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ZDARMA

Letos byla
Tříkrálová sbírka
se sněhovou
nadílkou

4

foto Jan Lenc

sobotu 25. února 2017 dopoledne bylo nebe
zcela bez mráčku. Sluníčko svítilo a hřálo,
jako by také chtělo přispět k naší, již každoroční,
malé slavnosti „Vítání občánků“. S těmi nejmladšími přišli kromě rodičů a sourozenců také babičky, dědečkové, tety... a na Obecním úřadě v Nové
Vsi panovala dobrá nálada.
V loňském roce se v naší obci narodilo pět holčiček,
pět krásných panenek, jak je do Pamětní knihy namalovala Kateřina Ašenbrennerová. Jsou to Iveta Svoboda, Gabriela Farková, Ema Vyskočilová, Kamila
Fajtlová a Aneta Jiráková.
Nové občánky nejprve přivítaly děti z Mateřské
školy. Děti si připravily velmi pěkné básničky a také malé dárečky, které maminkám předaly. Pan
starosta Marek Prokeš opět každého potěšil svým
milým, velmi lidským projevem, trochu dojemným a trochu vtipným zároveň.
Potom už nastalo podepisování rodičů do Pamětní knihy, focení a předávání dárků. Jako tradičně dostalo
každé dítě keramickou destičku s otiskem své dlaně,
plyšáčka a knížku, tentokrát s pohádkami od Františka
Nepila a ilustracemi Jana Kudláčka. Pan starosta předal maminkám květinu a tatínkům poukázku na ovocný strom. Ten mohou za svou dceru zasadit buď
na vlastní zahradě, nebo na zahradě MŠ v Nové Vsi.

9
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Pět nejmladších občánků letos
přivítalo i sluníčko

V

ČÍSLO

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podílejí svou ochotou a nadšením na úspěchu celé slavnosti. Velké poděkování patří Kateřině a Martinovi
Ašenbrennerovým a keramikovi Petrovi Tvarohovi za to, že vyrobili a dětem věnovali keramické
destičky s otiskem dlaně. Chci na tomto místě podotknout, že tradici otisku dlaně zavedl keramik
Vladimír Vlček a já mu za ten skvělý nápad moc
děkuji.
Zvlášť také děkuji Kateřině Ašenbrennerové
za krásné obrázky v Pamětní knize.
Paní ředitelce Vendulce Bartošové, paní učitelce
a dětem z Mateřské školy patří velké díky za pěkně připravený program a dárečky.
Děkuji panu Janu Lencovi za fotografování. Ještě
připomínám, že fotografie budou připraveny k vyzvednutí od 13. února 2017 na OÚ.
A největší dík patří starostovi Markovi Prokešovi i všem zastupitelům obce za podporu této akce, kterou jsem před již dlouhým časem prosadila
a dnes věřím, že nezanikne ani po letech.
Přejeme všem dětem zdravý, krásný a štastný život. Přejeme si, ať už je osud zavede kamkoliv, aby
vždy s láskou vzpomínaly na místo, kde prožily
první období svého života, na místo, kde navždy
zůstane zanesen jejich otisk.
Alena Veselá

Co byla Tyršova
6 stezka
7
SLOVO STAROSTY
S chutí do toho a půl je hotovo. Takový je novoroční start a předsevzetí pro nadcházející období roku 2017. Pro ty, kteří se zajímají
o dění v naší obci bude toto vydání zpravodaje možná zajímavé počtení. Snažili jsme se v jednotlivých
článcích nastínit jakých změn a co
nového lze letos očekávat. Myslím
si, že v tomto roce se máme opravdu na co těšit. Ať už se jedná o rekonstrukce cest, veřejného osvětlení, modernizaci technologií, ale
i o přípravu projektů pro další období. Právě samotná příprava těchto projektů je pro mě nejdůležitější. Jde o jakousi předběžnou záruku,
že zamýšlená akce bude realizována. V tomto prostoru bych zacílil
na naše spoluobčany ze staré části
obce Nová Ves. Ujistit je, že dlouhé
období nečinnosti bude prolomeno.
Několikrát propíraná kanalizace se
stává v realizacích projektu již skutečností. Očekáváme výzvu dotačního titulu pro podání žádosti o finanční grant, jenž bude vyhlášen
během tohoto roku. Nekoukáme se
založenýma rukama a tento čas vyplňujeme další předběžnou zárukou a to je projektová dokumentace
na výstavbu chodníku a veřejného
osvětlení v této oblasti. Za zmínku také stojí to, že prodej pozemku
v této části obce, o němž jsme celý
loňský rok informovali, byl na začátku roku úspěšně realizován. S investorem, který zde hodlá postavit
několik rodinných domků se alespoň podaří celou výstavbu skloubit
pěkně dohromady. Vše zatím dobře
do sebe zapadá a věřím v brzkou realizaci. Přeji vám celý úspěšný rok
2017 s přáním Štěstí přeje připraveným.
Marek Prokeš
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Oprava silnice „u hřiště“ přinese určitá dopravní omezení

J

ak by řekl hlavní stan: „Po úhybných manévrech jsme se vrátili do předem vykopaných pozic.“
Tento citát z oblíbeného vojáka Švejka mě vždy napadne, když
máme v plánu něco vybudovat, víme, že to uděláme, ale vstoupí nám
do realizace nějaký technický problém. V tomto případě – možnost

získání dotace na opravu cest. Jak
jsem zde již v loňském roce psal,
opravu jsme přesunuli z důvodu neúspěchu při podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Nyní se o to pokoušíme znovu. Jelikož vydané stavební povolení platí
do konce roku 2017, tak stavbu zrealizujeme letos i v případě dalšího

nezdaru naší žádosti. Vše začne výběrem dodavatele stavby a celá stavební akce, která by se dala nazvat
„Kulový blesk“, vypukne. Naváže tak na sebe vybudování několika souvisejících inženýrských sítí. Je to výstavba nového veřejného
osvětlení, pokládka vodovodní přípojky pro sportovní areál z vrtu

před Obecním úřadem a světe div
se, dokončení kanalizační přípojky
pro OÚ. Jsem si plně vědom komplikací, které tato stavba přinese.
Při této představě mi na mysl vytane smajlík na cedulích při průjezdu opravovaného úseku dálnice,
cynicky se zubící se slovy: „Musíme to opravit“.
Marek Prokeš

Obec nevzdává boj o přeložení trasy tzv. Jižní tangenty

S

e záměrem Jihočeského kraje vystavět v jižní části našeho
katastru novostavbu silnice II. třídy tzv. „Jižní tangentu“ se většina
dotčených obyvatel a obcí nehodlá smířit. Zastupitelstvo Nové Vsi
15. září 2016 schválilo připojení se
k podnětu obce Vidov - podat žalobu na zneplatnění koridoru „Jižní tangenty“ v zásadách územního
rozvoje Jihočeského kraje (ZUR).
Ke konci roku 2016 proběhla
ve Vidově dvě setkání za přítomnosti nejtěsněji sousedících obyvatel, mysliveckých spolků a starostů
obcí. Výsledek těchto jednání byl

následující. Než se podá vlastní žaloba na zneplatnění ZUR, objednal nás pan senátor ing. Tomáš Jirsa dne 16. 1. 2017 na ústní jednání
k náměstkovi Jihočeského kraje pro
dopravu, panu Ing. Janu Kubíkovi. Zde jsme přednesli naše připomínky a návrhy, jak danou situaci
z našeho pohledu vyřešit. Nebudu
zde dopodrobna rozepisovat všechny námitky (ty naleznete v žádosti o stanovisko zastupitelstva Jčk
na www stránkách Nové Vsi v sekci Jižní tangenta). Ty nejdůležitější jsou: Převedení koridoru D62/2
Jižní tangenta II do nezávazného

území jako to bylo před 1. aktualizací ZUR. Prověřit napojení Trhové Sviny - Nové Hrady na dálnici
D3 jinými variantami jako např. trasa Pohůrka - Ledenice - Borovany
- T. Sviny, včetně vyřešení obchvatů dotčených obcí, neboť na této trase žije dvojnásobek obyvatel a je
zde i vyšší zastoupení průmyslu
a služeb. Pan náměstek se zájmem
vyslechl naše připomínky a přislíbil, že na dubnovém zasedání
zastupitelstva kraje bude naše žádost zařazena na jednání. Nechceme se pasovat do role ekoteroristů, neboť všichni víme, jak složité

Přípravy modernizace veřejného osvětlení
jsou v plném proudu

J

edním z připravených projektů tohoto roku je výměna sloupů veřejného osvětlení a jejich osazení novými svítidly s technologií
LED. Jedná se o část obce v úseku od myslivny směrem k nádraží
a na ni kolmo navazující dvě cesty
Nad a U hřiště. Stavební povolení

je již vydáno a dalším krokem bude
zahájení výběrového řízení na dodavatele akce. Vlastní realizace začne po vzájemném skloubení tohoto záměru a opravy cesty U hřiště.
Předpokládáme, že zahájení prací
bude v květnu tohoto roku. Na financování této stavby podáme

žádost o příspěvek ze státního programu na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT. Tento dotační titul vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Zda jsme uspěli, se dozvíte v dalším vydání.
Marek Prokeš

Starostové ze SMO Pomalší navštívili
Green Belt Center ve Windhaagu

D

obrá spolupráce a komunikace z očí do očí s našimi jihočeskými partnery představuje pro starostu Windhaagu - E.
Traxlera základní bázi pro další
aktivity do budoucna.
Delegace starostů a dalších zástupců ze sousedního SMO Pomalší navštívila windhaagské Green
Belt Center, aby si udělali představu o tomto regionálním projektu.
Starosta obce Leopoldschlag Hubert Koller poskytl účastníkům

informace o turistických aktivitách v regionu Freistadt a o aktivitách sdružení „Dovolená na statku“ – Urlaub am Bauernhof.
Jednatel společnosti provozující
Green Belt Center – Ch. Lettner
prezentoval tento projekt a pracovní skupinu ARGE Grünes
Band Europa.
Na závěr bylo účastníkům ukázáno
několik dalších výsledků úspěšného komunitního vývoje obce Windhaag a diskutovalo se zejména

o problematice, jako je odliv obyvatel z příhraničí, architektura, zajištění odpovídající kvality života
v marginálních oblastech.
Díky společně připravenému interregovému projektu „Grenzenlos Radfahren am Grünen Band
Europa“ bude tato spolupráce
od ledna 2017 dále rozšiřována.
Více informací o Green Belt Center naleznete na stránkách:
www.greenbeltcenter.eu.
Mgr. Boris Hůlka

je dnes prosadit záměr vystavět
na zeleném novou silnici. Ale právě poslední připomínka by vyřešila několik problémů s dopravou
najednou. Všichni, kdo zde bydlí,
ví, že většina dopravy z Trhových
Svinů je cílena hlavně do zaměstnání v ČB. Nedokážeme si představit, jak např. cestující ze Strážkovic při cestě do krajského města
odbočí po tangentě, nemaje nikde
možnost sjet a vjíždějí až v Roudném na zpoplatněnou dálnici D3.
Jak se celá záležitost vyvíjí, se dočtete v dalším vydání.
Marek Prokeš

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
15. 12. 2016
- ZO Nová Ves schvaluje rozpočet obce pro rok 2017 jako
schodkový:
Celkové příjmy ve výši
9 750 800,- Kč
Celkové výdaje ve výši
12 806 400,- Kč
Rozpočet zahrnuje závazné
ukazatele:
provozní dotace pro
MŠ Nová Ves ve výši
230 000,- Kč
individuální dotace pro
TJ Nová Ves ve výši
129 400,- Kč
v rozpočtu připraveno
129 400,- Kč
individuální dotace pro
TJ SOKOL ve výši
109 400,- Kč
v rozpočtu připraveno
109 400,- Kč
individuální dotace pro
SDH Nová Ves ve výši
47 300,- Kč
v rozpočtu připraveno
47 300,- Kč
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Čeká nás revoluce ve svozu odpadů
K

lademe-li si nerudovskou
otázku „Kam s ním?“, v našem případě je to svoz odpadu, tak
je třeba se stále zdokonalovat v jeho ukládání. Náš právní řád nabízí dvě varianty, podle kterých je
možné poplatky vybírat. Je to zákon o odpadech (smluvní vztah
obce s občanem) a zákon o místních poplatcích (občan s trvalým
pobytem v obci platí poplatek podle hospodaření obce až do max.
výše 1 000,- Kč). Nová Ves se řídí zákonem o místních poplatcích
a částka, která se vybírá za trvale

hlášenou osobu u nás je 600,- Kč/
rok. To je cifra, za kterou má občan po celý rok zajištěn odvoz odpadu. Vcelku to znamená, že stejně obec doplácí na tuto službu
celkem zhruba částku 300 tis. ročně (více než 400,- Kč na jednoho
občana). V loňském roce vydala
naše obec za nakládání s odpady
více než 900 tis. Abychom nemuseli přistoupit k navýšení tohoto poplatku, tak se stále zefektivňují způsoby, jak ušetřit. Jedním
z nich je třídění a následný prodej.
Zde bych si dovolil poznámku pro

Čistička by se v letošním roce
měla dočkat modernizace

N

aše obec vlastní moderní čistírnu odpadních vod (ČOV)
pro 1000 ekvivalentních obyvatel.
O její správný chod se stará společnost ČEVAK a.s.. Údržba většinou bývá bez problémů až do doby, kdy dojde na takzvaném nátoku
do čistírny k ucpání čistících česlí.
K jejich vyčištění je nutná návštěva pověřeného pracovníka, který
nánosy ručně odstraní. Pravidelně
dostávám od provozovatele ČOV
upozornění, jaký odpad někteří uživatelé kanalizační sítě dokáží spláchnout do svého WC. Jsou
to hlavně tuky, kusy polystyrenu,
plasty, intimní hygiena a použitá

J

latexová guma. Právě při zanesení
těchto česlí dochází k přelivu splaškové vody do odlehčovací strouhy
přímo do potoka. Tomuto problému zabrání instalace automatických čistících česlí, které zajistí
komfortní odstraňování zmíněných
nečistot. Na tuto technologii bude
nutné přistavět před čistírnu malou
samostatnou stavbu z důvodu nezamrzání celého systému. Nejedná
se o malou investici, ale je to další
krok ke zlepšení kvality vypouštěné
vody do Zborovského potoka. Právě na tuto akci jsme podali žádost
o grant z Programu obnovy venkova na rok 2017.
Marek Prokeš

ty, kteří tvrdí, že to stejně na skládce nasypou na jednu hromadu a nemá to smysl. Je pak ale zvláštní,
že nám za tento vytříděný odpad
chodí zpět od EKO-KOMU peníze. Za loňský rok jsme obdrželi částku 107 947,- Kč jako odměnu za vytříděný odpad. Tato částka
se díky třídění za posledních pět let
zvedla čtyřnásobně, a proto si můžeme dovolit zmiňovaný poplatek držet na stávající úrovni. Další způsob je svoz bioodpadu. Tento
rok nás ale čeká revoluce. Abychom ještě více ušetřili za stále se

zvyšující náklady na skládkovné
a služby s tím spojené, připojí se
naše obec k projektu, který začne
jako první používat obec Litvínovice u ČB. Na tříděný odpad budeme moci mít u domu modrý a žlutý 240l velký kontejner na papír
a plast (stejná velikost jako hnědý
BIO) s frekvencí svozu 1x za měsíc. Svoz komunálního odpadu se
posune na 1x za 14dní spolu s BRKO. Celý tento projekt plánujeme
spustit na podzim letošního roku.
Do té doby vás budeme průběžně
informovat.
Marek Prokeš

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 1. dubna 2017 od 8:00 do 10:00 hodin
proběhne ve spolupráci s SDH svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu opět na skladě
před obecním úřadem.
Od středy 5. dubna 2017 se opět budou každých 14 dní
vyvážet hnědé popelnice na biologický odpad (BRKO).

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 zůstává stejný jako
v loňském roce – tedy 600,- Kč/osoba/rok, u rekreačních objektů rovněž 600,- Kč/objekt/rok. Splatnost tohoto poplatku je do pátku 31. března 2017, a to v hotovosti do pokladny Obecního úřadu nebo bezhotovostně na č. ú. 268862381/0300.

Moderní sběrný dvůr může okrášlit své okolí

sem vždy velmi mile překvapen, když zastupitelstvo obce
schválí nějaký zásadní stavební
záměr a sotva se tento zápis objeví na úřední desce, již se ptají někteří občané na podrobnosti. To je
známka, že se čte. Jeden takový
záměr je výstavba sběrného dvora v prostoru ČOV. Rozumím jistému zděšení obyvatel bydlících
přímo v dané lokalitě, vše se proto
pokusím vysvětlit. Záměrem není vybudovat v tomto místě nějakou skládku, ale oplocený a uzamčený prostor, který bude kolem
dokola osázen zelení. Uvnitř stojící technická budova bude rozdělena na několik částí. Technická část se sociálním zařízením pro
zaměstnance obce, část pro parkování komunální techniky a sklad.

Starostové ze SMO Pomalší před budovou komunitního centra ve Windhaagu.
foto Mgr. Boris Hulka

Dále část pro uložení kontejnerů
na velkoobjemový odpad. Právě
zmíněné kontejnery budou sloužit
hlavně těm spoluobčanům, kterým nestačí svoz tohoto odpadu

v intervalu dvakrát ročně. Venku pak prostor pro ukládání větví,
který nahradí plácek před OÚ. Zase stejný problém jako u velkooběmu. Zamezí se tím chaotickému

navážení větví různé frakce a odbourání cizího skládkování. Přesně stanovené otevírací hodiny
dvora nás donutí ke stejnému přístupu jako je to v sousedních obcích, kde s takovým modelem již
pracují (Ledenice, Vidov) a nezaznamenávají větší problémy.
Za doplnění stojí, že jsem byl součástí delegace starostů Pomalší
pozvaných do příhraniční oblasti
v rakouském Windhaagu. Jedním
z témat bylo seznámení se s výsledky úspěšného komunitního
vývoje obce Windhaag. Právě zde
jsem si udělal představu, jak by
mohl takový sběrný dvůr vypadat.
Funkční stavba obložená modřínovým dřevem je s citem zakomponována do dané oblasti.
Marek Prokeš
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První cenu v maškarním reji si letos
vystřihl Edward

Číslo 9

ZÁPIS
DO MŠ NOVÁ VES
V ÚTERÝ
9. května 2017
od 15.00 do 17.00
Kritéria pro přijetí
do MŠ:

Na černobílé fotografii to není až tak patrné, ale v letošních maskách převládala barva černá. Střihoruký Edward v prostřední řadě třetí zprava.
foto Jan Lenc

P

říjemnou neděli 26. 2. 2017,
plnou soutěží, her, tancování,
mlsání a cen, zažily děti v místní
Sokolovně Nová Ves, kde se tradičně konal dětský maškarní rej, pořádaný spolkem TJ Sokol Nová Ves.
Porota jednoznačně zvolila vítěznou masku Střihorukého Edwarda, z kterého se na stupni vítězů
vyklubala křehká dívenka Adéla

Malinová a pak následovaly děti
v masce pavoučka Křižáka, Harryho Pottera s Hermiónou, Krtečků, zdravotní sestřičky, Karkulky,
Dortíkomena, Chobotniček, policistky, korzára aj. I aktivita se letos
cenila. Slečna popcorn, lukostřelkyně a vodnice protančily s moderátorkou Štěpánkou Huškovou
Laštůvkovou celé odpoledne.

Mnohokrát děkujeme za finanční přispění a dary od Obce Nová
Ves, cukrárny Mimra, Martiny
Vazačové, Jaroslavy Mazákové,
Blanky Lencové, ZPMV a spolku MS Nedabyle. A velké poděkování patří i našim dobrovolníkům.
Za TJ Sokol Nová Ves
Stanislava Prokešová

Letošní leden v naší školce byl nádherný
První měsíc v novém roce dostal jméno leden.
Studený byl, plný sněhu zakryl vodu ledem.

L

etošní zima nám nachystala opravdu překrásný leden.
Děti ve školce užívaly sněhové
pokrývky na sáňkování, bobování
i na sněhové andělíčky. Přestože
vysoké mrazy nedovolovaly stavět
sněhuláky a jiné stavby, povedlo
se nám vytvořit iglú, skluzavku,
most, hrad... a spoustu dalších staveb. To vše, díky panu Tesařovi,
který s obecním traktůrkem navozil na zahradu školky hromadu
sněhu překážejícího v ulici před
školkou. Na zahradě se tak vytvořila velká sněhová kopice, do které stačilo už jen kutat lopatičkami
a upravovat dle představ. Takové množství stavebního materiálu drželo děti „přivázané“ víceméně na jednom místě. Zážitek mají

děti určitě i z navážení sněhu, při
kterém se každý mohl v traktůrku
svézt. Děkujeme za zdokonalení

sněhových podmínek, které jsme
tak hojně využili. Za rok si to určitě rádi zopakujeme.

V mrazivých dnech nás nejvíce rozehřívaly vtipné
výroky dětí:
• Při cvičení dostal Míša od paní cvičitelky razítko, ukazuje ho s radostí paní učitelce se slovy: „Pani kikikelko, elká bé“. (Porozumění nám
chvíli trvalo, ale nakonec jsme se domluvili. Míša chtěl sdělit: „Paní učitelko, to je velká ovečka“)
• Elenka si odpoledne stěžuje paní učitelce: „Mamka mi slíbila, že si mě
vyzvedne hned po spinkání a teď mě tady nechá tak BRZO!“
• Nikolka ukazuje mamince vyrobené eskymáky: „Mamko, podívej, to
jsou naši ESMYKÁCI.“
• Lubošek se ptá jedním dechem: „DETANOVÁPATELÍNA?“ (Kde je
ta nová pastelína?)
• O pololetních prázdninách paní učitelka dětem vysvětluje, proč je
ve školce méně dětí. Kubík J.: „Ale když jsem tu já, tak jsme tu všichni!“
Přeji radost z návratu divokých hus a přicházejícího jara.
Václava Bartošová, ředitelka MŠ Nová Ves

Novela školského zákona č.
178/2016 Sb. zavádí s účinností
od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí
ke vzdělávání v mateřské škole.
Mateřská škola bude přednostně přijímat děti v posledním roce
před zahájením školní docházky
a děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity. Pokud se zákonný zástupce
rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, přípravná
třída, jiná MŠ než spádová, zahraniční škola), musí to oznámit
mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít
povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Dále bude
postupováno podle
kritérií:
1. Trvalý pobyt dítěte
v obci Nová Ves.
2. Zdravotní způsobilost,
včetně absolvování
stanovených očkování –
doloženo potvrzením lékaře.
3. Věk dítěte – upřednostňují se
starší děti.
K zápisu si přineste občanský
průkaz a již vyplněný a lékařem
potvrzený zápisový (evidenční)
list, který je ke stažení na www.
novaves.net - pod odkazem mateřská škola nebo si jej můžete vyzvednout ve školce. Zápis
bude probíhat ve třídě mateřské
školy.
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Vánoční turnaj letos ovládlo dravé mládí
N

a konci loňského roku se
sešli amatérští stolní tenisté v příjemném prostředí naší sokolovny. Tentokrát se, s ohledem
na datum konce roku, hrálo netradičně v pátek 30. prosince. Přestože se turnaj konal ve všední den,
sešlo se v kategorii mládež do 15ti let pět dětí. Nejlépe si vedl Václav Lebeda, druhé místo obsadil
David Lebeda a třetí skončil Radek Hylena. V kategorii dospělých
startovalo celkem 18 účastníků,
z toho jedna žena. Ve skupinách
se bojovalo o postup do závěrečných vyřazovacích zápasů. Vítězství si odnesl Ladislav Vávra ml., který ve finále porazil
loňského vítěze Michala Žočka. Na třetím místě skončil další

KDE SI MŮŽETE
ZACVIČIT
Sokolovna Nová Ves
M. Pavlová tel.: 702 091 202
Pondělí:
Zumba + posilování
20:00 - 21:00 hod
cena 70,- Kč/hod.
- sportovně taneční zumba
- jednoduché sestavy
- posilování problémových
partií
Úterý:
Aerobic
20:00 - 21:00 hod.
cena 70,- Kč/hod.
- klasické aerobické cvičení
s posilováním
- jednoduché sestavy
Čtvrtek:
Piloxing
20:00 - 21:00 hod.
cena 70,.- Kč/hod.
- účinné formování postavy
- kompletní posilování těla
- závěrečné posilování

ZŠ Nedabyle
L. Bachratá tel: 728 872 259
Úterý:
Kalanetika
18:00 - 19:00 hod.
cena 50,- Kč/hod.
- protahování, posilování
- základní sestavy jógy

Fotografie dokomentuje hojnou účast, i přesto, že se akce vyjímečně ukutečnila ve všední den. foto Kateřina Ašenbrennerová

mladík Pavel Němec ml. Velké dík patří pořadatelům, kteří vytvořili příjemné sportovní

prostředí i za pomoci nového
LED osvětlení. Poděkování patří i Obci za finanční příspěvek

na ceny do turnaje a všem účastníkům za předvedené sportovní
výkony.
jh

V sokolovně začali trénovat mladí stolní tenisté

N

a začátku letošního roku
se začali pravidelně scházet v místní sokolovně mladí stolní tenisté. Tréninky děti absolvují jednou týdně v pondělí nebo
ve středu, podle toho, v jaké skupině jsou zařazeny. Celkem se
jedná o dvanáct dětí, z nichž jsou
tři dívky. Pod vedením cvičitele
oddílu všestrannosti naší TJ Sokol Nová Ves bratra Jiřího Hošny a za odborného dohledu bratra Jiřího Hošny mladšího se naši
benjamínci seznamují nejen se základními údery, ale i například
se skákáním přes švihadlo. I přes
poměrně krátkou dobu tréninkového procesu, jsou na všech

P

Středeční skupina dětí v plném tréninku pod dohledem trenéra a zástupce rodičů.
foto Kateřina Ašenbrennerová

jednotlivcích vidět známky pokroku. Zbývá si jen přát, aby dětem vydrželo jejich nadšení a chuť
se dále zlepšovat. Můžeme doufat,

že se alespoň s některými z nich
budeme potkávat, někdy v budoucnu, již jako s reprezentanty
našeho oddílu stolního tenisu. jh

Poj s námi hrát fotbal!!!

omalu začíná jarní fotbalová
část sezóny pro náš tým dospělých fotbalistů, kteří se účastní krajské soutěže poprvé v historii klubu a aby novinek nebylo
málo, tak si vás TJ Nová Ves oddíl
kopané dovoluje pozvat na nábor
dětí do mládežnického oddílu kopané. Místní fotbalový oddíl plánuje zapojit maximální počet dívek
i chlapců, kteří budou mít alespoň
minimální pohybové předpoklady
k tomuto sportu, do mládežnického oddílu kopané. Nábor povede
zkušený trenér mládeže Jiří Vazač, jenž v minulých letech působil u mládeže v TJ Malše Roudné,

kde společně s dalšími členy trenérského týmu vychoval několik
úspěšných fotbalistů. Po ukončení spolupráce s TJ Malše Roudné
částečně působil u mládeže v FC
Hodějovice. Právě z důvodu založení mládežnického oddílu se výbor rozhodl oslovit bývalého fotbalistu TJ Nová Ves a zkušeného
trenéra mládeže a přizvat ho k spolupráci. Společně s panem Vazačem bude u mládežnického oddílu působit i jeden z členů výboru
oddílu a vybraní hráči z týmu mužů. Pojďte pomoci rozvoji sportovních aktivit v obci a zajistěte sportovní vyžití svým dětem

v kolektivu fotbalistů. Organizátoři mají připravené dovednostní aktivity na fotbalovém hřišti a malý
uvítací balíček pro účastníky náboru. Pro rodiče bude přichystáno
občerstvení a zástupci fotbalového oddílu vám odpoví na všechny dotazy ohledně organizačních
a funkčních plánů v rámci vybudování mládežnického týmu. Veškeré důležité informace jsou uvedeny na letáku, který je přiložen
ve Zpravodaji. Organizátoři akce
se na vás a vaše děti těší a budou
rádi, když si vaše ratolesti vyzkouší svoje schopnosti a dovednosti.
Michaela Vrábková
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Letos byla Tříkrálová sbírka se
sněhovou nadílkou
Letošní Tříkrálová sbírka byla
v celé českobudějovické diecézi velmi úspěšná. Bylo vykoledováno 6 085 970,- Kč což bylo
o 67 471,- Kč více než v minulé sbírce v roce 2016. Sbírka byla úspěšná také díky Farnosti
Střížov, kde sbírku organizovala paní Šnajdrová a samozřejmě
díky Vám všem organizátorům,
vedoucím skupinek a koledníkům z okolních obcí. Celkem se

vykoledovalo ze všech obcí krásných 62 819,- Kč. Za obec Nová
Ves děkuji paní Zuzaně Fialové,
která zorganizovala 4 skupiny koledníků, a v této obci se vykoledovalo 13 741,- Kč. Nemysleme si,
že je to málo, protože velké dílo se
skládá právě z malých drobných
skutků. Vykoledované peníze budou využity na pomoc lidem, kteří
se často, ne vlastní vinou, dostali
do náročné životní situace, lidem

s postižením či vážně nemocným,
seniorům a dalším ohroženým
skupinám obyvatel.
Velké poděkování patří všem dárcům, kteří přispěli do kasiček, ale
také všem malým i velkým koledníkům, kteří v mrazivém počasí
koledovali, rozdávali radost, lásku
a požehnání.
Roman Tlapák
koordinátor sbírky
více informací na www.dchcb.cz

Číslo 9

NAŠI JUBILANTI

8. 2. 2017

Karel Dub
oslavil 75 let

23. 2. 2017
Ludmila Kösslová
oslavila 75 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a veselou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
11. března 2017

Lyžařský zájezd Flachau (A)
pořádá TJ Sokol
odjezd ve 4:30 h.
18. března 2017

Šibřinky
Horní řada zleva: Štěpán Študlar, Jan Lenc ml., Marie Jeseničová, Vendula Vávrová, Matěj Bachratý a Vojtěch Prokeš.
Dolní řada zleva: Sebastian Študlar, Ben Bauer, Kryštof Ašenbrenner, Johana Ašenbrennerová, Stanislava Prokešová ml.
a Martin Fiala.
foto Stanislava Prokešová

hraje S.A.M,
pořádá TJ Sokol
20:00 h. Sokolovna
30. dubna 2017

7. ročník výtvarné soutěže
„LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“ je vyhlášen!
Témata pro rok 2017:
Básnička o přírodě (lese) s ilustrací
Člověk a les
Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl...
Stromy v barevném kabátku
Ručně vyrobená knížka o lese (kolektivní práce)
Jak děti vidí práci lesníka (kolektivní práce)

Zúčastnit se mohou všechny děti od mateřské školy
až po 9. třídu školy základní.
Výtvarné práce je třeba odevzdat:
v Knihovně v Nové Vsi nejpozději do pondělí 20.
března 2017.
Více informací k soutěži:
v Obecní knihovně v Nové Vsi (otevřeno je v pondělí 16,30 – 18,30 ) tel. 776 630 628;
e-mail: novaves.knihovna@volny.cz
a také na stránkách obce – www.novaves.net

Stavění máje
pořádá TJ Sokol
17:00 h. ohniště na hřišti
27. května 2017

Dětský den
pořádá Obec Nová Ves
s SDH Nová Ves
15:00 h. fotbalové hřiště
29. července 2017

Obecní Slavnosti
od rána do noci hlavně
na hřišti
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Co byla Tyršova stezka
J

an Šandera z Hůrky č.p. 35
(u nádraží) žádal o znovuzřízení rybníka u Borovnice v lese
Maturovce v novoveském katastru, který byl asi 100 let pustý, užívaný jako louka. Obnova rybníka
byla povolena zemským úřadem
v Praze 21. dubna 1931. Majitelem byla tehdejší Státní lesní správa v Nových Hradech a Jan Šandera byl nájemcem. Byly tehdy
podávány různé námitky majiteli
okolních pozemků a vše se zdrželo. Až při vodoprávním řízení šlo
vše lehčeji, František Sezemský
z Borovnice na OÚ v Nové Vsi podepsal plnou moc a po výpovědích
majitelů sousedních pozemků bylo zřízení rybníka schváleno i obcí.
Na pracech se podíleli i novoveští Sokolové, neboť se tam počítalo
s koupalištěm. Sokolové mají zásluhu i na zbudování široké stezky
lesem k novému rybníku. Ta byla
od 21. srpna 1932 od hostince (č.p.
30) až k Šanderáku pojmenována
jako Tyršova stezka. 18. září 1932
žádali Sokolové OÚ Nová Ves
o povolení názvu Tyršova stezka s vyvěšením cedulek. Obecní
zastupitelstvo Sokolům vyhovělo

– nejen novoveské – např. v roce
1934 tam suchovrbenští Baráčníci pořádali Letní slavnost. V zimě
se na Šanderáku bruslilo (hlavně poválečná generace – někteří
snad ještě mají šlajfky na půdě).
Na jaře jeho okolí fascinovalo
znalce vzácných rostlin...

Klidná hladina Šanderáku při pohledu z hráze.

a ti ještě toho dne upevnili tabulky s názvem stezky na č.p. 63 a 44.
Stezka měla za lávkou na Zborovském potoce odbočku na nové sokolské cvičiště na levém břehu potoka (po mnoha letech tam byly
postaveny chaty – pozemek je tam
stále písčitý). V říjnu 1931 novovesští Sokolové podepsali smlouvu s Lesní správou v Nových Hradech a ta jim od 1. ledna 1932 tento
pozemek u potoka pronajímala
za roční nájemné 10,- Kč.

foto Jana Ašenbrennerová

Rybník napájený potůčkem tekoucím od Suchého lesa se stal oblíbeným výletním místem a hned se
ujal název Šanderák, který se stále uvádí na mapách. V Šanderáku se za první republiky koupali
nejen Sokolové. A pod hrází, kde
jsou dnes chaty, hrál fotbal SK
Nová Ves. Hostinský a obchodník
z koloniálního krámku na rozhraní Hůrky a Nové Vsi Jan Šandera, tam měl stánek s občerstvením. Pořádaly se tam různé akce

V dobách, kdy ještě do mnohých míst nejezdil autobus, byla
stezka lesem kolem Šanderáku
zkratkou od vlaku do Střížova.
Dnes to už bohužel není tak široká schůdná stezka, jako ještě před 40 lety. Prochází se přes
náletové dřeviny úzkou pěšinou,
ale při sledování červeného značení k Šanderáku dojdete. Vracet se můžete lesní cestou, která vede k Novohradské silnici,
nebo ti zdatnější mohou pokračovat borovnickým katastrem
(Na Zástavech) kolem samoty
U Chárů do Lomce a od lomeckého vršku se podívat na Hůrku,
či temelínské věže...
Vykročte s dobrou obuví, držte
se červeně značené trasy a nepřeražte se...
Jiří Vávra

SOUTĚŽ

Krajinou lidí a stromů

Připravili jsme si pro vás soutěž, která není složitá pro ty, kteří se toulají po okolní krajině.
A pro ty, kteří tu nevyrůstali, anebo ještě své kroky nevybočily z vyšlapaných cest, nechť
je to přilákáním do míst, která nás obklopují.
Kdo uhádne, v jakém místě našeho okolí roste tento pár stromů, určí jejich druh a jako
první se osobně dostaví na obecní úřad, aby na mapě označil jejich přesné místo – vyhraje zahradnické nůžky.
Přejeme hodně štěstí! redakční rada

Okénko
Václava Cílka
Obáváme se toho, že jak se chováme ke starým
stromům, budeme se chovat i ke starým lidem.
Alej obvykle vnímáme jako součást krajinného
nebo dokonce přírodního prostředí, ale ve skutečnosti rovněž zasahuje do sociálního, respektive asociálního prostředí. Pokud je z obyčejné
ziskuchtivosti možné podříznout krásné, zdravé stromy, které vytvářejí kus obecného dobra,
proměňuje se něco v samotné komunitě. Jako by
bylo v pořádku, že až budete zralí a na vrcholu sil a moudrosti, někdo vás propustí. Kácení
alejí pomáhá vytvářet sociální atmosféru. Lidé
si toho jsou na nějaké základní, nereflektované
úrovni vědomi a kácení či jiné bezohlednosti je
zlobí, protože vědí, že se nejedná jenom o stromy, ale také o ně samotné. Na alejích je patrné,
že i na některé vztahy a vlastnosti, jako je zralost
a krása, se dá jít motorovou pilou.
/z knihy Dýchat s ptáky – kapitola Vykácej alej a budou se ti zdát jiné sny/
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TAXI HONZA - NONSTOP
odvezeme vás kdykoli kamkoli
podle vašeho přání
za výhodné ceny
tel.: 606 188 481

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Nabízíme palivové dřevo řezané a štípané (30 - 40 cm) v paletách 1m3 metrové tvrdé (dub) a i měkké (smrk, borovice)
ceny:
paleta 1m měkké 850.- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.100.- Kč
metrové 1 pm měkké 750.- Kč
metrové 1 pm tvrdé 900.- Kč
3

PILA HEŘMAŇ L+ H,
tel.: 728 633 124

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. května 2017 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.cz,
nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

