozemek
ve staré části

Krátké
ohlédnutí
za letošními
„Vězeňskými
3 Šibřinkami“ 5

sobotu 30. dubna jsme se opět sešli na fotbalovém hřišti v Nové Vsi, abychom společnými silami nazdobili a vztyčili přivezený
kmen smrku ztepilého. Jako každoročně se hojně
zúčastnily všechny věkové skupiny našich spoluobčanů a tím podtrhly důležitost stavby tohoto symbolu máje. Pro někoho by se mohlo zdát,
že tato událost nemůže v zásadě přinést nic nového, ale chyba lávky. Pokud si někdo v tento
den vybral mezi návštěvou cirkusu a stavbou máje v Nové Vsi, jistě neprohloupil při volbě druhé možnosti. Pro i tak ostřílené bardy, kteří mají
za sebou nejednu májku, byla tato stavba na samý
závěr plná dech beroucího adrenalinu. Šlo o to, že
lano, které je navázáno zhruba ve dvanácti metrech výšky stromu, se nepodařilo z již stojící
májky rozvázat. Tajemství spočívá v tom, aby se
uzel, kterým je lano přivázáno ke kmeni, dal pouhým jedním lehkým škubnutím rozvázat a to pak
samo lehce sjelo dolů na zem. Lano se zaseklo.
Veškeré pokusy o jeho rozvázání selhaly a hledala se vhodná varianta k jeho povolení. Pomoc

Novoveská chasa v nejobtížnější fázi při zdvihání májky.
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Stolní tenisté
v uplynulé
sezóně uspěli
jen částečně

Nečekané artistické číslo
při stavbě májky zakončil potlesk
V

ČÍSLO

přišla z přítomného davu od místního spoluobčana a rastamana J.L., který se nabídl, že pro lano
nahoru vyleze ve speciální obuvi, která se používá při opravě telegrafních sloupů. Stavební dozor
tuto variantu odsouhlasil a dal pokyn k výstupu.
Vše probíhalo podle plánu - výstup do 12 metrů se zdařil, uzel byl rozvázán, ale v ten moment
jedna ze speciálních bot projevila dlouho skrytou únavu materiálu a následkem toho předčasně opustila nohu lezce. Přihlížející dav ztichl, někdo ječel hrůzou. Přihlížející Sbor dobrovolných
hasičů vycítili možnost zasáhnout. Ale jelikož se
jednalo o naprostého profesionála a kliďase, ukázal všem přihlížejícím s úsměvem, jak se zachovat. Jeho artistické číslo v sobě mělo vše od práce se svaly až po kouzla s provazy. Nakonec se
k němému úžasu všech přítomných ve vší tichosti sešplhal dolů na zem jako sběrač kokosových
ořechů. Hned po té byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem. A pak se pekly špekáčky, pilo
pivo, povídalo se a vzpomínalo – až do ranního
rozbřesku.
Marek Prokeš

Foto: Kateřina Ašenbrennerová

Nádražní budova
měla původně stát
6 v Hůrce
7
SLOVO STAROSTY
Dostává se vám do ruky druhé číslo
druhého ročníku našeho nového zpravodaje. Slovo starosty jsem si nechal až
na úplný konec psaní všech mých příspěvků. Po každém vydání zpravodaje
mi vyvstane myšlenka, o čem vlastně
budeme psát příště. Témata se doslova
nabízejí a skoro to vypadá, že nám budou chybět stránky. Je znát, že se projekty a investiční akce tento rok dali
do pohybu a naší hlavní snahou je vás
o všem alespoň telegraficky informovat. Jsem rád, když se po vydání dalšího nového čísla na nás obracíte třeba
s otázkou o doplnění k danému tématu. Pak si říkáme: „Jo! Čtou to, netopí
s tím“. Jedna myšlenka, která mi přišla na mysl během psaní příspěvků je,
že pokud chci určit nějakou polohu nebo ulici v naší obci, neustále se odkazujeme na názvy, jimiž si musíme neohrabaně pomáhat. Jsou složité i pro
nás samotné (např. cesta nad hřištěm,
u hřiště, rovnoběžně s touto... atd.) Je
to zkrátka nepřehledné. Je shodou náhod, že mi kolegyně ze zastupitelského sboru nedávno přinesla starý námět
na pojmenování ulic, který čerpá hlavně z historických pramenů obce. Hned
na začátku chci všechny uklidnit, že neuvažujeme o žádném oficiálním pojmenování ulic, které by vyžadovalo změny
třeba v občanském nebo řidičském průkazu. Jednalo by se o místní názvy ulic
označené cedulkou usnadňující hlavně orientaci nám všem. A co si budeme povídat, vysvětlit návštěvěchtivým
občanům nebo zásilkové službě, pokud
je zrovna naše pošťačka mimo službu,
kde bydlí ten či onen, si určitě užil nejeden z nás. Berte to jako slovo do pranice a rád od vás uslyším váš názor, nebo napište.
váš starosta
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Chodník na Nedabyli se brzy
dočká kolaudace

o roce sáhodlouhých (1 sáh
= 3 lokte = 1,8 m) průtahů
v souvislosti se stavbou chodníku do Nedabyle, mohu zodpovědně říci - staví se! Dlouho očekávaná stavba, kterou realizuje
místní stavební firma Vlastimil
Němec, je před dokončením.
Dalo by se říci, že v návaznosti na nově vybudované ZTV
se podařilo skloubit obě stavby v jeden celek. Pod dohledem stejného stavebního dozoru se řešily všechny vyskytnuté
problémy přímo namístě. Nejdražší částí chodníku je mostek, postavený z gabionové
konstrukce (gabion - lomový

kámen vyskládaný do ocelové
sítě), který roste do své krásy.
K této stavbě se připojila Správa a údržba silnic (SÚS), která financovala nové zatrubnění pod hlavní silnicí. Proto byla
překopána důležitá dopravní
tepna, čímž vznikly komplikace v provozu. Během této stavby byla doprava řízena světelnou signalizací a v dopravních
špičkách zde vznikaly nárazově kolony. Co se týká osvětlení chodníku, i zde jsme se rozhodli použít úsporné osvětlení
s technologií LED, aby s nově
vybudovaným ZTV tvořilo jeden harmonický celek. Dovolte

mi zmínit ještě jednu důležitou
věc. Pozorný čtenář si v předešlých článcích o stavbě chodníku jistě všiml, že tato trasa se
měla vyhnout všem vzrostlým
stromům. Ale po odhalení kořenového systému dvou lip se
zjistila patrná hniloba a v případě silného větru by hrozil pád
těchto stromů. Z tohoto důvodu byl vznesen podnět od Správy a údržby silnic, stavebního
odboru a stavební firmy k odstranění obou stromů. V těchto
místech bude vysazen živý plot
oddělující chodník od hlavní
silnice.
Marek Prokeš

Neúspěch žádosti o dotaci zamíchal
s termíny oprav komunikací

D

o investičních akcí v naší obci pro rok 2016 spadá i jedna z důležitých oprav místních
komunikací, a to cesta, kterou pracovně nazýváme cesta U hřiště.
Dodávám, že je to ta, která vede
od Lebedů a Dubů směrem k fotbalovému hřišti až k Buřičům.
Na tuto cestu bylo vydáno stavební povolení, které má platnost
do konce roku 2017. Jelikož se cena této rekonstrukce bude pohybovat okolo částky 4 mil., zažádali
jsme o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
V této žádosti jsme bohužel nebyli

úspěšní. Doporučení od MMR, podat žádost znovu na konci roku, bereme jako poslední možnost. Ačkoliv jsme počítali s tím, že tuto
opravu provedeme v letošním roce, rozhodli jsme se pro odložení termínu zahájení stavby na jaro
2017. Důvodem tohoto rozhodnutí je hospodárné nakládání s finančními prostředky obce. To nás
vede ke snaze získat na realizaci takovýchto finančně náročných
staveb prostředky z dotačních titulů. Namísto této opravy provedeme rekonstrukci asfaltového povrchu vedlejší ulice, kterou pracovně

nazýváme Nad hřištěm. V ní bude
položen pouze nový asfaltový povrch, neboť chodník byl vybudován před nedávnem. Nyní probíhá výběr dodavatele na tuto akci.
Současně se vyhotovuje dokumentace na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v této části, kterou plánujeme uskutečnit v příštím
roce. Ze zbylých finančních prostředků provedeme také opravy
povrchů cest v Hůrce na kopci kolem rybníka směrem k vodárně.
Rekonstrukce proběhne také v části obce Nová Ves v ulici nad ČOV.
Marek Prokeš

Úsporného osvětlení se dočkáme i v dalších
částech obce

J

ak jste si jistě povšimli, tak při
každém větším větru dochází
k výpadku některých úseků veřejného osvětlení. Tento žalostný stav
je způsoben stářím jednotlivých
větví vedení, při kterém vznikne
v těžko určitelných místech zkrat,
převážně na sloupech nízkého napětí. Vždyť pohled na různorodost
jednotlivých lamp připomíná spíše
skanzen, nad nímž by i Křižík ustrnul. To bylo hlavním důvodem,
abychom si ujasnili strategii, jak

postupovat do budoucna. V první
fázi jsme se zaměřili na vypracování projektů, které jsou již ve fázi stavebního povolení. Čeká nás
kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení, a to v části od benzínové pumpy směrem k nádraží a souběžně i dvě kolmo navazující komunikace U hřiště a Nad hřištěm.
Tyto ulice budou procházet celkovou rekonstrukcí. Následovat
by měly opravy v ulicích směrem
na Borovnici a k ČOV. Uvědomuji

si, že je tu také stará část Nové Vsi
a Hůrka na kopci. Jak jsem již dříve
zmiňoval, probíhá řízení ke stavbě
kanalizace pro starou část Nové
Vsi. V tuto chvíli máme i vyjádření k plánované trase přechodu pro
chodce a chodníku do této části obce. Součástí projektu je i vybudování nového veřejného osvětlení.
Nahoře na Hůrce dojde k postupné
rekonstrukci a k osazení úsporných
LED lamp.
Marek Prokeš

Číslo 6

OBEC PŘIJME NOVÉHO
PRACOVNÍKA
Z důvodu ukončení krátkodobého pracovního poměru naší zaměstnankyně, od začátku
srpna přijme obec Nová Ves
pracovníka (posilu), jehož úkolem bude správa, dále údržba
majetku a veřejného prostranství. Požadujeme manuální zručnost, schopnost pracovat samostatně, zodpovědnost
a férové jednání. Nabízíme odpovídající platové podmínky,
pět neděl dovolené, příspěvek
na stravu. Vhodné pro všechny věkové skupiny bez rozdílu pohlaví. Potencionální zájemce (nejlépe místní občan)
nechť se přihlásí o bližší informace na Obecním úřadu v Nové Vsi nebo na tel: 724191817.

Obec uspěla
v žádosti o dotaci
na nový traktor
V minulém čísle zpravodaje jsme
informovali o pořízení nového traktoru, který se již náležitě osvědčil.
Byla mu přidělena registrační značka a proto se s ním můžeme bez
obav pohybovat i po hlavních cestách. Svojí velkou úlohu, společně se sklápěcím vlekem, plní hlavně při likvidaci větví navážených
před prostor obecního úřadu. Ty
jsou, pomocí štěpkovače, přeměněny v kvalitní biomasu. Ta je rozvážena jako mulč k nově vysazeným
stromům a keřům. Na pořízení tohoto traktoru jsme žádali o dotaci
z krajského Programu obnovy venkova z něhož jsme obdrželi částku
220 tis.. Zhruba čtvrtina z této částky bude použita na nákup čelního
mulčovače.
Marek Prokeš

REDAKČNÍ RADA
SE OMLOUVÁ
Dovolte, abychom se touto cestou
omluvili našim seniorům za změnu termínu slibovaného výletu - Plavba po Vltavě z Hluboké
do Purkarce a zpět. Bohužel došlo
k nedorozumění ze strany společnosti Českobudějovická plavební
a.s., a proto byl termín akce posunut na 23. června tohoto roku.
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Číslo 6

Z OBCE

Obec Nová Ves prodává pozemek
ve staré části

O

bec Nová Ves vlastní několik pozemků, které jsou, dle
územního plánu, určeny pro budoucí výstavbu rodinných domů.
Jeden z nich se nachází ve staré
části Nové Vsi a je označen parcelním číslem 106/2.
Jeho rozloha je 1950 m2. Rozkládá se na okraji třech soukromých pozemků. Jelikož hrozilo,
že by mohlo dojít k zastavění jediného příjezdového místa do dané lokality, podařilo se sezvat
všechny majitele dotčených pozemků ke společnému jednání.
Výsledkem náročného jednání je
záměr prodat všechny pozemky

jako jeden celek. Pro potencionálního investora vznikla zajímavá
možnost rozdělit tento velký prostor až na osm parcel. Obec Nová
Ves nemá zájem stavět se do role

Obec začala s obměnou
veřejné zeleně
C

hce-li někdo na svém pozemku porazit vzrostlý
strom, musí tak učinit v období
vegetačního klidu - od 1. října
do 31. března. Potřebné povolení ke kácení stromů, které rostou
na vašem pozemku, budete potřebovat pro neovocné dřeviny
jejichž obvod kmene je, ve výšce 130 cm nad zemí, větší než
80 cm. U menších obvodů kmene není povolení nutné. Žádost
o povolení kácení stromů se podává u orgánu ochrany přírody,
kterým může být městský nebo
obecní úřad. Vyrozumění s povolením či zamítnutím žádosti získá žadatel bezplatně v termínu do 30 dnů. Od 1. listopadu
2014 nabyla platnost vyhláška
o kácení stromů č. 222/2014 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, která změnila pravidla kácení stromů pro majitele
pozemků. Tato vyhláška vznikla
v reakci na velké množství stížností obyvatel měst a obcí, kde
docházelo k velkému úbytku zeleně, která kromě estetického
hlediska plní také funkci zdroje
kyslíku a v neposlední řadě také
zmírnění hlučnosti a prašnosti.
A právě zde bych rád vysvětlil
některé kroky, které jsme provedli v souvislost s kácením,

ale hlavně i s výsadbou stromů v naší obci. Do konce vegetačního klidu jsme se rozhodli pro pokácení dvou vzrostlých
smrků před hospodou U Nádraží. Ano, je jich škoda, ale když
jsme v minulém roce odstrojovali z jeho větví vánoční výzdobu,
došlo mi, že jeho roční přírůstky
dosahují už metrové délky. Byla by to otázka maximálně pěti
let a tyto stromy by při větším
větru hrozili vývratem. Prostor,
který vznikl po jejich odstranění, dal vyniknout jírovcům rostoucím v zahradě hospody, které byli do této doby již ve stínu
zmiňovaných smrků. Dvě břízy
u autobusové zastávky jsme porazili na žádost sousedů, a také
z důvodu jisté modernizace tohoto prostranství.
Osud dvou lip, vedle nově budovaného chodníku, které padly za oběť této stavby, popisuji
v článku Chodník na Nedabyli
(na str. 2).
Ale jak jste si jistě všimli, započali jsme s masivní výsadbou
nových stromů podél našich,
a po domluvě i cizích cest. Uvědomme si, že stromy nesázíme
pro nás, ale pro naše děti a děti
našich dětí.
Marek Prokeš

developera a ani investora skupujícího pozemky. Proto se rozhodla
k tomuto prodeji využít služeb realitní kanceláře.
Marek Prokeš
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Proč v obci
nejsou vysečeny
pozemky kolem
všech silnic?
V poslední době se množí stížnosti od občanů na nedostatečné kosení trávy u komunikací v obci. K tomu bychom rádi podali vysvětlení,
že ne všechny komunikace jsou
ve vlastnictví obce. Hlavní silnice
č. 156, silnice od benzinové pumpy
nahoru na Hůrku a silnice ve staré
části Nové Vsi až ke stavební firmě Němec jsou v majetku Správy a údržby silnic (SÚS). Pokud
SÚS zanedbá údržbu těchto komunikací, obec ji upozorní a požaduje nápravu. Ne vždy, s ohledem
na kapacity SÚS, je nám zavčasu
vyhověno.
Redakční rada

Starostové požadují zpracování
variantního řešení k zamýšlené
výstavbě Jižní tangenty

V

loňském srpnového vydání zpravodaje jsme vás informovali o záměru Jihočeského
kraje postavit silnici II. třídy, respektive přivaděč k budoucí dálnici D3, který významně zasahuje i do našeho katastru. Vlna
odporu většiny dotčených obcí,
občanských sdružení a občanů,
doslova zavalila zpracovanou
studii vlivu na životní prostředí (malá EJA). Na základě těchto připomínek Jihočeský kraj nechal vypracovat druhou studii
vlivu na životní prostředí (velká EJA). Termín doručení připomínek na podatelnu Jihočeského kraje byl do 6. května 2016.
Před tímto datem byla, na 4. května 2016, do hostince v obci Vidov svolána beseda, kterou společně iniciovaly Spolek přátel
Vidova, obce Vidov, Plav a Nová Ves. Jako hlavní hosté byli pozváni právní znalci z oboru životního prostředí. Za hojné
účasti se zde diskutovalo o přímých vlivech a celkové nesmyslnosti tohoto záměru. Z této debaty vzešel jednoznačný závěr
– požadavek zpracovat variantní řešení. Obec Nová Ves podala do zákonné lhůty písemné vyjádření k dokumentaci EJA Jižní

tangenta II. etapa, a to s následujícím vyjádřením:
1. část - hluková studie: nesouhlasíme s tím, že ve studii nebyla
hodnocena nulová varianta, a tudíž nebyl vzat v úvahu hluk ze stávajícího akustického pozadí. Důvodem je blízkost obytných domů
v jižní a západní části obce a blízkost rekreačních objektů v chatové osadě mezi Novou Vsí a Borovnicí. Kumulací stávajícího
hluku a hluku z nově realizované Jižní tangenty může dle našeho
názoru vzniknout hluk převyšující hygienické limity. Trváme proto na zpracování nulové varianty.
2. variantní řešení: v dokumentaci není zpracováno žádné variantní řešení. To považujeme
u takto významné stavby za neopodstatněné a žádáme o jeho
zpracování. Z něj by mělo jednoznačně vyplynout, zda jiná varianta řešení nebude mít významně
menší dopad na životní prostředí.
9. května 2016 vyšel v Českobudějovickém deníku rozhovor se
starosty dotčených obcí, který si
můžete přečíst na: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obce-odmitaji-druhou-vetev-jizni-tangenty-20160508.html
Marek Prokeš
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Číslo 6

Školka není jen budova, ale i zahrada
M

ladé stromky na školkové zahradě rozložily lístky,
keře se táhnou do výšky a tráva se
krásně zelená. Komu za to vděčíme kromě Toho nad námi?
„Školka“ není jen budova, ale
právě i krásná zahrada, na které děti tráví čas nejraději. Už
i ty nejmladší děti se od příchodu do školky těší, kdy se v ní budou moci zde proběhnout, zajezdit si na kole, pohoupat se, vrtat
se v pískovišti a nebo si zahrát
fotbal. Kouzlo zahrad tvoří nejvíce stromy a keře. I zahrada
školky se postupně proměňuje,
za poslední čtyři roky se podařilo vysadit s pomocí rodičů a obce již neuvěřitelných 12 stromů
a více než 40 keřů. Průběžně se

o zahradu ve školce starají zaměstnanci školky a obce, seče ji
pan Hošna a nejméně jedenkrát
v roce, zde také tráví svůj volný čas i rodiče dětí, kteří přijdou
opravit, natřít, vyčistit, vyplít,
vyhrabat, uklidit ... vše potřebné.
Děkuji touto cestou všem, kteří se
o školní zahradu starají a pomáhají nám tak vytvořit kouzelné prostředí pro děti.
Pár zaznamenaných rozhovorů
s dětmi ze školky:

•

Děti si při obědě vyprávějí o tom, jak byly malé: „Já jsem
měl takhle malé ručičky!“ „Já
jsem měla krátké vlásky.“ ... Rozhovor uzavírá Kubík Vávrů výrokem: „To já si ze svýho mládí nic

nepamatuju.“ (Kubík Vávra 6,5
roku)

•

Paní učitelko, já cipísek. Ty
jsi Kubíčku Cipísek? Ne, já-cipí-sek! No já ho znám, Cipísek
od Rumcajse. Ne, JÁ-CI-PÍ-SEK.
Že chceš písek? Jó!!! (Kubík Jakl
3,5 roku)
Při obědě: „Ta polívka je moc
•dobrá,
ale nechutná mi.“ (Eliška
Robovská 4 roky)

•

Jonášek si do školky nese plyšového divočáka. Potkává ho paní
účetní, prohlíží si krásnou plyšovou hračku, a ptá se: „Jé, Jonášku, kdopak to jde s tebou dnes
do školky?“ A Jonášek zcela

Na školním pozemku v Nedabyli
přibyl další strom
D

ne 21. dubna se v ZŠ Nedabyle uskutečnil Den Země (již
osmý v pořadí). Na tento den, kromě jiného, vždy sázíme nový strom
a také si zveme hosty. Strom už tři
roky po sobě sázeli např. bývalí ředitelé školy. Letos jsme strom, a to
kaštanovník jedlý, dostali jako dar
od Inner Wheel klubu. Letos strom
slavnostně zasadily prezidentka tohoto klubu Mgr. Marie Rynešová, členka klubu Irena Cahová

a ekologický aktivista Filip Šumbera. Školáci se dozvěděli o činnosti tohoto klubu, který pomáhá rodinám postižených dětí, a který také
započal iniciativu Sázíme stromy
v Čechách. Pan Filip Šumbera vyprávěl o pěstování stromků ze semen, o starých odrůdách, ale také o tom, že „nejkrásnější pohled
na oblohu je skrz koruny stromů“.
Také děti si připravily krátký program se scénkami, které byly

ekologicky zaměřeny na ochranu životního prostředí. Poté uklidily také okolí školy. Přišlo i několik rodičů a tak jen doufáme,
že všichni rodiče budou své děti v těchto aktivitách podporovat.
Aby i děti našich dětí věděly, co
je to koupání v řece, procházka
lesem, rozkvetlou loukou a čistá
studánka. Je to v jejich rukou.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka ZŠ Nedabyle

Zleva: Filip Šumbera, Barbora Malinková, Irena Cahová, Marie Jeseničová a Jiří Lukš.

Foto: archiv ZŠ Nedabyle

vážně odpoví: „Tatínek.“ (Jonášek Ašenbrenner 4 roky)

•

Lucinka běhá po školní zahradě a udýchaná se přiřítí: „Paní učitelko, já běhám rychle jako fotr!“
„Prosím? Jako fotr nebo jako fofr?“ Lucinka: „Né, jako fotr!“
„A co to znamená rychle jako fotr,
jako taťka?“ „To znamená, jako že
sto za hodinu.“ (Lucinka Siebenstichová 5 let)
učitelko, vy máte každý
•den„Paní
jiný značky?“ „Jaké značky“
„No na uších!“ (Eliška Robovská
4 roky)
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves

Hasiči opět
pomáhali
se svozem
velkoobjemového
odpadu

S

talo se nepsanou tradicí,
že při svozu velkoobjemového odpadu v naší obci,
a to jak na jaře, tak i na podzim, zajišťují pořádek na místě před obecním úřadem naši
dobrovolní hasiči. Jarní svoz
odpadů se konal v sobotu 2.
dubna.
Jelikož si občané zvykli navážet odpad již od pátečního odpoledne, hasiči mají v tento
den práci až do večerních hodin. V sobotu dopoledne asistují při nakládce firmě Marius
Pedersen.
Spoluobčanům, co svůj odpad
přivážejí, chci touto cestou poděkovat za to, že poslouchají
naše pokyny. My jim na oplátku pomáháme s vykládkou jejich přivezeného odpadu.Odvezeno bylo 10588 kg odpadu
+ 210 ks akumulátorů a článků,
15 domácích spotřebičů (ostatní), 14 televizorů a 7 ledniček.
Celkové náklady na odvoz
a likvidaci velkoobjemového
a nebezpečného odpadu činily
30.026,- Kč.
Za SDH Vlasta Levý
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Krátké ohlédnutí za letošními
„Vězeňskými Šibřinkami“
U

rčitě není třeba rozepisovat se o tom, že se Šibřinky
2016 opět vydařily! Těch nádherných masek!
Známé partičky nezklamaly a tak
jsme si užili mnoha pěkných scének. Bylo opravdu těžké odměnit
jen 10 nejlepších.
Vítězem se stala pravděpodobně
neporazitelná parta Ašen-LencLbed-Pešul & spol. se svojí „Sluneční soustavou “.
Na druhém místě velká konkurence Vávra-Kolář & spol. a jejich
„Večerníček - Včelí medvídci“.
Skvělé vystoupení „Spartakiáda
1985“ předvedla partička místních
cvičenek Pavlová-Blabolilová... a vybojovala si zasloužené třetí místo.
Více fotografií najdete na:
http://veselaobec.rajce.idnes.cz/
Zbývá již jen poděkovat sponzorům, poděkovat pořadatelům a zároveň všem maskám za skvělé nápady, dokonalou přípravu a čas
tomu všemu věnovaný.
Alena Veselá

Vítězná sluneční soustava

Spartakiáda 1985 - československá lidová armáda

Pořadatelé ve vězeňských kostýmech

Včelí medvídci po 22 hodině při vyhlašování vítězů

Foto: Alena Veselá
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Stolní tenisté v uplynulé sezóně uspěli jen částečně
O

ddíl stolního tenisu Tělocvičné jednoty Sokol má v Nové Vsi velkou tradici. V okresních
a krajských soutěžích je zapojen již
desítky let. Hráčskou základnu tvoří sportovci z Nové Vsi a z okolních
obcí (Borovnice, Strážkovice, Plav,
Doubravice a České Budějovice).
V sezoně 2015/ 2016 jsme měli čtyři družstva zapojená aktivně
v těchto soutěžích:
Nová Ves „A“ (Milan Staněk, Jakub Nápravník, Stanislav Mašek
a Vladimír Paleček) hraje úspěšně krajský přebor. Družstvo skončilo s 6 výhrami a dvěma remízami na 7. místě. Soupeřilo s týmy
z Blatné, Strakonic, Milevska,
Prachatic, Protivína, Týna n.Vlt.,
Cehnic a Velešína, což představuje velké vzdálenosti a vysoké cestovní náklady, které si hráči stejně jako v nižších soutěžích hradí
ze svého. Bohužel neexistují žádné finanční příspěvky ani na úrovni krajského přeboru.
Družstvo Nová Ves „B“ (Miroslav Houška, Jiří Morávek, Petr Chmel a Karel Malčák) hrálo
v krajské soutěži. Hráči dosáhli
čtyř výher a tří remíz. S největší

pravděpodobností toto družstvo
sestoupí do regionálního přeboru I, definitivní rozhodnutí bude
v nejbližší době sděleno organizátorem soutěží.
Družstvo Nová Ves “C“ (Milan
Blábolil. Miroslav Troup, Filip
Návara a Jan Troják) bylo účastníkem regionálního přeboru II, dosáhlo v soutěži 8 výher a dvě remízy, skončilo na 12 místě ze 14
zúčastněných.
Družstvo Nová Ves „D“ (Filip Návara, Karel Návara, Luděk

Joun, Václav Prokop a Otto Vrábek) hrálo v regionálním přeboru
III s 15 účastníky, čekalo jej nejvíce zápasů, celkem 28 a skončilo
na druhém místě. Dosáhlo 22 výher, 2 remíz a pouze čtyřikrát odešlo ze zápasu poraženo. Ve druhé
polovině soutěže družstvo neprohrálo. Bohužel vyrovnanějšímu
soupeření o postup, s vítězem soutěže Štěpánovicemi, zabránila marodka v úvodu soutěže.
K hodnocení soutěží je potřeba
doplnit, že podmínky pro stolní

Zadní řada zleva: F. Návara, L. Joun, Prokop, K. Návara, Tripes, Blábolil,
vpředu Troup. Foto: archiv TJ Sokol

tenis v Nové Vsi se zlepšují. TJ
Sokol za vydatného finančního
přispění obce zajistil nákup tří
kvalitních nových stolů, zateplení stropu sokolovny a výměnu
dveří a oken, což přispělo k lepší tepelné pohodě při trénincích
i zápasech.
Pro lepší reprezentaci obce byly, pro všechna čtyři mužstva, zakoupeny nové dresy s nápisem
TJ Sokol Nová Ves, znakem obce a Sokola. Za tuto podporu děkujeme výboru TJ Sokol a hlavně
vedení obce. Pro další období bychom ještě chtěli zlepšit světelné podmínky v hlavním sále naší
sokolovny. Stávající osvětlení je
nedostatečné a bývá často předmětem kritiky družstev krajských
soutěží.
Pokud by se někdo chtěl podívat na podrobné výsledky soutěží, úspěšnost jednotlivých hráčů
a další informace o stolním tenisu na internet postačí zadat do vyhledavače „stis“, krajské soutěže
jsou pod C, regionální pod C, CB.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Nová Ves Luděk Joun

Nečekaná průtrž mračen posunula začátek
dětského dne o pouhou hodinu
M

ezinárodní den dětí vznikl, aby oslavoval děti.
Proto spolek dobrovolných hasičů i letos uspořádal dětský den,
který měl svým tématem, hravou formou a s nadsázkou ukázat práci hasičů.
Plánovaná akce měla začít v sobotu 28. května 2016 v 15:00
hod. Vše již bylo připraveno stanoviště s dobrovolníky, ceny
a občerstvení v podobě dobrého
pití, ovoce, zeleniny a vuřtů. Jenom chybělo to podstatné – děti.
V určenou hodinu bohužel místo nich přišel vydatný déšť doprovázený kroupami. „Co teď?“,
honilo se nám hlavou, „přejde
déšť?“ a „přijdou ještě děti?“.
Světe div se, děti přišly a dle námi
vedené statistiky jich bylo nakonec 67. Společné posezení u ohně
i s jejich rodiči, prarodiči a přáteli

Děti na dvou z osmi stanovišť při plnění hasičských úkolů.

bylo hezkým završením nakonec
krásného slunečného odpoledne.
Ještě je třeba zmínit finanční
a věcné dárce celé akce - obec

Nová Ves, sdružení SouthGate CZ
FreeCB, firma Panel Servis s.r.o.,
letiště České Budějovice a zázemí
nám poskytla TJ Nová Ves.

Foto: Jan Lenc

Ať po každém dešti vám září
slunce nad hlavou.
Za SDH Nová Ves
Stanislava Prokešová
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Nádražní budova měla původně
stát v Hůrce
P

řed 120 lety byla dostavěna
staniční budova bývalé „Dráhy Františka Josefa“ (dnes trať. č.
199) v Nové Vsi u Č.B. Původní záměr byl stavět staniční budovu na druhé straně kolejí – tedy na pozemku obce Hůrka, která
tehdy patřila pod obec Hodějovice, takže by stanice nesla nápis
Hodowicz-Hurka. Starosta František Levý z Nové Vsi č.p. 2 (v čele obce v letech 1880 – 1897) delší dobu vyjednával, aby se stavělo
na katastru novoveském, až docílil, že se stavělo na místě, kde
dnes budova stojí, a že stanice dostala název Nová Ves. Jednopatrová staniční budova byla dokončena v roce 1896 (někde se mylně
uvádí 1895). O dostavbě této budovy se psalo v roce 1896 v Jihočeských listech, kde se odsuzovalo, že budova má ze tří stran
německé nápisy Neudorf, ač obyvatelstvo v okolních vesnicích je
české. (Název Neudorf se uváděl
i v jízdních řádech). V budově č.p.
29 se v přízemí zřídila telegrafní kancelář (telegrafní přístroje
se rušily až v roce 1967), čekárna pro cestující, byt výpravčího
a v prvním patře byl byt správce stanice (přednosty). Do té doby jako staniční budova sloužil strážní domek č.p. 168 (Nová
Ves č.p. 24) postavený při budování tratě před rokem 1869, kde
byla kancelář, od roku 1885 i výhybna s bytem správce výhybny

a s bytem pro staničního zřízence,
zároveň to byla i výpravna osob
a zavazadel. Po dostavbě nové budovy (č.p. 29) se v č.p. 24 zřídily
dva byty pro strážníky tratě. Stanice se postupně rozšiřovala, v roce 1908 už byla tříkolejná. Když
se 17. července 1907 v Č. Budějovicích zastavil ministr železnice Dr. Derschatta, byl mu budějovickou Obchodní a průmyslovou
komorou mj. podán návrh, aby
zastávka Nová Ves u Č. B. byla už přeměněna na stanici, neboť na to mají podmínky. V roce
1910 byla ke staniční budově přistavěna čekárna a bývalá čekárna ve staniční budově se přeměnila na dopravní kancelář. Stanice
také přijímala a odbavovala kusové zásilky do 100 kg. Na elektrický proud byla stanice připojena až 7. srpna 1942 a ve stanici
i v obytných místnostech se začalo využívat elektrické osvětlení. Při stanici bývala studna s dřevěnou pumpou (kovová byla až
od roku 1966) a vedle byla zahrádka s dřevěným plotem. Ten
byl zrušen a zahrádka se v roce
1963 změnila na parčík. V roce
1974 se budoval vodovod ze staniční studny do naturálních bytů
ve stanici, ale už toho roku začala studna vysychat a v roce 1983
už byl úbytek vody tak velký, že
se rozhodlo zřídit studnu novou.
V roce 1984 provedla fi. Stavební
geologie Praha vrt o hloubce 38 m

v místě bývalého parčíku. Železniční skladiště s uhelnou a se zděnou kůlnou při budově bylo zbouráno už v roce 1977, před stavbou
reléové budovy. Ta byla postavena v roce 1978, ale reléové zabezpečovací zařízení bylo spuštěno
až v roce 1982.
Dnes už staniční budova původnímu účelu neslouží – stanice je řízena z Č. Budějovic a idylka z článků
Jana Chmelíka, nebo Františka Hobizala, který ji nazval nejmilejším
nádražím svého života, či z obrazu
Jiřího Boudy je už bohužel pryč...
Naše železniční stanice bývala i terčem různých vtipů mezi železničáři i cestujícími, např. naši stanici nazývali Opičí hory, protože se zde
vysazovali z vlaku lidé s „opicí“,
nebo se říkalo – „to je ta stanice, kde
náčelník dá pokutu i vlastní ženě“,
nebo „v té stanici sám náčelník zavírá ručně závory“ (po roce 1982),
a nebo, že existují vlaky Nová Ves
u Č. B. – Praha (při spartakiádách
zde bývaly deponovány vagóny,
které od nás odjížděly do Prahy),
a že se časem bude psát Č. Budějovice u Nové Vsi a ne naopak...
Železniční stanice Nová Ves u Č.
Budějovic je na 205. km od Vídně
– velký kamenný kilometrovník
s dvěstěpětkou si můžete prohlédnout poblíž OÚ za panelovou protihlukovou stěnou (145 km od hl.
nádraží Plzeň, 41 km od Č. Velenic a 9 km od Č. Budějovic).
Jan Vávra
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NAŠI JUBILANTI
6. 3. 2016
Růžena Kůttová oslavila
91 let

21. 3. 2016
Marie Žočková oslavila
75 let

29. 3. 2016
Božena Prokešová oslavila
70 let
7. 4. 2016
Jan Schmied
oslavil 75 let
Přejeme pevné zdraví,
prosté štěstí
a spokojenou mysl.
A zvláště paní
Růženě Kůttové,
která je nejstarší obyvatelkou
v naší obci.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
10. - 17. června 2016
Výstava Život je děj,
kronika toť život...
vývoj kronikářství
na Českobudějovicku
v sídle archivu na Rudolfovské 40
v Č. Budějovicích
18. června 2016
Fotbalová dokopná
13:00 fotbalové hřiště Nová Ves
23. června 2016
Plavba po Vltavě
Hluboká - Purkarec a zpět
výlet pro seniory
30. července 2016
Obecní slavnosti
fotbalové hřiště
od rána do noci

Zleva: Beníšek, Bezpalec, přednosta s rodinou, Hovorka s manželkou a Beníšek st.. (Povšimněte si postavy stojící vzadu
u plůtku. Je zde zachycen Jára Cimrman na své cestě z Liptákova do Vídně).

7

6. srpna 2016
Memoriál Pavla Tvaroha
o pohár starosty
fotbalový turnaj na hřišti
od 12:30 hod
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Prodej medu od včelaře
Milan Ostrý
N. Frýda 8370 05 České Budějovice

Nová Ves u Č. Budějovic, Hůrka 29
tel. 720 543 368
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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

Rezervace,
dárkové poukazy,
vlastní trasy,
focení,
doprava
Tel.: +420 777 140 525
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