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P

oslední červencovou sobotu v 9 hod. odstartovala Novoveské slavnosti tradiční
branná hra, zároveň se ve stejnou dobu začali
sjíždět místní nadšenci se svými motocykly
a nově i traktory a traktůrky. Od 10 hod.
započal volejbalový turnaj za účasti smíšených družstev Nové Vsi, Vidova, Výborňáků
a místních fotbalistů (v tomto pořadí skončilo
závěrečné umístění a našemu družstvu ještě
jednou gratulujeme). V pravé poledne byli vylosováni tři
účastníci branné hry – Vendulka Vávrová, Tobias Šimůnek
a již podruhé za sebou Nela Šteierová, a ty následně přiletivší
vrtulník provezl nad naší obcí.
Od 13 hod. bylo možno zdolat lezeckou stěnu
umístěnou v zadní části hřiště vedle místních
řezbářů - Honzy Linharta a Františka Vávry,
kteří vyřezávali sochy vodníka a želvy, jež
budou umístěny u nás v obci. Pro menší děti
vyrostl vedle tenisového kurtu skákací hrad.
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Naše děti
uspěly
ve výtvarné
soutěži

5

Hlavní stan při obecních
slavnostech praskal ve švech

Jiří Kubeš (velitel JSDHO) při útoku na zpěněné děti.

ČÍSLO

/foto Jana Ašenbrennerová/

Ve 14 hod. začala vyhrávat na druhém pódiu řízná dechovka - Kameňáci. Půl hodinky
na to došlo na vyhlášení výsledků branné hry
– letos to na plné čáře vyhrála Beáta a Julie
Žáčkovi z Rychlé dvojky, za nimi zazářili
Malšani ve složení Šimon Hošna, Jiří Trachta
a Lukáš Jakl a na krásném třetím místě Super
holky Aneta Macháčková a Kristýna Nováková. Ve stanu byla také možnost namalovat
si hrneček dle vlastní fantazie
pod dohledem borovanské dílny Nazaret (pro ty, kteří si ještě
nevyzvedli své výrobky – jsou
pro vás nachystány na obecním
úřadě!). Na hřišti následovaly
ukázky bojového umění krav
maga, pro nejmenší loutkové divadlo Jiskra
z Borovan s Pohádkami o princeznách. A asi
dětmi nejvíce očekávaná ukázka hasičů spojená s pěnivou koupelí a také policejní psovodi
se dvěma německými ovčáky.
(Pokračování na straně 4)

Železničnímu
neštěstí zabránil
6 mladý voják

7

SLOVO STAROSTY
Od našeho dobrovolného dopisovatele a kronikáře p. Jiřího Vávry se nám dostal do rukou polozapomenutý příběh z nedávné historie naší vsi. Tento dramatický
příběh o řítícím se vlaku od Trocnova přinášíme v rubrice Z historie obce. Během
mé dovolené jsme si udělali čas a společně s naší redakční paní Kateřinou navštívili
stále žijícího a dobrému zdraví se těšícího
vlakového hrdinu p. Dobeše z Morkůvek
na Moravě. Hrdinu po právu, protože takových, kteří své činy dělají bez zištných
důvodů není mnoho. Hrdinou samozřejmě nemusí být pouze člověk, jenž bez
problémů zastaví vlak, ale i ten, který dělá některé věci sám, dobrovolně, bez nároku na odměnu. Je zajímavé, že po návratu jsem měl telefonát od paní Prokopové
z Nové Paky, která si při výletě po naší
krajině, na zastávce autobusu zapomněla
batoh s doklady a penězi. Děkovala mi se
slovy, že poctivý nálezce, který vše odevzdal, se jmenuje Jan Petr. To se poslouchalo velice dobře a myslím, že v loňském
roce jsem se zde již o panu Petrovi zmiňoval v souvislosti s jeho dobrovolnou činností - úklidem obce. Osobně jsem ho zde
vyznamenal a považuji za rozumné, že si
toto vyznamenání zaslouží znovu. Zároveň bych vám všem chtěl sdělit, že souhra těchto událostí mě ujistila a utvrdila
v rozhodnutí zaujmout pozici na kandidátní listině v říjnových krajských volbách
za politické hnutí JIHOČEŠTÍ HASIČI.
Nedělám si žádné naděje a ani nechci dělat vysokou politiku, ale ve společnosti lidí, kteří dělají vše dobrovolně a používají
selský rozum, je mi dobře. Proto všechny
žádám, pokud jdete k volbám a nejste ještě rozhodnuti, koho volit, zvažte tuto variantu, která nikomu neublíží a nám pomůže. V případě úspěchu máme pootevřené
dveře u Jihočeského kraje a možnost věci,
které nás pálí, hasit rovnou. váš starosta
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Některé obecní cesty se Obec obdržela dotaci
dočkaly nových povrchů na chodník do Nedabyle

V

červnu, na četné žádosti občanů, zastupitelstvo obce
nechalo opravit povrchy některých místních komunikací asfaltovým kobercem. Jedná se přímo
o část obce Hůrka na kopci, kde
se zpevnil povrch cesty kolem
rybníka a zároveň se zabudoval
odvodňovací kanál v cestě vedle
jeho hráze. Během této pokládky
jsme zde ještě dodatečně nechali zpevnit cestu až na vrchol bývalé vojenské hlásky (dnešní psí
útulek). Další z těchto oprav se
provedla přímo v obci Nová Ves,
a to v části nad čistírnou odpadních vod (ČOV). Během příštího roku bychom v této části obce

rádi pokračovali s opravami asfaltového povrchu, brzdí nás
však pozemky určené k výstavbě
rodinných domů, které ještě nemají dokončeny přípojky sítí.
Jeden ze zásadních problémů,
se kterým se vždy při těchto
opravách potýkáme, jelikož naše obec se nachází ve svahu, je,
kam poteče dešťová voda z těchto cest? Voda vždy tekla a teče
z kopce, to bohužel nezměním.
V každém případě vždy hledáme
jistý kompromis, jak daný problém vyřešit. Věřím, že vy, kterých se tato drobná oprava dotkla, máte radost. A to je dobře.
mp

Pro všechny, kteří bedlivě sledovali tento dlouhý příběh o vybudování chodníku, který spojuje
dvě obce, mám už jenom krátkou
doplňující informaci. Na tuto
akci jsme žádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a v této záležitosti jsme
byli úspěšní. Z celkové sumy
1,14 mil. nám byla poskytnuta
částka 840 tis., za což jsme velice
rádi. V tuto dobu ještě probíhají
zdlouhavé administrativní procesy a přejímka díla. Velice děkuji
všem, kteří se podíleli na tomto
zdánlivě jednoduchém projektu
s nemalým počtem úskalí. mp

Rekonstrukce železniční trati přináší i dopravní omezení
J

ak si jistě každý všiml, tak naši obec od půli června zasáhla
rozsáhlá rekonstrukce železniční
tratě, a to konkrétně mezistaničních úseků od Českých Budějovic do Borovan. Tuto stavbu zastřešuje společnost ALPINE Bau
CZ a.s., která nás zároveň požádala o možnost pronajmout si prostor

před obecním úřadem jako základnu pro zmiňovanou stavbu. Uvědomili jsme si obrovský potenciál,
který tato výstavba v sobě skrývá.
Jedná se hlavně o různé výkopové, dopravní a stavební práce, které obci ušetří nemalé peníze. Další
výhodou je poskytnutí stavebního
materiálu na námi určené opravy.

Obecní traktor má Opravy veřejného
další využití
osvětlení se
Traktor, který obec zakoupila zapomalu rozjíždí
čátkem tohoto roku, se již náležitě osvědčil a stal se tak nepostradatelným pomocníkem našeho
pracovního týmu. Jelikož jsme
byli v některých dotačních titulech úspěšní, rozhodli jsme se
k němu ještě dokoupit přední
mulčovací sekačku, která velmi
usnadnila sečení rozlehlých travnatých ploch. Během krátké doby, po kterou tuto sekačku používáme, jsme již byli osloveni
některými majiteli místních pozemků, zda by nebylo možné jim
tyto plochy pokosit. Dohodli jsme
se na konkrétních podmínkách –
pokud není stroj se svou obsluhou
vytížen, žadatel zaplatí poplatek,
který pokryje náklady na pohonné hmoty, amortizaci a mzdu obsluhy, pak bude seč provedena.
mp

V rozpočtu obce máme vyčleněny finance i na obnovu veřejného
osvětlení. Jak jsem již psal v minulém čísle - fází stavebního povolení právě prochází část obce tvořená ulicemi nad hřištěm, u hřiště
a k nádraží, kde v rámci oprav
a rozšíření povrchů komunikací
dojde ke kompletní rekonstrukci
a výměně světelných zdrojů. Tato akce je plánována na příští rok.
Letos jsme alespoň vyplnili světlem místa, kde vidět na krok nebylo. Jedná se o část obce nad ČOV,
kde byly osazeny 4 nové lampy.
Dále po jedné přibyla u sokolovny a v místě nad železničním přejezdem u hlavní silnice II/156.
Všechny tyto světelné zdroje jsou
již osazeny úspornou technologií
LED.
mp

Hlavní ale je, že se podařilo vyjednat solidní podmínky, za které se plocha před obecním úřadem
pronajala. Tyto finanční prostředky vylepší rozpočet obce. Samotná rekonstrukce železnice má trvat do konce října. Po dobu této
stavby je v obci zvýšený pohyb
nákladních aut a strojů a nastávají

jisté dopravní komplikace. V době,
kdy píši tento článek, jsou mi známi termíny uzavírek železničních
přejezdů ve staré části obce Nová
Ves, a to u betonárky (k Markům)
a na konci vsi směrem na Zborov.
Přejezdy budou uzavřeny v termínu od 1. 9. do 15. 9. 2016 od 8:00
– 20:00 hod.
mp

Staré pomníky k nám
znovu promlouvají
V

různých zákoutích naší krajiny si v tichosti stojí pomníky nebo boží muka, která připomínají dávnou minulost anebo
nám již neznámou tragédii. Častokrát člověk prochází okolo
a ani si nepovšimne, jak zub času na nich zapracoval natolik, že
volají po opravě. Právě jeden takový pomník a boží muka se podařilo opravit i u nás. Firma Petr
Vnuk, specializující se na opravy
těchto staveb, provedla profesionální opravu nápisů na pomníku
padlých na Hůrce a rekonstrukci božích muk (křížku) v zatáčce
u Kubeše (při hlavní silnici směr
Strážkovice). Zastavme se u nich
– nejen při nedělní procházce a zkusme si představit, co se tehdy
asi událo. Věřme, že trable dnešní
doby nám přijdou směšné.
mp
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Zástupci obce nás vzorně reprezentovali v zahraničí
J

ak jsme již psali, před rokem
jsme byli osloveni prostřednictvím jihočeského muzea a vojenského muzea o finanční podporu
na opravu pomníku padlým vojákům 91. pěšího regimentu na Mrzlim vrhu u Tolminu ve Slovinsku.
Obec Nová Ves poskytla částku
ve výši 2 tis. a začátkem jara tohoto
roku nám bylo oznámeno, že pomník je již opraven a jsme srdečně
zváni na jeho slavnostní znovuodhalení. Tuto pozvánku jsme přijali jako možnost spojit příjemné
s užitečným a vydali se v pátek 10.
června do Slovinska, na zahraniční
návštěvu, s posláním položit věnec
karafiátů a poklonit se památce
našich padlých vojáků z první světové války. Pod záštitou Jihočeského kraje a za doprovodu ministrů,
velvyslanců, starosty města Tolmin
a vojáků v dobových uniformách se
konal pietní akt, který kazil jenom
vydatný déšť. Právě nepřízeň počasí
měla za následek to, že předem domluvený scénář v podobě ceremoniálu položení věnců vzal za své. Se
slovy „pusťte pana ministra“ jsem

Naše sokolovna
září nejen novými
barvami
Během léta je v sokolovně přece jen menší provoz. Je to dáno
prázdninami a dobou dovolených,
nehrají se ani žádné soutěžní zápasy. Toto období je proto velice
vhodné na údržbu a opravy. Letos jsme naplánovali rekonstrukci
osvětlení, včetně části elektroinstalací a následné vymalování sokolovny. Vše započalo osazením
LED trubic v zářivkách. Následovala montáž tří lamp LED, osvětlujících jednotlivé stoly na st. tenis.
Odborná firma provedla částečnou
rekonstrukci rozvaděčů, rozvodů a vypínačů, čímž se odstranily
problémy provázející některé kulturně-společenské akce. V druhé
polovině srpna nastoupili malíři,
a tak je naše sokolovna ještě krásnější. Poděkování si zaslouží Obec
Nová Ves, která přispěla formou
dotace na tyto opravy a také bratři
A. Neumann, J. Hošna a M. Prokeš
a sestra H. Neumanová, kteří nejvíce přiložili ruku k dílu.
jh

Starosta města Tolmin Uroš Brežan (uprostřed) a zástupci obce Nová Ves obklopeni pěveckým sborem Dragouni generála
Maistra.
/foto Martin Ašenbrenner/

měl tu čest položit kytici a poklonit
se z celé řady významných hostů
jako první. Každopádně to byla
cesta, která nám pootevřela dveře
poznání a možnost navázat spolu-

práci nejen se starosty a zástupci
přespolních obcí z celého kraje, ale
i se slovinskými přáteli.
Další informace včetně fotografií
naleznete na webových stránkách:

http://www.novaves.net/stalo-sefotogalerie?id=36&action=detail&oid=4129403&nid=11519
mp

Senioři si užili plavbu po Vltavě
J

edním z našich cílů je, aby
obec podporovala různé společenské aktivity, které jsou určeny pro každou věkovou skupinu.
Zájmové spolky v naší obci mají
snahu věnovat svou činnost každé
věkové skupině. Sokolové pořádají lyžařský zájezd do hor, hasiči
se věnují dětem i ženám a TJ mimo jiné slavnostem obce. Jenom
pro ty naše nejstarší spoluobčany nebyl ten správný opatrovník,
a proto jsme si řekli, že to zkusíme my.
Na konci loňského roku, u příležitosti třetí adventní neděle určené pro naše seniory, byla připravena malá anketa, kde jsme se
účastníků ptali, kam by se chtěli
podívat. Z nabídnutých možností zvítězil s převahou výlet lodí.
Příprava této akce vyvrcholila 23.
června plavbou parníkem po Vltavě. Celkem 53 účastníků ráno
v 8 hod. odjelo od Obecního úřadu přistaveným autobusem směr
Hluboká nad Vltavou - přístaviště Hamry. Během tohoto přesunu jsem si uvědomil, že někteří

Účastníci výletu při poslechu kapely na vlnách Vltavy.

účastníci jsou jako malé děti a dokáží se během chvíle ztratit, proto
jsem si na některé výtečníky musel dát zvlášť velký pozor. Po přestupu do rezervovaného plavidla
jsme se vydali za doprovodu tónů živé kapely po proudu Vltavy.
Po krátké zastávce a prohlídce zříceniny Karlova hrádku se pokračovalo až do Purkarce, cíle naší

/foto Marek Prokeš/

cesty. Výtečný oběd a návštěva
místního muzea voroplavby navodily všem příjemnou pohodu. Během zpáteční cesty proti proudu
řeky a za svitu parného slunce se
ani nechtělo věřit, že tato akce má
za chvíli svůj konec. Z tváří všech
zúčastněných zářila pohoda a padl nejeden dotaz, kdy že se pojede zase?
mp
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Členové jednotky SDH obce rozhodně
nezahálejí

P

lánované údržby techniky,
výstroje a výzbroje a hasičské
zbrojnice, jako i povinného školení mužstva se průběžně účastní všichni členové SDH ve svém
volném čase. Zásahy však má
na starost desetičlenná jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). Zde je krátká rekapitulace činnosti JSDHO pro potřeby obce a občanů od začátku
letošního roku. Naše ,,sezóna“ začala 10. února svoláním jednotky na technickou pomoc - bylo

třeba vyzvednout ze dna obecní studny spadlý, cca 200 kilový
poklop. Za použití speciálního nářadí a náčiní, po uvázání a zajištění byl předmět vytažen a odstraněn. 19. března vyjížděla JSDHO
k další technické pomoci - poražení a odstranění nebezpečných dřevin u zastávky autobusu a v parčíku u místního hostince. Při zásahu
bylo zajištěno řízení dopravy a následný úklid daných lokalit. 1. dubna 2016 byla povolána jednotka na ošetření obecního porostu

Na autobusové zastávce (směrem na Trhové Sviny) po zásahu JSDHO nezůstane
z břízy ani větvička.
/foto Jiří Kubeš/

závlahou. Mladé rostlinky dostaly napít a my až po zásahu. Zatím
poslední výjezd JSDHO byl 23.
května 2016. Při silném dešti byl,
cestou operačního a informačního
střediska hasičského záchranného
sboru (OPIS HZS), v 17:21 vyhlášen poplach jednotce, která měla
za úkol na místních komunikacích
usadit a vyčistit odplavené kanalizační poklopy a vpustě. Po splnění
úkolu v 18:10 se jednotka požární
ochrany (JPO) vrátila na základnu. Téměř okamžitě - v 18:20 byla znovu povolána starostou obce,
na žádost občana z č.p. 93, k odčerpání vody ze zatopených sklepních
prostor a garáže pod rodinným domem. Průzkumem na místě bylo
zjištěno zatopení všech prostor cca
30 cm vody. Na odčerpání jsme nasadili plovoucí a kalové čerpadlo.
Situace si vyžádala ještě odčerpání
vody z kanalizační větve. Zjistilo
se, že kanalizace je zanesena a voda se tlačí zpět do sklepů. Na toto
čerpání byla použita naše zásahová přenosná stříkačka (PS 12), která si s vodou hravě poradila. Majitelům domu jsme alespoň pomohli
udělat první krok tj. odstranit vodu! Ve 21:15 byl zásah ukončen,
ve 21:20 jsme dorazili na základnu, běžná kontrola techniky, rozvěsit promočené obleky, zamknout
a NA JEDNO!
velitel JSDHO J. Kubeš

Hlavní stan při obecních slavnostech
praskal ve švech
(Dokončení ze strany 1)
V odpoledních hodinách mohl
kdokoli z místních občanů předat
vzorky utopenců k posouzení porotě, která pak zasedla a vybrala
nejchutnější - vítězem byli místní hasiči, jejichž tři zástupci se
za odměnu proletěli vrtulníkem.
Od 19 hod. začal na prvním pódiu svou hudební produkci Valdabend a od 21:30 hod. zlatý
hřeb večera - místní ochotníci
ze spolku Novoveský utopenec s jejich Alegorií na dráhu.
O další živou produkci se postarala hudební skupina Rozkrock.

Po celou dobu se bylo možno
občerstvit ve stánku místních
fotbalistů, také členky místního SDH nabízely své pekařské
dobroty a nelze zapomenout ani
na rybí tataráček od Jendy Tvaroha. Letošní počasí nám přálo,
stan praskal ve švech, pořadatelé
i účinkující se překonávali, návštěvníci se skvěle bavili, a tak
nám na závěr dovolte všem poděkovat za hladký průběh obecních slavností. Zvláštní poděkování patří Jihočeskému kraji
za finanční podporu celé akce.
A pokud se nám něco nepovedlo
nebo jsme snad někomu způso-

bili křivdu, omlouváme se a těšíme se s vámi na milé setkání
opět za rok.
jh

Šikovné děti zaujala i lezecká stěna.

Číslo 7

Ve školce
přivítali
do týmu
další posilu

Děkujeme paní učitelce Božence
Vávrové za 38 let příkladného vedení dětí v naší školce a radujeme
se, že bude i nadále naší paní učitelkou v „záloze“, když budeme potřebovat zastoupit. Přejeme jí hodně zdraví, sil a elánu do dalších let.
Od 1. srpna nastoupila na místo
učitelky paní Mgr. Eva Bočková,
která hned v prázdninovém provozu pro děti připravila letní olympiádu téměř jako v Riu. A tak se
i do Nové Vsi dostala olympijská
pochodeň a na fotbalovém hřišti
proběhlo několik disciplín, jejichž
vítězové byli odměněni.
Dobrý start v novém školním roce
přeje všem dětem i učitelkám.
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves

Rybářský kroužek
začíná nahazovat
v říjnu
Kdo má zájem pokračovat v rybářské zálibě, nechť potvrdí svou
účast na tel. 724 710 814. Samozřejmě jsou vítáni i noví zájemci,
kteří se chtějí seznámit se základními uzly pro navazování udice
a s různými druhy ryb. Teoretická
část probíhá v prostorách obecního úřadu každou středu od 17:00
do 18:30 h. a své lovecké schopnosti zkoušejí na obecním rybníce
na Hůrce a na „Tvarožáku“. Rybářský kroužek je vhodný jak pro
začínající, tak i pro pokročilé. Cena činí 200 Kč za měsíc.
Jan Tvaroh
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Fotoreportáž z obecních slavností

Odpolední pěnová koupel.

Naši dřevosochaři Jan Linhart a František Vávra.

Divadelní spolek Novoveský utopec při ztvárnění živých obrazů ku příležitosti výročí 120 let nádražní budovy v Nové Vsi.

/foto Jana Ašenbrennerová/
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Naše děti uspěly ve výtvarné soutěži
V

elkého úspěchu dosáhla naše Knihovna v letošním ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás.“ V krajském kole
soutěže byly jako vítězné vybrány
odbornou porotou hned čtyři práce našich dětí:
Václav Daňha (2. třída ZŠ) - „Jak
září les“ - 1. místo v II. kategorii
(žáci 1. a 2. tříd)
Barbora Malinková (5. třída ZŠ) „Sním, či bdím“ - 1. místo ve IV.
kategorii (žáci 5. a 6. tříd) Štěpán
Křemen (3. třída ZŠ) - „Sovy“ - 1.
místo v kategorii Báseň s ilustrací
(všechny věkové kategorie)
Johana Ašenbrennerová – 6 let,
MŠ - „Kniha ukradených oříšků“
- 3. místo v kategorii Kniha o lese
(všechny věkové kategorie)
Je to opravdu obrovský úspěch,
v krajském kole se sešlo celkem 20 knih. Vytvořit knihu je

Václav Daňha, Alena Veselá, Barbora
Malinková a Johana Ašenbrennerová
před vítěznými obrázky.
/foto Martin Ašenbrenner/

kolektivní práce dětí, většinou se
na ní podílí celá třída. Johanka vymyslela příběh a vyrobila knížku
sama. Namalovala obrázky, a protože neumí ještě psát, natiskla text

tiskátky. Za umístění získala Johanka, mimo jiné, také vstupenku
do ZOO Ohrada v Hluboké nad
Vltavou na prohlídku se vzdělávacím programem. Vstupenka byla pro celou třídu, a tak vzala Johanka s sebou celou Mateřskou
školku. Do letošního VI. ročníku
výtvarné soutěže „Lesy a příroda
kolem nás„ zaslalo výtvarné práce
celkem 23 knihoven. V krajském
kole se sešlo celkem 270 výkresů
a 20 Knih o lese.
Naše Knihovna se zúčastnila soutěže již počtvrté. Vítězné práce
by měly být ještě do konce srpna vystavené ve vestibulu centrální budovy Krajského Úřadu v Č.
Budějovicích.
Odkaz na fotografie najdete na internetových stránkách obce:
www.novaves.net
Alena Veselá

Rozšiřujeme spektrum odpadů, které lze třídit

N

ěkolik důležitých informací nejen pro ty, pro které je
třídění odpadů a nakládání s nimi samozřejmostí. V prvé řadě je
to nový kontejner na sběr elektroodpadu umístěný v prostoru před
obecním úřadem. Plnit ho můžete drobným elektroodpadem, jako
jsou staré baterie, rádia, telefony
a další drobný vysloužilý elektromateriál. Pračku, ledničku, velkou televizi do něj, při sebelepší
snaze, nedostanete. Na tyto velké spotřebiče jsou určeny svozy

N

velkoobjemového odpadu. Ty probíhají 2× ročně a další svoz je naplánován na sobotu 22. 10. 2016
od 8:00 do 10:00 hod. před prostorem obecního úřadu. V jeho
budově je také umístěna schránka
na odložení prázdných inkoustových tonerů do tiskáren. Pokusím
se vás obeznámit s problémem,
jenž nás trápí při svozech bioodpadu (hnědé popelnice). Vysoký
obsah vody v uloženém materiálu, jehož příčinou je letošní mokrý rok, má za následek to, že při

přesýpání obsahu do svozového
auta dochází k výtoku přebytečné kapaliny na vozovku. Vznikají
tím páchnoucí hnědé skvrny. Nápravu tohoto problému řešíme se
svozovou společností. Ti občané,
kteří bioodpad kompostují, mají
před domem čisto. Poslední informace souvisí s obsazením prostoru před úřadem. Místo které je určeno ke skladování větví a trávy je
po dobu stavby přístupno stále, jenom kontejner na trávu je přistaven na louce vedle stožáru.
mp

Historický úspěch fotbalistů v Nové Vsi

ovoveští fotbalisté dokázali v sezóně 2015/2016 vyhrát
okresní přebor Českobudějovicka
a zapsali se tak do historie TJ Nová
Ves. Prvně se tak v naší obci bude
hrát krajská soutěž mužů (I.B třída
- skupina A). Tento úspěch si hráči
vybojovali svojí odhodlaností a pílí,
jak v trénincích, tak v mistrovských
utkáních a za velkého přispění místních fandících diváků.
Letos 13. srpna mužstvo novoveských fotbalistů zahájilo na domácí půdě novou krajskou sezónu
2016/2017 a tím přišly i změny. Zásluhou finanční podpory od obce se
podařilo do sezóny vstoupit již s novými posilami, především mladších

ročníků. Zde je komentář nové posily mezi tyčemi, brankáře Martina
Bartizala, který má za sebou i několik divizních startů v dresu Malšanů: ,,Po čtyřech letech pendlování
mezi áčkem a béčkem jsem se rozhodl, že zkusím něco jiného a rád
jsem přijal nabídku Nové Vsi.“ Finanční pomoc fotbalový oddíl uvítal, ale zároveň se tím zavázal, že
bude muset prioritně zlepšit svoji
ekonomickou činnost, a to konkrétně oslovováním nových sponzorů. Tato změna byla jednou z klíčových pro další chod a rozvoj oddílu.
Dále je potřeba vyzdvihnout neskutečné pracovní tempo členů
fotbalového oddílu v rámci úprav

a zatraktivnění sportovního areálu,
které tímto nekončí. Za pouhý jeden měsíc fotbalové přestávky bylo vykonáno velké množství práce, abyste vy, příznivci a fanoušci
fotbalu, byli spokojeni a mohli jste
tým Nové Vsi podporovat v příjemném prostředí. V průběhu sezóny se
chystají další podstatné změny, které budou závislé i na finanční situaci oddílu, ale o tom až někdy příště.
Tímto by chtěl celý tým, včetně trenérů a funkcionářů oddílu kopané,
poděkovat všem sponzorům a fanouškům, kteří jej ženou za vítězstvími doma i venku. Užijte si s nimi první sezónu v kraji.
Jiří Hošna ml.

Číslo 7

NAŠI JUBILANTI

12. 6. 2016

Pavel Farka
oslavil 70 let
14. 7. 2016
Jaroslav Šteier
oslavil 70 let

28. 7. 2016

Marcela Dubová
oslavila 70 let

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
Zářijová sobota 2016
Memoriál
Jana Hlaváče
ve stolním tenise
Říjnová neděle 2016
Drakiáda
15:00 h.
nad benzínovou pumpou
28. října 2016
Lampiónový průvod
k pomníku padlým
Na Hůrce
18:00 h.
u kapličky sv. Martina
5. listopadu 2016
Vodácký bál
20:00 h. Sokolovna

NAPOSLEDY
JSME SE ROZLOUČILI
† 30. 7. 2016

Jiří Vazač
68 let

† 13. 8. 2016

Jindřich Tesař
64 let
† 20. 8. 2016

Jaroslav Drhovský
74 let

Červen - Červenec - Srpen 2016

Číslo 7

Z HISTORIE OB CE / JUBILANTI

strana

7

Železničnímu neštěstí zabránil mladý voják
V

roce 1970 se prováděly na železniční trati z Č. Budějovic
do Č. Velenic rozsáhlé výlukové
práce při pokládce nového železničního svršku v úseku Nová Ves
– Jílovice. Pokládku prováděl vojenský útvar za součinnosti Strojní stanice Starý Plzenec. V Nové
Vsi prováděli vojáci těžké práce
za velkého srpnového horka a poslední práce v Trocnově už dělali
za podzimního sychrava. Poslední
páry kolejí byly položeny ve středu
7. října 1970. Toho dne se to stalo.
Nakládaly se poslední metry vytrhaných kolejí. Na kolejích stálo
na trocnovském nádraží 16 vagónů, před nimiž stála odfukující parní lokomotiva č. 5340319, které se
říkávalo „blafoun“ nebo „heligon“,
či „kremák“. Bylo před polednem,
šest vojáků pracujících na vagonech se zrovna těšilo na oběd,
práce se blížila k zdárnému konci.
Vagóny za lokomotivou byly naloženy štěrkem a dlouhé plošinové
vozy byly naloženy starými vytrhanými kolejovými poli. Vojáci je
připoutávali a zakotvovali řetězy
a ocelovými lany k plošinám. Najednou se vlaková souprava začala
pomalu pohybovat. Nikdo se tomu
nedivil. Vlakové čety pro usnadnění práce často pomalu popojížděly. Vlak se rozjel docela potichu,
kola se jen líně otáčela. Spád trati
tu ještě nebyl příliš velký. Po čtyřech nebo pěti stech metrech, kdy
se rychlost rapidně zvětšovala,
začali vojáci tušit něco nenormálního. Nechápavě vzhlíželi směrem
k lokomotivě. Čtyři vojáci bez
úrazu seskákali z rozjeté soupravy
a dva vojáci – Ladislav Gráf a Pavel Dobeš – tam zůstali. Hlavní
inženýr stavby major Havlíček se
nedůvěřivě díval na rozjíždějící se
vlak a divil se, proč civilní železničáři se soupravou odjíždějí, když
kolejová pole ještě nejsou na vagónech zakotvena. Opodál hlučel
buldozer, který rozhrnoval štěrk
a tak zvuk rozjíždějící se soupravy na trocnovském nádraží téměř
nikdo nezpozoroval, ani traťmistr,
který se právě přiblížil k majoru
Havlíčkovi. Ten se traťmistra hned
zeptal: „Kam posíláš tu soupravu?“ Traťmistr se podíval ke kolejím a překvapeně zíral. Souprava
samovolně ujela. Rozběhli se k telefonu. Nefungoval – to ještě nevě-

Přednosta stanice Josef Bendík, který první blahopřál Pavlu Dobešovi (vpravo)
k jeho činu.
/foto z dobového tisku/

Pavel Dobeš se svojí manželkou, kterého jsme navštívili v srpnu letošního roku
v Morkůvkách.
/foto Martin Ašenbrenner/

děli, že souprava zpřetrhala dráty.
Dali urychleně zprávu o jedoucím
vlaku vysílačkou do stanice Nová
Ves. Pavlu Dobešovi na vagóně
bleskla hlavou myšlenka: „Něco
se děje, asi ujíždíme bez vlakové
čety.“ V tu chvíli asi zapomněl,
že má dvou a půl letou dceru Věrušku a manželku pár týdnů před
druhým porodem, rodiče, bratra
a přátele. Horečně začal přelézat
jeden vagón za druhým, aby se
pokud možno co nejrychleji dostal
k lokomotivě. Přelézal přes kopce
starých kolejových polí, vysoké
násypné vagóny se štěrkem překovával s vypětím všech sil, přeběhl
trhač kolejových polí UK 25 a znovu vylezl na „sypák“ se štěrkem.
Vlak se blížil ke strážnímu domku,
kde měl službu Petr Kukliš. Kukliš
se vrhl k telefonu a volal přednostu
stanice Nová Ves Josefa Bendíka:
„Kolem mne k vám projíždí nehlášený vlak...“ Záhy bylo telefonní
spojení přerušeno a přetrhané dráty
podél trati oněměly...

Pavel Dobeš, který byl právě
na násypném vagóně se štěrkem spatřil nad kolejemi dřevěný most, který spojoval cestu ze
Zborova na Klukov. Rychle se
přikrčil a most mu zasvištěl nad
hlavou. Trhač kolejí, který byl
v pracovní poloze, nabral most
na svá bedra, vyrval ho ze země
a vláčel ho s sebou. Okrajové dřevěné sloupy mostu cestou trhaly
telefonní dráty a lámaly stromy.
To už Pavel Dobeš lezl na další
vagón. Když souprava ujela přes
4 tis. metrů, slézal Dobeš poslední a přiblížil se k lokomotivě. Ta
ale byla k vlaku připojena obráceně – tendrem dopředu. Skok
na předek stroje se zdál vojákovi
velice riskantní. Přesto se k němu
odhodlal. Šplhal po lokomotivě
jako cirkusový artista, postupně
šlapal kolem válcovitého tělesa
a při tom se přidržoval různých
výstupků a navařených součástí.
Ty poslední dva metry ke kabině
trvaly věčnost. Nebylo jednodu-

ché se do ní přehoupnout. Když
se dostal do kabiny, zůstal překvapeně stát. Jeho domněnka, že
v kabině nikdo není, se potvrdila.
Co teď? Jak ten vlak zastavit? V té
době už v Nové Vsi zoufalý přednosta Bendík přivolal signalistu
Františka Kováře, aby připravil
brzdící zarážky: „... Františku,
rychle připrav čuby, snad to ubrzdíme...“ Pavel Dobeš se zatím
s jedoucím vlakem blížil k Nové
Vsi. Začal tahat za různé páky.
Zatáhl za houkačku – ta třikrát
zapískla. Jak tahal za různé páky,
zatáhl náhodou za páku regulátoru
a ještě nějakou další. Vlak brzdil
a zpomaloval. Lokomotiva zastavila 30 metrů před vjezdovým
návěstidlem Nové Vsi. Podle odborníků Dobeš zastavil za pomoci
protipáry a jedné brzdy. Šťastný
Dobeš sestoupil po schůdkách
z lokomotivy a sáhl do kapsy pro
krabičku s cigaretami. Byla prázdná. Prošel kolem nádražní budovy
a spěchal do blízkého obchodu,
který býval v budově č.p. 63 pro
cigarety. Ale nedošel. Zastavil jej
přednosta Josef Bendík.
„Kam jdete?“
„Pro cigarety,“ odpověděl Dobeš.
„Vy jste z toho vlaku?“
„No, já jsem s ním přijel...“
„Vy jste ten vlak zastavil?“
„No... ale já si musím jít pro cigarety...“
„Člověče, pojďte se mnou do kanceláře, vy ani nevíte, co jste dokázal... Zachránil jste miliónové
hodnoty a možná i lidské životy.“
V kanceláři si Pavel Dobeš sedl
na uhlák a klidně vyprávěl dojatému přednostovi Bendíkovi celý
příběh, který právě prožil. Ani
netušil, že ujel 5 km a 300 m, že
přelezl 16 vagónů, a že zachránil
velké hodnoty. Přednosta Bendík
pro jistotu poslal signalistu Kováře s „čubami“ k soupravě, aby
se jim těch 900 tun náhodou zase
nerozjelo.
Nutno dodat, že strojvedoucí lokomotivy 5340319, zvané „kremák“, byl z funkce za hrubou nedbalost odvolán. Pavlu Dobešovi
železničáři dali za odměnu 500 Kč
a dvoudenní opušťák. V roce 1971
převzal vyznamenání za statečnost.
(text je čerpán z dobového tisku)
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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

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/

Marta Malá
Masérské služby - Kinesiology Taping
Mohu Vám pomoci od bolesti zad i těla,
neboť masáž je na to skvělá.
Klasická, lávová i reflexní terapie
Vaše srdíčko potěší a dušičku zahřeje.
Žižkova 309/12 - 370 01 České Budějovice
tel.: 776 755 900
email: marta.mala71@seznam.cz
NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ - vydává Obec Nová Ves - www.novaves.net - periodický tisk územního samosprávného celku: Obec Nová Ves u Českých Budějovic - Registrace MK ČR E 21975 - náklad
350 ks - redakční rada K. Ašenbrennerová a J. Hošna - Polygrafický servis nakladatelství TYP - uzávěrka příštího zpravodaje 15. listopadu 2016 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.cz,
nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

