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Děti z MŠ přivolávají rozsvícení vánočního stromu.

sobotu 27. listopadu roku 2016 novoveskou
náves zaplnila podvečerní nálada 1. adventní neděle – nálada svátečního rozsvícení na tu
dlouhou cestu tichého čekání. A tak za zvuků lesních rohů hudebníků pana Tauera nám opět po roce zazněly vánoční koledy. Ve vánočních slovech
pokračovaly děti z mateřské školy pod vedením
paní ředitelky Vendulky Bartošové a za krásného doprovodu na akordeon paní učitelky Evy

8

Září - Říjen Listopad 2016

Náves se rozezněla koledami
v mihotavém světle švédských svící

V

ČÍSLO

Bočkové. Do večerního zimomření plápolaly
tváře od horkého punče i švédské svíce vyřezané Markem Prokešem a členové zastupitelstva se
postarali o malé vypečené občerstvení. Na další
zpívání se můžete těšit s Petrou Chlebníčkovou,
která opět svým krásným hlasem rozezní poslední adventní neděli v zahradě Hostince U nádraží.
S přáním nalezeného klidu a prostého úsměvu, ať
vám advent rozsvítí cestu Domů.
ka

Všichni si společně zazpívali i za doprovodu akordeonu paní učitelky Evy Bočkové. (foto Kateřina Ašenbrennerová)

6

Před 45 lety
zemřel italský
legionář
Jaroslav Černík 7

SLOVO STAROSTY
Opět se vám do rukou dostalo nové číslo zpravodaje a kupodivu je stále co číst
a o čem psát. Po každém vydání se sám
sebe ptám, jak bude vypadat ten další výtisk. Témata, jak je vidno, se stále nabízejí. Je to výsledek týmové práce za období zhruba třech měsíců. O zajímavé
články zatím nouze není, a někdy musím
svádět s redakční radou doslova boj o nějaký ten prostor, abych se s vámi o něco
podělil. Zde, v tomto sloupku, bych rád
navázal na poslední vydání našeho Zpravodaje. Máme za sebou složité období voleb v naší zemi, a také ve světě (volba šéfa Bílého domu). Co se týká těch našich,
bylo to komplikované hlavně v tom, že
se v sobě prolínaly jak senátní, tak krajské volby. Účast voličů byla v naší obci na celostátním průměru. Můj názor je
takový, že k volbám se chodit má, každý
si tam vybere názorově blízkou skupinu,
a může potom být po právu nespokojený,
než když u voleb nebyl a nadává, jak je
všechno špatně. Právě zde, na tomto místě, jsem vás žádal o podporu v mé nominaci za hnutí Jihočeští hasiči. Všem, kteří
se zúčastnili krajských voleb a volili třeba
toto hnutí, anebo dokonce věnovali preferenční hlasy přímo mně osobně, děkuji za vaši přízeň. Je to pro mě velmi dobré
vysvědčení skončit u nás jako druhý mezi takovou elitou. Celkově jsme se nikam
nedostali, ale alespoň jsme to zkusili, neb
jak se říká: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ Do hodnocení voleb amerického prezidenta se raději pouštět nebudu, ale bylo
určitě zajímavé je sledovat. Výsledky byly jako na houpačce, demokratická volba
však rozhodla. Nechme se překvapit, jaké změny nás v následujících letech čekají. V zásadě platí, že všechno je o morálce
a o tom, jak se chováme k našemu okolí, tak se ono bude chovat k nám. Blíží se
čas vánoční a s ním i konec roku. Dovolte, abych vám všem, bez rozdílu názoru,
popřál vše nej o svátcích a šťastný vstup
do nového roku. Budu se také těšit na společné zpívání při adventních nedělích
u vánočního stromu, v sokolovně nebo
přímo v naší hospůdce. Marek Prokeš
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Zvuky pil dozněly jen na krátký čas
N

aše obec je vlastníkem cca
10 ha lesního porostu. Jeho životnost je zhruba 90 let,
a tak právě nyní si les žádá obměnu. Doporučení lesního hospodáře bylo vzato v úvahu. Návrh zastupitelstvo obce schválilo
a rozhodlo vykácet vytipované části lesa. Ty budou následně
znovu osázeny mladými stromky. Ve výběrovém řízení zvítězila firma, která se na podzim
tohoto roku pustila do těžby.
Přiblížení a následný prodej
hodnotné kulatiny se podařil
a navíc, zbylo i několik desítek
kubíků palivového dřeva. Naše
obec je z větší části plynofikovaná, ale i tak jsme poskytli tuto
dřevní hmotu výhradně pro potřeby našich občanů. Úkol zněl

V

Prostor před obecním úřadem se během chvíle pokryl pilinovým kobercem.
(foto Marek Prokeš)

jasně: „Prodat rychle a za rozumnou cenu.“ Po oznámení
prostřednictvím informačního

kanálu GoSMS, webových stránek obce a vývěsek probíhal každý listopadový čtvrtek od 15 ho-

Železniční tra je kompletně
zrekonstruovaná

minulém čísle Zpravodaje jsem se již zmínil, že naši obec zasáhla rozsáhlá oprava
železniční trati. Od 3. listopadu
vlaky opět jezdí a vše se navrací do normálního stavu. Hlavní inženýři stavbu již opustili. Zůstala
zde pouze četa, která bude odstraňovat drobné nedostatky a zajišťovat opravy poničených silnic. Právě
rozježděné a poškozené cesty jsou
nejčastější připomínkou k působení stavby v našem katastru. Vedení
stavby přislíbilo vše opravit. Nyní
ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic probíhá označení poškozených míst a porovnávání se stavem
před započetím stavby. Musím sám
za sebe říci, že tuto stavbu nám

seslalo samo nebe. Na samém začátku probíhala tvrdá jednání o ceně pronájmu plochy před obecním úřadem. K tomu byl doplněn
seznam prací, které jsme požadovali jako bonus. Vše se podařilo
dojednat, i když někdy jsem měl
dojem, že požadavky z naší strany
jsou vskutku velké a vedení stavby se přede mnou dávalo na útěk.
Za velký úspěch považuji položení
chráničky pro vodovod a kanalizaci pod železniční trať ve staré části Nové Vsi. Při budování kanalizační sítě v tomto místě si budeme
moci odečíst částku několika desítek tisíc za protlak pod železniční
tratí. A takto bych mohl pokračovat. Např. vyhrabání části přípojky

na vodu do sportovního areálu.
Vyhloubení základu zvonice vedle nádraží. Zhotovení vodní strouhy na obecním pozemku. Navezení 70 kubíků škváry od Strakonic,
pro výměnu povrchu tenisového
hřiště a další stavební a výkopové práce. Jsem rád, že se podařilo
vždy dosáhnout jisté dohody, neboť, jak říkám: „Je to vždy o lidech
a komunikaci.“ Občas jsem byl nucen zasáhnout i z hlediska pořádku, protože některým pracovníkům
nedělalo problém za sebou tvořit
smetiště. Jelikož byla poslední rekonstrukce traťového svršku provedena v roce 1970, tak další nás čeká pravděpodobně až v roce 2062.
Marek Prokeš

Zajímavá možnost jak ušetřit za svoz odpadu

V

současnosti jediným efektivním řešením předcházení
vzniku odpadů pro naši Obec, kde
většina občanů žije v rodinných domech, je zavedení systému domácího kompostování. K čemu bioodpad svážet na skládky a platit stále
více? Místní akční skupina (MAS)
Pomalší, jíž je naše obec členem, se
rozhodla nakoupit kompostéry pro

občany. Ty budou pořízeny za pomoci dotace z Operačního programu
životního prostředí (OPŽP) a občané budou mít kompostér zapůjčen
(stejně jako nyní hnědou nádobu
na BRKO). Obec objednala kompostéry ve třech velikostech, a sice 3 ks o objemu 2 m3, 30 ks 1,5 m3
a 15 ks 1 m3. Váš zájem o kompostér
nahlaste paní sekretářce obecního

úřadu. Naší snahou do budoucna
je nahradit svozové nádoby na BRKO právě kompostéry a v budoucnu zřídit obecní kompostárnu. Tím
bychom zabránili odvozu drahocenného materiálu z obce, za což, paradoxně, ještě platíme. Instruktážní video naleznete na webu: http://
www.zahradni-kompostery.cz/jakspravne-sestavit-komposter
jh

din v prostoru před obecním úřadem a za dozoru lesního hospodáře koncert motorových pil. Podmínkou byl vlastní nástroj, vlastní
odvoz a cena 500,- Kč/prm (prostorový metr). Zájem byl zpočátku velký, kvalita řezných nástrojů
někdy bídná, pak postupně slábl. I tak se podařilo veškeré palivo úspěšně prodat. Pokud bude
v příštím roce cena kulatiny příznivá, předpokládáme, že obměna
lesního porostu bude nadále pokračovat. Správný hospodář si je
samozřejmě vědom, že část peněz,
utržených z prodeje dřeva, musí vrátit do jeho znovuzalesnění.
Zůstatek je nezanedbatelným příjmem do obecního rozpočtu, který použijeme ke zkvalitnění života nás všech.
Marek Prokeš

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
15. 9. 2016
- Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu
a poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Nová
Ves na pořízení světelné tabule (20 933,- Kč).
- Zastupitelstvo obce schválilo připojení se k žalobě
obce Vidov na zneplatnění
koridoru „Jižní tangenta II“
v ZUR Jihočeského kraje.
- Zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudovat sběrný dvůr v lokalitě u Čistírny
odpadních vod.
- Zastupitelstvo obce schválilo zpracování projektové
dokumentace na vybudování chodníku do staré části
Nové Vsi.

3. 11. 2016
- Zastupitelstvo obce schválilo
cenu vodného v částce 39,85
Kč/m3 s DPH a cenu stočného v částce 26,54 Kč/m3
s DPH pro rok 2017.
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Dřevěná zvonice se po letech dočkala důstojného umístění
P

rostor vedle nádražní budovy mění pomalu svoji tvář.
V měsíci říjnu se konečně, za tichého bzučení televizních kamer,
podařilo osadit dílo dřevosochaře
Jiřího Nekoly. Nikoliv sloup nebo
totem, jak někteří výtvor nazývají, ale pro upřesnění: „To zvonice
budoucí jest!“ Tato, svojí velikostí
neobvyklá, a dovolím si říci, možná i největší dřevěná socha v kraji, se stala dominantou místa, kam
přijíždějí, projíždějí nebo přicházejí spousty návštěvníků naší obce.
„Kde se zničehonic vzala?“ ptali se
někteří. Její historie sahá až do roku 2010. Na jejím začátku přišla
obecnímu úřadu žádost o odstranění vzrostlého dubu ve staré části
obce Nová Ves. Důvod zněl jasně stáří, nebezpečí pro okolí a okolní
domy, ohrožení životů. Strom nebyl památkově chráněn, a tak jeho
pokácení v podstatě nic nebránilo. Po jeho skácení se na letokruzích kmene ukázalo, jaký to byl velikán, že starý sice byl, ale k jeho
záchraně vlastně stačilo odborně
ošetřit části jeho kmene. Jeho stáří ve mně vzbudilo zvláštní pocit
úcty před stromem, který možná
pamatoval Žižku. Stačil jeden potvrzený papír a život staletého stromu byl u konce. V té době jsem již
zastával funkci zastupitele obce
a na poražení tohoto stromu jsem
měl svůj podíl viny. Proto jsem se
rozhodl vytvořit z části jeho kmene
něco, co by alespoň ještě nějakou
dobu zdobilo naše okolí. Díky dobrovolné sbírce se podařilo sehnat
potřebný obnos peněz a během
obecních slavností, v létě téhož roku, začalo dřevosochání v areálu
místního fotbalového hřiště. Představa byla, že dílo bude stát přímo

K

Odkorňování poraženého dubu (budoucí zvonice) ve staré části obce Nová Ves.

Jiří Nekola při práci v areálu
fotbalového hřiště v Nové Vsi.

v prostoru vedle budovy vlakového nádraží v Nové Vsi. A právě zde
byla Achillova pata celého projektu, protože místo, kam jsme chtěli
zvonici umístit, bylo ve vlastnictví
Českých drah. Tím začalo složité
pětileté vyjednávání o odkupu pozemku, které se v letošním roce podařilo dotáhnout do zdárného konce. Zvonice je na místě, kde bude
pokračovat její očištění, zastřešení, osazení zvonem a celková okolní parková úprava. Ačkoliv celý
tento projekt stál nemalé finanční prostředky, tak téměř všechny výdaje se podařily pokrýt ze

pořízení jsou vskutku velkolepé.
Jednou z variant je uspořádat místní sbírku formou, která mě velice
zaujala. Ve Střížovském kostele
sehnali potřebné finance na opravu betléma tak, že rozpočítali celý
peněžní obnos na různě veliké části, a každý si mohl vybrat, jak velkou částku chce na opravu věnovat. Suma na opravu betléma, která
se blížila sto tisícům, byla za patnáct minut vybrána. Nabízí se i zajímavé technické řešení - automatický zvoník, který by pravidelně
zvonil poledne a klekání.
Marek Prokeš

sponzorských darů. V souvislosti
s tím bych chtěl poděkoval všem,
kteří se na celé anabázi podíleli finančně i manuálně. Poděkování
patří i těm, kteří na tuto akci dodali
stavební materiál nebo poskytli potřebnou stavební techniku. Zvláštní
uznání patří členům Tělovýchovné jednoty, kteří na svém pozemku strpěli tento výtvor po dobu pěti let. Za zmínku rovněž stojí, že
z části tohoto stromu je také vyřezána menší zvonička stojící poměrně nedaleko, na hřišti v obci
Vidov. Uvedl jsem, že zvonice bude osazena zvonem. Plány na jeho

14. října 2016 byla zvonice přemístěna kolovým jeřábem do centra naší obce.

(foto Martin Ašenbrenner)

Ulice Nad hřištěm dostane nový kabát

e konci tohoto roku se rozběhla další z dlouho očekávaných oprav místních komunikací, a sice ulice nesoucí
pracovní název Nad hřištěm, která si svým tristním stavem o svoji rekonstrukci již dlouho koledovala. Došlo zde k ideální situaci
- na posledním volném pozemku začala stavba rodinného domu a zároveň i k jeho připojení
na inženýrské sítě. Z budoucího

pohledu již nepřipadá v úvahu,
že by se někdo chtěl ještě dopřipojit ke stávajícím sítím, a tak riziko rozkopání nového asfaltu je
nízké. Tuto hrozbu jsme snížili ještě výměnou všech nefunkčních uzávěrů vodovodních přípojek k jednotlivým domům.
Tato oprava byla sice finančně náročná s ohledem na množství, ale podle jistých zákonitostí by s největší pravděpodobností

došlo minimálně k jedné havárii
do čtrnácti dnů od položení nového povrchu. Abychom ještě snížili možnost destruktivního zásahu
do nové cesty, podařilo se po dohodě se zhotovitelem stavby připravit další důležitou vychytávku. V těžko přístupných místech
a pod již hotové vjezdy na některé sousední pozemky se položí
průchodka kabelů. Ta bude sloužit jako příprava pro výstavbu

nového veřejného osvětlení. Právě až se bude tento projekt realizovat, ukáže se naplno prozíravost tohoto rozhodnutí. Doufám,
že nový povrch nebude svádět
k rychlé jízdě, čímž by vznikl
problém s umístěním zpomalovacích prahů. Všem, kterých se tato
oprava dotýká, děkuji za trpělivost během stavby a ať nám všem
dobře slouží!
Marek Prokeš
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Letos se draci přesunuli na nebe
nad Hůrkou

etošního ročníku tradiční
Drakiády, pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Nová Ves,
dne 23. října 2016, se zúčastnilo 30 drakovodů s nejrůznějšími
prapodivnými i klasickými tvary draků. Letos poprvé vylétali draci z kopce na Hůrce a byl
to krásný pohled. Našli se i draci, u nichž se pokus vzlétnout nevydařil. Odbornou porotu ovšem
zaujala snaha, proto ocenění
v kategorii „snaživý rodič“ obdrželi hned dva vítězové, Verunka

a Daniela Fouskovy a Daniel Staněk. Do jedné minuty byl v kategorii „nejrychleji do vzduchu“
drak Drak se svým majitelem Benem Bauerem a ani „doma vyrobení draci“ Růžovka a Prokesacek.cze se v rukou drakovodů
Stáni a Vojty Prokešových nemuseli za svůj let v oblacích stydět.
S větrem je to vždy potíž, zrovna když ho potřebujeme, tak si
někde létá jako drak Kostkáček
Aničky Božků, vítězky v kategorii „nejsnaživější drakovod“.

Drakovodi se svými draky, těsně předtím, než je vypustili do říjnového nečasí.

A „za největší vytrvalost v oblacích“ si ocenění odnesla Nikola
Fajtlová s drakem Mrakem. Navzdory chladnému podzimnímu
počasí nás zahřál připravený teplý čaj a malé občerstvení, které dodaly členky SDH Nová Ves
a přátelé této organizace. Příští
rok na shledanou, a pokud situace dovolí, mohlo by na Hůrce létat více doma vyrobených draků,
ale to až příště!
Za SDH Nová Ves
Stanislava Prokešová

(foto Jan Lenc)
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Hasiči opět
pomáhali
při svozu
odpadů

Vážení spoluobčané, máme zde
podzim a s ním i pravidelnou akci - svoz velkoobjemového odpadu. Naši členové SDH zajišťovali
pořádek po celou dobu této akce.
Opět musíme pochválit spoluobčany, kteří odpad naváželi a řídili se našimi pokyny. Hasiči zase
na oplátku vypomohli s vykládkou. Už se těšíme na další spolupráci, opět na jaře. Ještě mi dovolte Vám všem popřát klidný
nadcházející adventní čas, pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok.
Za SDH Nová Ves
Vlasta Levý

Podzimní radovánky ve školce
B

abí léto bylo letos nádherně
barevné, hřejivé a letní sluníčko nás dlouho nechtělo opustit.
Venku postupně začalo být sychravo a větrno, ale díky tomu nám létali draci až do oblak (někteří dokonce ulétli). Na školkové zahradě
jsme se brouzdali ve spadaném listí a trávu česali hráběmi. Děti chodily zablácené od hlavy až k patě,
protože všudepřítomné plískanice a rozčvachtané louže se nedaly minout. Dýně, kaštany, žaludy,
šípky a všemožné podzimní plody a přírodniny ve školce potěšily
tvořivé ruce nejen dětí, ale i rodičů a ještě dlouho zdobily prostory před školkou. Podzimní čas letos skončil s přicváláním svatého
Martina na grošákovi, který přinesl

Betynka Kokořová s dýňovou panenkou.

opravdu zimní počasí. Oslava světel s lampióny a rozdělování svatomartinských rohlíčků příjemně
zakončily podzimní čas a nastartovaly přípravy na zimu.
O všem s dětmi zpíváme v písni
na melodii „Pekla vdolky“, zkuste

Elenka Meixnerová, Lucinka Janotová a Verča Fousková
s lampiónky na Svatomartinské slavnosti.
(foto archiv MŠ)

si ji také zazpívat:
„Podzim přes práh dávno vkročil,
sluníčkem nám pootočil,
vítr sebral listí stromům, píská
v holých větvích domům.
Martin jede jako pán na svém bílém koni k nám,

za okny je plískanice, nechoď
do ní bez čepice.“
Klidný advent a radostné vánoční svátky přejí všichni z mateřské
školky.
Václava Bartošová,
ředitelka MŠ Nová Ves
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Fotbalisté prožili historicky nejúspěšnější rok
R

ok 2016 se bude navždy psát
jako zlomový pro fotbalový oddíl v naší obci. V sezóně
2015/2016 vykopali fotbaloví hráči TJ Nová Ves historicky první postup do krajské soutěže I. B třídy.
Nikdo si v červnu nedokázal představit, že se bude tento tým po konci
podzimní části hřát na třetím místě

tabulky, a to jen o skóre za favorizovaným týmem TJ Spartaku Trhové Sviny a ambiciózním týmem
z FC Mariner Bavorovice.
Po radikální změně ve složení fotbalového výboru se začaly dít věci.
Pro dobrou konkurenceschopnost
v nové soutěži posílil tým o 5 nových členů na klíčových hráčských

pozicích, a byli osloveni potencionální partneři fotbalového oddílu
a dobrá věc se podařila. Sami posuďte, jak se zatraktivnil sportovní
areál a zlepšilo fungování oddílu,
a to především za nemalého přispění obce i partnerů.
Úspěšné ukončení podzimní části sezóny 2016/2017 se konalo

5. 11. 2016 v Hostinci U nádraží,
a že to byla oslava se vším všudy,
dokazují následující fotografie.
Než se opět setkáte s fotbalovým
týmem na hřišti, přijměte pozvání
na Retroples viz. vložená strana tohoto zpravodaje. Těšte se na bohatou tombolu a výborný program.
Michaela Vrábková

Poháry všem oceněným hráčům předával Vít Vančura jeden z významných
partnerů.

Anketu Hráč roku 2016 ovládl s počtem 401 hlasů Bohumír Češka, 2. místo
obsadil Petr Boháč a na 3. místě Radomil Procházka.

Vlevo: Nahrávačem roku 2016 se stal s 20 přihrávkami Radomil Procházka,
2. místo patří Vítovi Neumannovi ml. a 3. místo Zbyňkovi Holému.
Vpravo: Poslední anketou roku 2016 byla Střelec roku a zde opět dominoval
s celkovými 26 góly Radomil Procházka a zároveň tak dovršil neuvěřitelného

čísla vstřelených gólů za svoji hráčskou kariéru celkem 400 branek v dresu SK
Mladé, TJ Calofrig Borovany a TJ Nová Ves. Druhé místo této ankety vykopal
Václav Brožka a posledním utkáním se na 3. místo střelců dostal Vít Neumann ml.
(foto Nikola Kohoutová)

Na memoriálu Jana Hlaváče jsme si
připomněli 60 let stolního tenisu v Nové Vsi
P

íše se rok 1956. V sokolovně probíhají zkoušky místního
ochotnického souboru. V maskérně
se nachází pingpongový stůl. Vždy
po zkoušce se u stolu schází někteří ochotníci, jmenovitě Jan Hlaváč, Jan Linhart, Jaroslav Laštovka

a Antonín Beníšek. Jednoho dne navrhl Jan Linhart, aby Sokol Nová
Ves podal přihlášku do okresní soutěže stolního tenisu. Nápad se ujal
a přihláška byla podána. Jmenovaní ochotníci se stali prvními hráči –
zakladateli registrovaného družstva.

První rok byl samozřejmě těžký,
a tak družstvo skončilo v soutěži
poslední. Tradice však byla založena, a v následujících šedesáti letech
se bez jakéhokoli přerušení hrál
v Nové Vsi závodně stolní tenis.
(Pokračování na straně 6)

TJ Nová Ves – oddíl kopané
vám přeje krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2017
a bude se na vás těšit na Retroplese 25. 2. 2017 nebo při
14. kole soutěže 26. 3. 2017
na venkovním utkání v Suchdole nad Lužnicí.
TJ Nová Ves – oddíl kopané
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Letošní oslava 28. října přinesla
drobné změny ve scénáři
V

pátek 28. října tohoto roku, zhruba v 18:15 hod., vyšel lampiónový průvod od kapličky sv. Martina k pomníku padlým
ve světové válce na Hůrce. Tentokrát se kráčelo po delší trase
okolo vodárny z toho důvodu, že
nám přálo počasí, ale i proto, že
tato trasa má nový asfaltový povrch. Sešly se nejen dětí s různými lampióny, ale i mládež a dospělí. Přišla spousta místních

spoluobčanů, našli se i přespolní,
a ti všichni si společně připomněli
„Den vzniku samostatného československého státu“. Také vzpomenuli na naše bývalé spoluobčany,
kteří padli na bojištích 1. světové války. Na místě nebylo možné
přehlédnout krojované a uniformované zástupce místních spolků nesoucích prapory a smuteční
věnec. Nechyběl ani malý trubač
a děvčata zpívající Masarykovu

oblíbenou „Ach synku, synku“
a státní hymnu. Hůrecké zvony se
znovu po roční odmlce rozezněly
nad naší malebnou krajinou. Možná někomu chyběl ohňostroj, ten si
necháváme na kulaté výročí, které
si připomeneme za dva roky. Děkujeme všem, kteří přišli a svou
účastí nás utvrdili v tom, že ve slavení tohoto významného svátku
máme i nadále pokračovat.
jh

Na memoriálu Jana Hlaváče...
(Dokončení ze strany 5)
Velkou zásluhu na tom má Jan Hlaváč, který se stal předsedou oddílu stolního tenisu. Pečlivě se staral po dobu padesáti let, až do roku
2006. V roce 2006 předal tuto roli hráči stolního tenisu Janu Šimákovi ze Zborova. Jako aktivní hráč
v oddílu působil až do svých 88 let
a rovněž se zúčastnil několika mistrovství světa veteránů pořádaných
i mimo Evropu. Z těchto soutěží
si přivezl řadu medailí. Za zmínku
stojí skutečnost, že oddíl se postupně rozrůstal a vítězstvími v soutěžích se propracoval k účasti nejen
ve vyšších okresních soutěžích, ale

Témata Výtvarné
soutěže pro děti
jsou již vypsána

O

becní Knihovna Nová Ves
se v příštím roce opět zúčastní Výtvarné soutěže pro děti
- „LESY A PŘÍRODA KOLEM
NÁS„. Témata pro rok 2017 –
Básnička o přírodě (lese) s ilustrací, Ručně vyrobená knížka o lese,
Člověk a les, Les ve fantazii – les
jako domov skřítků, víl..., Stromy
v barevném kabátku, Jak děti vidí práci lesníka. Výtvarné práce
je třeba odevzdat v naší knihovně nejpozději do 20. března 2017.
Více informací k soutěži najdete v Obecní knihovně v Nové Vsi
a také na stránkách obce – www.
novaves.net.
Alena Veselá

i v soutěži krajské a dokonce v krajském přeboru. Oddíl stolního tenisu
má nyní 24 členů. V letošním roce
jsme přihlásili do regionální soutěže páté družstvo TJ Sokol Nová Ves
„E“, jehož základ tvoří mladí hráči,
kteří dostávali ve vyšších soutěžích
méně příležitostí. Výročí 60 let stolního tenisu v Nové Vsi jsme si připomněli 1. října letošního roku při
zahájení 4. ročníku memoriálu Jana
Hlaváče. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 22 hráčů nejen z Českobudějovicka. Vítězství si vybojoval
Jiří Hronek ze Sokola České Budějovice, druhý skončil Milan Staněk
z naší jednoty a třetí byl Rudolf Dvořák z Byňova. Za vzornou organizaci

turnaje patří poděkování našim členům a hlavně Jirkovi Morávkovi,
Mírovi Houškovi a Milanovi Staňkovi. Na konci roku ještě uspořádáme, společně s oddílem všestrannosti TJ Sokol, oblíbený tradiční turnaj
neregistrovaných. Na závěr musím
zmínit dobrou spolupráci oddílu
stolního tenisu s výborem TJ Sokol
Nová Ves a s vedením obce. Poděkování náleží za zajištění zateplení
sokolovny, za výměnu oken a dveří, za poskytnutí obecních dotací
na postupný nákup 3 stolů, nových
dresů a za financování rekonstrukce osvětlení. Tyto akce přispěly
ke zlepšení podmínek pro stolní tenis v obci.
Luděk Joun

Již rok vyrozumíváme naše občany
pomocí SMS

V

listopadu loňského roku
jsme začali využívat webovou aplikaci GoSMS, která slouží
k rozesílání krátkých SMS zpráv
na telefonní čísla občanů, uložených v databázi. Tato služba
je určena k zasílání
aktuálních informací o dění v naší obci.
Například o kulturních, společenských
a sportovních akcích,
o svozu odpadů, opravách a uzavírkách
místních komunikací, výpadcích v dodávkách vody
a energií, o mimořádných změnách v provozní době obecního

úřadu apod.. Nyní je v databázi
uloženo 135 kontaktů, které jsou
rozděleny do skupin podle místa bydliště. Pokud jste se ještě nestihli zaregistrovat,
můžete tak učinit,
osobně či telefonicky, na sekretariátu
u paní Vávrové nebo přímo na obecním webu http://
www.novaves.net/
sms-info, kde stačí vyplnit patřičné
údaje ve formuláři.
To, že vaše registrace proběhla úspěšně, si ověříte při
příjmu pozvánek na kulturní akce
konané o adventních nedělích. jh

Číslo 8

NAŠI JUBILANTI

7. 11. 2016

Jan Tvaroh
oslavil 80 let
19. 11. 2016
Kateřina Vacková
oslavila 80 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a veselou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
30. prosince 2016
Vánoční turnaj
neregistrovaných
ve stolním tenisu
9:00 h. Sokolovna
28. ledna 2017
Myslivecký ples
pořádá MS Nedabyle
20:00 h. Sokolovna
4. února 2017
Rockový bál
hraje Spanilá jízda a Nářez
20:00 h. Sokolovna
25. února 2017
Retro Discoples
ve stylu 90. let,
pořádá TJ Nová Ves
19:00 h. Sokolovna
26. února 2017
Dětské šibřinky
pořádá TJ Sokol
15:00 h. Sokolovna
11. března 2017
Lyžařský zájezd - Flachau (A)
pořádá TJ Sokol
odjezd ve 4:30 h.
18. března 2017
Šibřinky
hraje S.A.M,
pořádá TJ Sokol
20:00 h. Sokolovna
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Před 45 lety zemřel italský legionář
Jaroslav Černík
U

ž ani někteří pamětníci si nevzpomenou, že v naší obci žil nositel italského Válečného
kříže, italské Medaile válečných
útrap, Vojenské bronzové medaile, tří Československých válečných
křížů 1918, Čsl. revoluční medaile
a Spojenecké medaile Vítězství. Jaroslav Černík se narodil 6. 12. 1894
ve Lhotě pod Libčany na Královéhradecku v zemědělské rodině. Měl
jednu sestru a čtyři bratry. Dva bratři padli v 1. světové válce, bratr
František se vrátil jako ruský legionář a Jaroslav jako italský legionář.
V létech 1910–1914 vystudoval
v Hradci Králové Obchodní akademii a přitom pracoval se sourozenci
na rodinném hospodářství. Od 15.
10. do 21. 12. 1914 absolvoval výcvik u 2. C. a k. polního mysliveckého praporu v Hradci Králové.
Od 22. 12. 1914 do 12. 3. 1915 pobyl v důstojnické škole v Benátkách
a od 30. 3. 1915 sloužil jako podporučík v záloze na ruském bojišti, kde byl 7. 5. 1915 raněn. Po pobytu v nemocnici bojoval od 13. 1.
1916 postupně na ruském, albánském a italském bojišti. 7. 8. 1916
byl u hory Sabotin poblíž Gorice
(Slovinsko) zajat Italy a 6. 12. 1916
se přihlásil do čsl. zahraničního vojska, kde prošel údernickým kurzem
4. italské armády. 28. 3. 1918 byl
zařazen jako velitel čety v hodnosti poručíka k 39. čsl. výzvědnému
pluku a 15. 10. 1918 byl povýšen
na nadporučíka. Do nové republiky
se vrátil 18. 12. 1918 s 2. praporem
39. pluku, u kterého sloužil jako velitel čety v Komárně a v Nových
Zámcích. Od 1. 5. do 14. 6. 1919
se zůčastnil bojů na jižním Slovensku proti Maďarům. 1. 7. 1919
byl povýšen na kapitána a 23. 10.
1920 byl přemístěn, jako pobočník
velitele, k Hraničářskému praporu 4, do Vimperka. Od 22. 5. do 4.
8. 1923 byl v Milovicích na kurzu
pro velitele rot. Od 9. 8. 1923 do 29.
9. 1930 byl velitelem 3. cyklistické
roty. Od 28. 10. 1924 byl štábním
kapitánem. Na plese ve Vimperku
se seznámil s dcerou novoveského revírníka Emila Kithiera (Hůrka
č.p. 15) Emílií. Svatbu měli 16. 2.
1925. Od 21. 6. do 6. 9. 1928 sloužil
škpt. Jaroslav Černík u 5. dělostřeleckého pluku v Č. Budějovicích.

Jaroslav Černík jako četař 2. C. a k.
mysliveckého praporu v Hradci Králové, r. 1914. (archiv J. Mencákové)

Přeskočme další působiště (podrobnosti najde hlubší zájemce v publikaci Radana Láška „Velitelé praporů SOS“ z r. 2009 na str. 94–99),
a přenesme se do doby, kdy už byla
republika v ohrožení. Jaroslav Černík, od r. 1933 major, byl od 1. 12.
1936 jmenován velitelem praporu

Stráže obrany státu v Jindřichově
Hradci (podle zkratky SOS si říkali „Sosáci“). Současně byl vojenským technickým referentem
u hlavního okres. politického úřadu. Po okupaci a likvidaci čsl. armády nastoupil 20. 11. 1939 službu
u Okresního úřadu v Č. Budějovicích a 1. 3. 1941 dán do výslužby. Pak byl osobním referentem
u Mlékařského družstva. Jako většina bývalých důstojníků se zapojil
do odboje. Přes vrchního poštovního tajemníka Františka Týmala, borovnického rodáka a člena novoveského Sokola, byl od roku 1939
zapojen do odbojové organizace
Mafie v Č. Budějovicích. Pomáhal
při přepravě osob do zahraničí, byl
ve styku s četnickou stanicí Strážkovice, aby včas varoval osoby,
proti kterým se chystaly zákroky.
Měl přímý vliv na provádění sabotáží v továrně na letecké součástky
ve Velešíně. Organizoval železniční
destrukční oddíl a podílel se na podpoře rodin perzekuovaných. V roce
1940 byl vyšetřován gestapem pro
rozmnožování letáků. Hůř na tom
byl Fr. Týmal, který byl vězněn

Svatební snímek Emilie a Jaroslava Černíkových, 16. únor 1925. (archiv J. Mencákové)

Současný vzhled Kithierovy vily, do které se roku 1953 rodina Černíkova
nastěhovala.
(foto Martin Ašenbrenner)

v koncentračním táboře a 9. 3. 1945
ve 44 letech zemřel v Lipsku (9. 10.
2016 uplynulo 115 let od jeho narození – v říjnu 1945 mu novoveští Sokolové odhalili v Borovnici pamětní desku na rodném domku čp.
6, jeho jméno je i na pamětní desce na budově „nádražní“ Pošty v Č.
Budějovicích). Jaroslav Černík
v dubnu 1945 těžce onemocněl zánětem žlučníku a v květnu 1945 byl
činný jen vydáváním instrukcí členům revolučního národního výboru
(RNV) v Č. Budějovicích. Sám byl
členem RNV Nová Ves za Hůrku.
14. 5. 1945 se vracel k činné službě u 1. pěšího pluku, ale celý srpen
1945 strávil ve vojenském lázeňském ústavu v Karlových Varech
pro zánět žlučníku a vředy na dvanácterníku a do 11. 12. byl na zdravotní dovolené. Od 12. 12. 1945
sloužil jako přednosta 4. oddílu
5. pěší divize. V roce 1947 byl povýšen na podplukovníka s účinností a pořadím od 1. 5. 1943. Pro jeho
choroby byl k 1. 2. 1949 ze zdravotních důvodů dán do výslužby a pracoval v Mlékárnách v Č. Budějovicích (v této době byli předčasně
penzionováni i mnozí jeho zdraví
kolegové – režimu nevonící – např.
generál František Vávra z Nedabyle čp. 3, pobíral důchod 210,- Kčs,
proto dělal účetního JZD Hvězda).
Novým režimem mu byl od 22. 5.
1953 snížen důchod o 20 %, neboť
„byl horlivým služebníkem kapitalistického řádu a neprojevuje kladný poměr k lidově demokratickému
zřízení a svým jednáním se staví záporně k budovatelskému úsilí pracujícího lidu a k socialistické výstavbě vlasti...“). V té době
byl zastupitelem MNV Hůrka, staral se o výdej potravinových lístků
a vedl policejní přihlašování trvalého pobytu.
Se ženou Emílií žili v Kithierově vile - Hůrka čp. 42 (dnes u Psohlavců). Měli bezdětné manželství a starali se o Emilčinu postiženou sestru
Marii (Emil Kithier kdysi prohlašoval, že Emilku dá jen tomu, komu
nebude vadit, že se stará o Mařenku). Pplk. v. v. Jaroslav Černík zemřel po těžké nemoci 26. 12. 1971.
Jeho urna je uložena v hrobce rodiny Kithierů na hřbitově Sv. Otýlie
v Č. Budějovicích.
Jiří Vávra
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STŘECHY, PERGOLY
A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Tomáš Wimmer, Soběnov 132
382 41 Kaplice 1, telefon 737 543 605

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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
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