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H

asičským dětským dnem oslavila v sobotu 27. května 2017 naše obec a pořádající spolek Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
svátek dětí na hřišti TJ Nová Ves. Opět se děti mohly těšit na připravená stanoviště s hasičskou tematikou a plnit úkoly spojené s fyzickou,
ale i vědomostní zdatností. Naučily se vázat uzly, poskytnout 1. pomoc, lovit ve slizu správný klíč k otevření domovních dveří, posadit
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Letošní Šibřinky
vyzdobily
sokolovnu
Před 80 lety si
do notových
Sokolové koupili
osnov
6 čp. 60
7

Letošní Dětský den rozzářilo
májové slunce

Jonáš Ašenbrenner při zdolávání jedné z disciplín na překážkové dráze.

ČÍSLO

Foto Jan Lenc

se na řehtajícího koně, vystřelit si maličkost
na střelnici aj. Poté byly děti odměněny cenami a mohly si opéct buřty i něco málo ochutnat
z připraveného ovoce-zeleninového rautu. Chtěla bych poděkovat přispěvatelům: Obci Nová
Ves, firmám Southgate CZ, Panel servis, E-ON,
Vendule Tesařové a dobrovolníkům, kteří pomohli jak finančním, tak věcným darem.
Za SDH Stanislava Prokešová

SLOVO STAROSTY
Obecní zpravodaj, obecní plátek, kecálek,
obecní drbna nebo nějak podobně se vžilo jako označení pro náš čtvrtletník. Stává se pro mě už rutinou, že slovo starosty píši až na samý konec, po sumarizaci
všech napsaných článků, které si všechny pročtu a snažím se zjistit, o čem jsme
vás zapomněli poinformovat. Zjišťuji, že
jsou zprávy, které se nám do vydání již
nevejdou. Dostáváme se do situace, kdy
nám osmistránkový výtisk přestává stačit,
a pravděpodobně dojde v sezónním období k jeho rozšíření. Toto vydání vychází
v čase, kdy se připravují některé budoucí kulturní akce a celý program se dolaďuje tak nějak za pochodu. Dovolte mi,
abych vás osobně pozval. Jde především
o jednodenní výlet pro naše starší spoluobčany. Bude to druhé pokračování loňské úspěšné plavby parníkem. Náš cíl tentokrát bude Třeboň a s ní plavba kolem
Světa, slavnostně zakončena - kde jinde,
než v místním pivovaru. Termín tohoto
výletu bude 22. června (bližší informace dostanete v letáčku). Druhá pozvánka
je na jubilejní - desáté - obecní slavnosti
pořádané v sobotu 29. července. Bohužel
se mezi námi najdou i tací, kteří považují tyto akce za nepotřebné, a ta „naše“ divadla je nezajímají. Naštěstí je mezi námi více těch, kteří jsou lační po nějakém
tom zpestření každodenního života. Chtěl
bych upozornit, že letošní vystoupení divadelního spolku Utopenec, který vznikl
za působení pana ing. Vladimíra Skořepy
v roce 2007, bude časově náročné. Soubor
vás letos překvapí pravou a nefalšovanou
divadelní hrou, ale více prozrazovat nebudu. Celý program, ve kterém si najdou
své malí i velcí, samozřejmě dostanete
do rukou v předstihu. Budiž k nám počasí milostivé a přeji vám všem, bez rozdílu, krásné a pohodové léto.
Marek Prokeš
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Pojištění se nám vyplatilo
O

tom, že být pojištěný se vyplatí, jsme se přesvědčili
na vlastní kůži. Naváži na článek
z obecního zpravodaje, který vyšel v prosinci 2014. Zde jsme psali
o výsledku auditu výstavby silnice „ U Kubeše a U obchodu“ z let
2008-2009, který uložil obci vrátit
část dotace ve výši 802.920,- Kč.
Zároveň bylo obci Nová Ves ještě uloženo zaplatit penále ve výši
802.920,- Kč. Zastupitelstvo obce na vzniklou situaci zareagovalo souhlasem nechat celou záležitost přešetřit orgány činnými
v trestním řízení. Tímto krokem
jsme odstartovali více než dva roky dlouhou etapu, pro nás velmi
nepříjemných šetření a neustálého dokládání již několikrát doloženého. Okamžitě jsme podali
odvolání za účelem prominutí penále. V tom nám bylo vyhověno,

ale jenom s 90% úspěšností. To
znamená, že jsme zaplatili dalších 42.646,- Kč. Proto bylo rozhodnuto využít pojistky, kterou si
obec platí a její plnění je zaměřeno na odpovědnost členů zastupitelstva. Rozhodující byla snaha
všech, kterých se tato záležitost
týkala, postavit se k dané situaci
zodpovědně a společně vyhovět
všem požadavkům Policie i pojišťovny. Šetření Policie ČR neshledalo závažnějších pochybení a celá věc se vrátila zpět. Pojišťovna
Kooperativa, pro kterou to znamenalo eventuálně vyplatit vysoké
plnění, se lacino nedala a zahrnula nás doslova stohem požadavků,
které nebylo vůbec jednoduché plnit. Konečně v dubnu letošního roku přišla výsledná a pro nás skvělá
zpráva, že pojistné plnění ve výši
843. 066,- Kč je poukázáno na účet

obce Nová Ves. Spoluúčast na této pojistce ve výši 2.500,- Kč jsem
- v rámci pravomoci - pojištěnému prominul. Jsem potěšen, že tuto „torturu“ máme všichni za sebou. Celý příběh má jeden důležitý
výstup - vrácení vrácených peněz.
Vzhledem k tomu, že Policie, která vše podrobila důkladnému šetření, i pojišťovna, učinily stejný závěr.
Celý problém tkvěl v systémové
chybě nastavených kontrol ze strany poskytovatele dotace a na druhé straně nepostavení se od samého
začátku k vyřešení daného problému čelem. Pevně doufám, že jakékoli pochybnosti v očích veřejnosti směrem k těm, kteří v té době
rozhodovali o správě obce, jsou
smyté. Tímto celou záležitost považuji za uzavřenou a věřím, že se
podobná věc už nebude opakovat.
Marek Prokeš

Nová zrcadla zvyšují bezpečnost silničního provozu

M

ístní komunikace v naší obci skýtají v některých křižujících se místech jisté rozhledové nejasnosti. V dopravní špičce
připomíná snaha vyjet z vedlejší
silnice na hlavní hru Ruská ruleta. Na připomínky občanů se snažíme reagovat.
Proto v místech špatného výhledu
- tam, kde nám to prostor umožnil
- došlo k osazení rozhledových zrcadel. Jedno takové nově přibylo
v místě, kde se přímo setkávají katastry obcí Nová Ves a Borovnice
- na rohu „u Žočků“. Toto zrcadlo

Začal platit
zákaz kouření
v restauracích

Dne 31. května 2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek. Z § 8 tohoto
zákona vyplývá také zákaz kouření v Hostinci U nádraží.
redakční rada

Dvě zrcadla na křižovatce „u Žočků“.

slouží při výjezdu z ulice od „Kolářů“ pro sledování přijíždějících
vozidel od nádraží. Sloup, na kterém je instalováno, jsme mohli s laskavým svolením umístit
na soukromý pozemek. Zároveň
v těchto místech dojde k osazení
dopravních značek s označením
konce a začátku jednotlivých obcí, čímž se konečně vyřeší letitý
problém. Druhé zrcadlo se podařilo šikovně přidělat na sloup VO
v místě „u Mládků“, kde se vyjíždí nahoru z polničky.
Marek Prokeš

Ve druhé polovině roku
bude modernizována silnice
č. II/156
Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje nás
v předstihu informovala o plánu modernizace silnice II/156. Jedná
se o úsek Doubravice – Nová Ves – Strážkovice. Přesný termín zatím není znám, víme jen, že práce
začnou v druhé polovině roku

2017. Jestli bude doprava přes naši obec
podléhat
dopravnímu omezení, to se jistě dozvíme včas a informace podáme přes
informační kanál GOSMS, obecní zpravodaj a webové stránky obce Nová Ves.
Marek Prokeš

Číslo 10

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
9. 3. 2017
ZO schválilo dodatek č. 10
ke smlouvě na zajištění svozu
odpadů upravující ceny
za jednotlivé výkony
ZO schválilo vypracování
územní studie ÚS 2
ZO souhlasilo
s pokračováním prací
na studiích sběrného dvora
a prostoru před budovou OÚ
13. 4. 2017
ZO schválilo zajištění
finančních prostředků
nad rámec poskytnuté
dotace z Programu EFEKT
- Opatření ke snížení
energetické náročnosti
veřejného osvětlení
ZO schválilo vypracování
územní studie ÚS 5
ZO schválilo Smlouvu
o zajištění činnosti JPO
a Dodatek č.1 ke Zřizovací
listině JSDHO Nová Ves
ZO schválilo opravu MK
III. třídy „nad ČOV“ a podání
žádosti o dotaci na tuto opravu
4. 5. 2017
ZO schválilo zhotovitele
akce Oprava povrchu MK
„U Hřiště“ - firmu
Staving CB s.r.o. za cenu
3.445.234,47 Kč bez DPH
ZO schválilo zhotovitele
akce Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulicích „Nad
Hřištěm“, „U Hřiště“
a „K Nádraží“ - firma Seterm
CB za cenu 1.170.172,81 Kč
bez DPH

Svoz
nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
Při letošním jarním svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, v sobotu 1. dubna, bylo
odvezeno mimo jiné: 7 ks ledniček, 750 kg pneumatik, 14 ks televizorů, 14 ks ostatních malých
spotřebičů, 15 ks svítidel se zářivkami, 11200 kg objemného odpadu. Obec za tento svoz zaplatila
41.262,- Kč.
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V obecním lese narazíte na tři nové oplocenky
V

posledním loňském zpravodaji č. 8 popisoval pan starosta na str. 2 těžbu v obecním lese. V článku zmiňoval, že mýtiny
budou následně znovu osázeny
mladými stromky. S radostí vám
mohu oznámit, že máme, alespoň
pro letošek, splněno. Ve třech
oplocenkách je vysázeno zhruba
6 tisíc borovic, 2 tisíce dubů a 500
smrků. Práce započaly již v březnu, a sice řezáním smrkových kůlů na oplocenky. Zde mi dovolte
zmínku o tom, že pravděpodobně
i u nás v obci máme mezi námi
velmi všímavého spoluobčana,
kterému nedělalo problém naložit tyto připravené kůlky, samozřejmě ty nejsilnější, a odvézt si
je domů na palivo. Tímto činem
okradl nás všechny, a pokud bydlí v naší obci, pak i sebe. Ihned
poté, co najatá firma odvozila
klest, započalo zatloukání kůlů

Jan Mládek pomocí sazeče vytváří štěrbinu, do které Jiří Votruba sází semenáče
borovice.
Foto: Jiří Hošna

na oplocenky. Také bylo nutno
zpevnit část rozježděné lesní cesty. Počátkem dubna Obec zakoupila sadbu v lesní školce Vlčí

Konečně se naše sokolovna
připojí na veřejnou kanalizaci

D

louhé roky jsme se ve výboru TJ Sokol Nová Ves zabývali otázkou, jak vyřešit připojení naší sokolovny na veřejnou
kanalizaci. Zvažovali jsme několik technických řešení, ale vždy to
skončilo u nedostatku finančních
prostředků. Až letos na jaře jsme
uspěli s žádostí o příspěvek z Jihočeského kraje, z kterého obdržíme částku 154 tis. Žádost nám
zpracovala paní Vrábková, za což
jí patří poděkování. Nemalou měrou se na této akci bude finančně podílet i Obec Nová Ves, která

přispěla částkou 84 tis. Zbytek
do rozpočtované částky 260 tis.
pokryjeme z vlastních prostředků. Předpokládaný termín realizace je v období školkových prázdnin, kdy je i v sokolovně nejmenší
provoz. Nová kanalizační šachta
bude opatřena přečerpávacím čerpadlem a kanalizační přípojka bude položena do cesty mezi školku
a Procházků. Pokud nám naše finanční možnosti dovolí, chtěli bychom opravit i povrch příjezdové
komunikace včetně parkoviště.
jh

Velké změny se začínají maličkostmi

K

dyž jsem v březnu lońského roku nechal, na doporučení, pokácet
vzrostlý smrk stojící před naší hospodou, ani mě nepadlo, jak celá budova hostince a statné jírovce vystoupí z jeho stínu. Tento můj dojem potvrdilo několik dotazů: „Co jste provedli za opravu na hospodě?“. Nic jsme neopravovali, poslední rekonstrukce je z roku 2011. Ale
jednou zásadní proměnou celý prostor prochází. Nechali jsme odstranit
staré informační cedule a nahradili je novými, vyrobenými ve stejném
stylu a barevném provedení jako je právě budova a plot hostince. Název
obce Nová Ves se sice tváří, že je u nás vše nové a nemůžeme se tudíž
pochlubit žádnou historickou stavbou. Text na jedné z cedulí nám připomene zajímavou minulost této budovy.
Marek Prokeš

jámy u Třeboně a začalo se s výsadbou. Ta trvala déle než jeden
měsíc a hlavní podíl na ní měl
obecní zaměstnanec pan Tesař,

který měl k ruce ještě další čtyři asistenty. Málokdy se však
sešli všichni najednou. Počasí
bylo poměrně příznivé, až na extrém, kterým bylo rekordní sněžení na konci dubna. Doufejme, že
tato vláha pomůže nové výsadbě
ve zdárném zakořenění. Následující slova neberte jako výmluvu,
ale jako holý fakt. Než z této sadby vyroste les, bude to vyžadovat
nejen čas, ale i nezměrnou péči.
Proto si uvědomte, pokud neuvidíte obecního zaměstnance zrovna opečovávat pozemky v okolí vašeho bydliště - tak jak tomu
bylo po celý duben - může to být
tím, že vyžíná buřeň okolo sadby
v oplocence nebo tamtéž opravuje
oplocení. Pokud se letos na podzim uskuteční další těžba v části
obecního lesa, pak nás stejná práce čeká i napřesrok.
jh

Nádoby na tříděný odpad
by měly být v každé
domácnosti

C

elý tento rok bude u nás
ve znamení odpadové revoluce. Již v posledním vydání zpravodaje jsme informovali
o záměru uspořit nemalé výdaje obce za odvoz a skládkování odpadu. Podle střízlivých odhadů naroste
v budoucnu právě toto
skládkování komunálního odpadu až čtyřnásobně, což by byl citelný
zásah do systému výběru poplatků za odpad
s koncovou částkou až
2000,- Kč za osobu. Způsob, jak
tomu předejít, je znám z civilizovaných zemí, a sice třídit, třídit,
třídit! Jedině tak můžeme vyrovnávat narůstající náklady za svoz
s příjmy z prodeje plastu, papíru
a skla. Od podzimu tohoto roku
se budou podle objednávek naše domácnosti vybavovat novými plastovými kontejnery o objemu 240 litrů v barvě modré
(na papír) a žluté (na plast), které

by se měly vyvážet 1× měsíčně.
Celý proces má však jednu zásadní podmínku. Aby vše mohlo začít úspěšně fungovat, musí
být na začátku přihlášeno alespoň 200 domácností. Proto jsme
pro vás připravili do tohoto zpravodaje letáček, kde potvrdíte, zda
máte zájem o rezervaci těchto nádob a zároveň vyplníte vaši adresu
s telefonem nebo emailem. Tento lístek prosím vhoďte do schránky
obecního úřadu. Je to proto, abychom si udělali průzkum vašeho
zájmu a také vás mohli včas informovat o naskladnění těchto
kontejnerů. Důležité je připomenout, že tyto nádoby vám budou
zapůjčeny zcela zdarma. Podle prvotního průzkumu je o tento systém zájem, tak doufám, že
se nám všem společně podaří jej
uvést do života.
Marek Prokeš
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Kolik dětí může chodit do naší školky?
P

o Nové Vsi se začaly šířit
zprávy ohledně zápisu a přijímání dětí do mateřské školy, které
jsou velmi útržkovité. Ráda bych
tímto příspěvkem doplnila informace, které možná veřejnosti chybí a pokusila se ukončit zbytečné roznášení dalších negativních
zpráv.
Zápis do mateřské školy proběhl
v řádném termínu 9. května 2017.
Žádost o přijetí dítěte podalo 20
zájemců a přijato jich může být
pro školní rok 2017-2018 pouze
šest. Chápu tedy obavy a rozpaky rodičů, kteří počítali s umístěním svého dítěte. Z těchto dvaceti je pět zájemců z okolních vesnic
a mezi ostatními jsou pravděpodobně i ti, kteří uskutečnili změnu
trvalého bydliště, protože v jejich

obci není mateřská škola žádná.
Obec Nová Ves tedy na tom není
s kapacitou v MŠ pro „vlastní děti“ tak špatně, ale naplněnost a nedostatečná kapacita školky je způsobena i absencí mateřských škol
v okolních obcích. V současné době školku navštěvují tři děti z jiných obcí.
Při přijímání dětí je postupováno podle novely školského zákona § 34, č. 178/2016 Sb. a dle
kritérií – trvalý pobyt, zdravotní
způsobilost a věk dítěte. Do rozhodování o přijetí nemohou být
použita kritéria, která jsou považována za diskriminační. Mezi taková patří i zaměstnanost obou rodičů (Nelze tedy znevýhodnit dítě,
jehož matka/otec je na mateřské
dovolené s jiným dítětem. Nyní je

Jako každý rok se děti
u májky vyřádily
N
a naší májce nám odletěl
stan (odfoukl ho vítr a stan
se sekl v tom smrkovém houští na hřišti). Všichni podezírali děti. Mohou snad děti ovládat vítr? Na stejnou otázku se
ptám taky, proto vám radím,
mějte děti pod dohledem! Zajímavé je, že tam děti byly samy.
Děti tvrdí, že si stavěly pece,
a dělaly ohně a stan čirou náhodou odletěl. Já jsem byl přímo
u toho, jak stan odlétl. Děti si

opravdu stavěly pece jako každý rok na hromadě hlíny. Ale
musím vám říct, že tam vedle
té hromady byla močůvka. Nevonělo to opravdu hezky. Někdo
občas ve tmě šlápl do té močůvky. Mně tam osobně spadla kšiltovka. Našel jsem ji, ale smrděla
příšerně. Líbilo by se mi, kdyby
ta močůvka příští rok zmizela.
Mně se májka moc líbí a příští
rok se budu zase těšit.
Ben Lukas Bauer

Pózující děti před odfouknutým stanem. Zleva Kryštof Ašenbrenner, Ondřej
Houška, Filip Cajkář, Ben Lukas Bauer, Johana Ašenbrennerová a Stanislava
Prokešová.
Foto: Jan Lenc

v mateřské škole umístěno 28 dětí, z nichž téměř polovina má rodiče na mateřské dovolené.) a stejně
tak zdravotní postižení dítěte (tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné).
Počet dětí ve třídě je stanoven vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů takto: „Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.“ a školským
zákonem, který dodává: „Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou
splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí.“ Pro školní rok 2017-2018 máme od obce

opět udělenou výjimku, ale z důvodu integrovaného chlapce můžeme umístit pouze 25 dětí.
Rozumím, že pro rodiče, kterým
se nepodaří umístit dítě do „spádové mateřské školy“, nastává velice složitá situace většinou kvůli
nástupu do práce či hledání místa v jiné, často hůře dostupné MŠ.
Myslím, že jak obec, tak i mateřská škola se snažíme vyjít všem
maximálně vstříc. Bohužel i pozitivní informace, jakou je větší počet narozených dětí v obci, může být v současnosti chápána jako
impuls k neshodám. Přesto prosím
spíše o vzájemnou úctu a toleranci, protože mezi dětmi nejsou dělány žádné rozdíly.
Václava Bartošová,
ředitelka mateřské školy

Na Den Země u ZŠ Nedabyle
přibyl další strom

T

éměř každý člověk má místo, kde je jeho domov, kde
cítí, že je doma. Děti ze základní školy
v Nedabyli se učí, že
společným velkým
domovem je pro nás
všechny naše planeta Země a musíme se
o ni starat. Učí se třídit odpad, chránit přírodu, poznávat ji a také ji uklízet. Jednou
v roce se tomu v Nedabyli věnují

celý den. Každá třída si připraví
ekologicky zaměřený program,
uklízí se okolí školy a vysazuje se nový
strom. Letošní strom
(kaštanovník jedlý)
zasadil ing. Stanislav
Rataj, který dětem
vyprávěl o své práci
a pozval děti na prohlídku své firmy.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka ZŠ Nedabyle

Ing. Stanislav Rataj při sázení kaštanovníku jedlého.

Foto: Archiv školy.
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Hasičky i hasiči na obvodové soutěži dosáhli
historického úspěchu
N

aše obě hasičská družstva
se zúčastnila obvodové
soutěže v požárním sportu, která se konala 20. května na tábořišti Hamr u Římova. Naše družstva soutěžila v požárním útoku.
V kategorii „ženy starší“ bylo přihlášeno 11 družstev, v kategorii „muži starší“ dokonce
16 družstev. Novoveské hasičky se umístily na prvním místě
dosaženým časem 25,63 s. Tento krásný čas žádné jiné družstvo nepřekonalo a pohár za první místo si naše děvčata právem

zasloužila. Naši muži, po pěkném výkonu, kdy se časomíra zastavila na hodnotě 28,60 s,
obsadili ve své kategorii velmi
pěkné třetí místo. Konečně jsme
protrhli smůlu a po sérii čtvrtých
míst se nám podařilo stanout
na pomyslné bedně. Tímto úspěchem si obě naše družstva vybojovala možnost startu na okresní
soutěži. Rád bych veřejně poděkoval všem hasičkám a hasičům
za vzornou reprezentaci našeho
SDH a obce Nová Ves.
Za SDH velitel Vlasta Levý

Obě úspěšná družstva s poháry a diplomy za svá medailová umístění. Foto Jiří Kubeš

Míra Pekárek oslavil své životní jubileum společně s fotbalisty

O

pět po čtvrt roce jsme pro vás
napsali článek z fotbalového prostředí
TJ Nová Ves. Tentokrát bychom vás
rádi blíže seznámili
s naším hlavním trenérem, a to u příležitosti jeho životního jubilea kulatých
60 let, které oslavil
17. 4. 2017. Celým
jeho životem se prolínal a prolíná fotbal, a to v několika fázích, od hráčské až
po neméně úspěšnou trenérskou
kariéru. Už od žáků hrával na pozici útočníka. Od roku 1963 mu
byl mateřským fotbalovým klubem SK Zliv, se kterým v dorostu
postoupil do krajského přeboru.
V mužích hrával za Čtyři Dvory

a to I.A třídu. Zahájil zde i trenérskou
dráhu, kterou v drtivé většině prožil
„u Benfiky“, jak on
sám říká tamní rezervě, v I. B třídě. V roce 1990 získal trenérskou licenci „C“.
Začínal jako asistent
trenérů v krajských
soutěžích a krajském přeboru. V roce 1996 připojil trenérskou licenci „B“, a jako hlavní
trenér působil v týmech od III.
třídy až po krajský přebor. K samostatnému vedení mužstva se
dostal v roce, kdy „áčko“ mužů
ve Čtyřech Dvorech sestoupilo
z kraje a dosavadní trenér měl jít
dělat předsedu oddílu. Pan Pekárek pomáhal hlavnímu trenérovi

s trénování „béčka“ mužů ve Čtyřech Dvorech a v jeho nepřítomnosti jej zastupoval. Z časových
důvodů byl hlavní trenér B-týmu
nahrazen jiným trenérem, avšak
ani ten nebyl vhodným řešením,
a tak byl poprvé osloven na post
hlavního trenéra B-týmu pan Miroslav Pekárek. Celé 2 roky také působil jako hlavní trenér týmu SK Planá. Po postupu ze IV.
do III. třídy, v roce 2011, náš tým
opustil dosavadní trenér Petr Macík a na základě oslovení od člena fotbalového výboru TJ Nová Ves Otto Vrábka, po dohodě
s předsedou oddílu Jiřím Kukačkou, rozšířil řady našeho oddílu ve funkci hlavní trenér. Ukazuje se, že tato volba byla více
než šťastná. Za jeho působení se
oddílu kopané v Nové Vsi podařil historický úspěch a to postup

do krajské soutěže - I.B třídy.
V ní si náš tým vede nad očekávání dobře a i přes drobná zaváhání v posledních třech utkáních,
si nikdo nedokázal na začátku
soutěže představit, že jako nováček můžeme být zdatnými soupeři i pro ostřílené matadory I.B
třídy. Těší nás krásná 3. příčka
tabulky. Oblíbený klub žádný nemá, snaží se sledovat fotbal nezávisle. Momentálně fandí Nové
Vsi!! V týmu nemá ani žádného
oblíbence. Všechny v mužstvu si
oblíbil, ale co hráč, to jiná povaha. Důležitá je dobrá parta a ta
v Nové Vsi je. S trénováním je
vcelku spokojen. Docházka hráčů je dobrá a podmínky pro trénování také.
Zdroj: www.jihoceskyfotbal.cz,
Jiří Hošna ml.
Michaela Vrábková

Účastníci lyžařského zájezdu do Flachau si letos sáhli na dno sil

V

sobotu 11. března nad ránem
odjížděl téměř plný autobus
do rakouského lyžařského střediska Flachau. Tento zájezd tradičně
pořádá TJ Sokol Nová Ves, nejen
pro své členy. Letos jelo i několik nových „sokolíků“ z řad dětí,
které začaly trénovat stolní tenis.
Počasí bylo slunečné a poměrně teplé. Poslední úsek sjezdovky nad parkovištěm je velmi strmý a po celodenním lyžování byl
samá mulda, takže jsme si všichni
opravdu hrábli na dno.
jh

Unavení, ale šťastní, že se nikomu nic nestalo.

Foto: Jan Lenc
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Letošní Šibřinky vyzdobily sokolovnu
do notových osnov
Z

ačátkem měsíce března bylo možno v obci pocítit podivný ruch, šepot, napětí, snad
nervozitu...
Blížil se totiž datum 18. března 2017, a tedy datum letošních
Šibřinek.
Tentokrát to byly Šibřinky „muzikantské“ a jistě káply do noty
všem, kdo nezaváhali a přišli.
Do novoveské sokolovny postupně přicházeli jednotlivci i skupinky v maskách, velmi nápaditých
a vtipných, mnozí předvedli své
připravené scénky, mnohým se
podařilo skrýt svou totožnost až
do půlnočního vyhodnocení.
Vybrat ty nejlepší byl nadlidský
výkon a seřadit je do pořadí téměř nemožné. Od Periodické soustavy prvků, skupinu biatlonistek,
trojici mimozemštanů, přes lišáka
a veverky v lese, baču s ovečkami, excelentní solistku Ewu Farnou, až po vlka s jeho slepičkami
v legendární elektronické hře „Nu,
pagadi!“, bez ohledu na vyhlášené
pořadí, vítězem se stal každý!
Jen je třeba napsat, že první místo získala letos již popáté za sebou proslavená a vždy očekávaná

Číslo 10

NAŠI JUBILANTI
5. 3. 2017
Růžena Fousková
oslavila 90 let
6. 3. 2017
Růžena Kuttová
oslavila 92 let

25. 4. 2017
Jiří Čížek
oslavil 70 let

3. 5. 2017
Bohuslav Mazák
oslavil 85 let
Kouzelník (Kateřina Ašenbrennerová) se svou asistentkou (Zdeněk Rezek) před
dvouhlavými kartami - zleva Jan Lenc, Tomáš Lebeda, Martin Ašenbrenner
a Blanka Lencová.
Foto: Alena Veselá

partička Ašen-Lenc-Lbed-Pešul &
spol. se scénkou „Kouzelník a jeho karty“.
A co jste mohli slyšet na každém
rohu? Jednu otázku: „Kam na ty
nápady chodí?“

Tak zase příští rok nashledanou!
Alena Veselá
Fotografie nejen ze Šibřinek
najdete na webových stránkách
http://veselaobec.rajce.idnes.cz/

SOUTĚŽ

Krajinou lidí a stromů

22. 5. 2017
Věra Petrová
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

V dnešní soutěži jsme se přesunuli k dalšímu stromu. Čeká vás určení jeho druhu i místa růstu. Stejně tak se dočkal
strom z minulého čísla – a to
díky panu Alešovi Huspekovi,
který tento dub letní (Quercus
robur) označil správně na mapě - v blízkosti trati, nedaleko
bývalé cementárny, pod „polničkou“ (cesta od MŠ kolem
hřiště k hlavní silnici). Díky tomu se stal výhercem zahradnických nůžek.

15. července 2017

Dnešní strom také čeká na všímavého pozorovatele. Výhrou mu bude rodinná vstupenka do ZOO Hluboká, kterou
do soutěže věnovala tato ZOO.

Každý čtvrtek
od 16:00 h

Přejeme hodně štěstí!
Redakční rada

22. června 2017
vyhlídková plavba lodí
po rybníce Svět
+ návštěva Třeboně
výlet pro seniory

1. ročník Memoriálu
Pavla Tvaroha o pohár
starosty obce Nová Ves
fotbalový turnaj

29. července 2017
Obecní slavnosti

fotbalové tréninky
mládeže
na hřišti v Nové Vsi
PŘIJĎ K NÁM
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Před 80 lety si Sokolové koupili čp. 60
N

ovoveští
Sokolové
už
od svého založení toužili
po vlastní budově. Původně chtěli
stavět Sokolovnu na svém pozemku č.p. 534/5odkoupeném od Pozemkového úřadu v r. 1925. Ten
ale brzo prodali železničáři Františkovi Šteflovi z Borovnice, který si tam postavil rodinný domek
(Nová Ves č.p. 72). Na jaře 1937
se podařilo Tělocvičné jednotě Sokol Nová Ves koupit novoveské č.p. 60 i s pozemkem, který
se jim hodil na cvičiště. Dům prodával truhlářský mistr Arnošt Havránek, který zde ukončil živnost
kvůli krizi a velkou konkurenci
v okolí. Sokolové začali budovu,
ve které byly velké truhlářské dílny, pracně přebudovávat na Sokolovnu. Právě r. 1937 připadlo pořádání Sokolského sletu Župy
Husovy na Sokol Nová Ves. Stihli připravit cvičiště už na svém
pozemku pod vlastní (rozpracovanou) budovou. Slet se tam vydařil,
byla veliká účast a příznivé počasí. Cvičiště pod Sokolovnou (později spíše malé hřiště) existovalo
do 70 let, kdy se z té strany dělal přístavek sálu (později tam bylo bramborové políčko).
Na přestavbu č.p. 60 v r. 1937 Sokolům finančně přispěly různé organizace a už v prosinci toho roku
žádali o kolaudaci nové Sokolovny. 13. května 1938 podali žádost
o povolení k užívání sálu v č.p. 60
k veřejným účelům. Okresní úřad
Č. Budějovice jim udělil povolení až 13. září 1938, ale už během
května 1938 novoveští Sokolové
rozesílali pozvánky na Slavnostní otevření Sokolovny 5. června
1938. Dlouho se ale ze Sokolovny

neradovali. Po příchodu nacistů v r. 1939 začala být spolková
činnost omezována, v r. 1941 byla činnost Sokola už zakázána. Sokolovna byla úředně budovou pro
potřeby Kuratoria. 24. února 1944
byla zahrnuta do Organizačního
plánu požární ochrany jako případná ubytovna po následcích náletů
pro 40 osob (při pomyšlení, kolik
je to metrů od ohrožované železniční tratě, je to k úsměvu). S jarem
1945 přicházel konec války i okupace a 5. května 1945 se novoveští a hůrečtí odvážili (v den nedabylské tragedie) v Sokolovně ve 20:00
h uspořádat 1. zasedání Národního výboru Nová Ves – Hůrka i se
státními hymnami. V Sokolovně
se konalo i 2. zasedání Nové Vsi
11. května 1945 (pak už byly střídavě v hostinci u nádraží a v hostinci ve „Staré Vsi“ – Hůrka se odloučila). Tělocvičná jednota Sokol
opět začala v květnových dnech
obnovovat svou činnost. V úterý 29. května se poprvé po válce
sešli v Sokolovně ve 20:00 h dospělí Sokolové, 30. května dorostenci a dorostenkyně a 31. května
žáci a žákyně, zapisovali se noví
členové, zase se cvičilo a opět se
po válce obnovil Dramatický odbor Sokola. 30. června 1946 v Sokolovně pořádala TJ Sokol Nová
Ves Sokolskou tělocvičnou akademii s klavírním doprovodem Emilie Černíkové (1905–1985, Hůrka č.p. 42 – psali jsem v minulém
zpravodaji) a ještě 8. března 1947
tam pořádali Sokolskou adademii
k uctění dne narození 1. československého prezidenta T. G. Masaryka a pak nenápadně přicházely změny. Po r. 1948 docházelo

Nástup účastníků Sokolského sletu Župy v roce 1937 na cvičišti pod sokolovnou.

k postupnému slučování sportovních organizací v jednotné tělovýchovné organizace do r. 1952 pod
názvem Sokol a do r. 1956 pod názvem Dobrovolná sportovní organizace Sokol (DOS už měla na razítku pěticípou hvězdu). Vše už
bylo podřízeno KSČ. Název Sokol se směl používat jen v rámci
ČSTV, který vznikl v r. 1937 (ČOS
už od r. 1952 neexistovala). Mnozí
si změny v tehdejší už ne Tělocvičné, ale Tělovýchovné jednotě Sokol Nová Ves ani neuvědomovali,
stále se tu pořádaly Šibřinky s půlnoční scénou, přežilo původní logo
(emblém) Sokola ve štuku na Sokolovně i uvnitř na dřevěné stěně
galérie, stále tu působili předváleční členové Sokola, např. Antonín
Beníšek (1905-1995, Hůrka 48),
František Vávra (1912–2004, Hůrka 45 a 36), Jan Hlaváč (1924–
2013, Nová Ves 51, anebo Anastázie Honsová (1920–2009, Nová
Ves 73) a jiní a v lidech zůstal starý slovník...
V r. 1949 se uvažovalo o zřízení
kina v Sokolovně, ale filmy pro
Novou Ves byly zamítány, že Nová Ves ještě není socialistickou
vesnicí (později se promítalo v sále hostince u nádraží). V r. 1951
se Sokolovna stala skladištěm obilí, vykoupeného od novoveských
rolníků a od zemědělců z okolí
a Hospodářské družstvo Č. Budějovice (HD) si jej neodvezlo. Aby
neplesnivělo, bylo tam prohazováno. Ještě v prosinci se posílaly
urgence na HD, aby už Sokolovnu
uvolnilo. Sokolové nemohli cvičit a organizace pořádat své akce,
např. Baráčníci tam zrovna chtěli pořádat Staročeskou rejdovačku

a HD se k odvozu nemělo, ani
k zaplacení za přehazování...
Každá organizace, která v Sokolovně něco pořádala, si sama
hradila vytápění. Když se tam
topilo „piliňákama“, museli si sehnat piliny, pak se topilo „nafťákama“ (v 70. letech stál 1l nafty
0,90 Kčs) a od r. 1998 se tam topí plynem. Poplatek za zapůjčení
sálu býval (po měnové reformě)
40.- Kčs a za elektřinu se platilo
zvlášť. Hrála se tam ochotnická
představení různých organizací,
pořádaly se tam přednášky, slavnostní schůze, volby, různé „únory“ a „říjny, co byly v listopadu“,
družstevnické oslavy dobírky, zahrádkářské výstavy ovoce a zeleniny a květin, burzy dětských
oděvů, normalizační „Hovory s mládeží“ a hlavně bály různých spolků, na kterých se vystřídala spousta kapel různých žánrů
(v 70. letech i policejně sledované
undergroundové skupiny).
Asi nejzajímavější akcí pořádanou v Sokolovně bylo Setkání
s letci RAF v r. 1992... V 90. letech po obnově ČOS začalo řešení
majetko-právních vztahů, zakončené vznikem Tělocvičné jednoty Sokol ČOS Nová Ves...a to už
jsme v současnosti.
(Ukecanější verze tohoto textu
je uložena u Sokolů – 10 let stará... Když byl rok 2015 vyhlášený
ČOS rokem sokolské architektury, byla na výstavě v radniční síni v Č. Budějovicích i fotografie
novoveské sokolovny, ale legrace
byla v tom, že záběr byl ze strany
od kolejí na přístavek sálu z 1. pol
70 let – tedy ni žádná sokolská architektura...
Jiří Vávra

Foto: Z archivu Jiřího Vávry
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zemní práce - zakládání staveb - inženýrské sítě
komunikace
vodohospodářské a průmyslové stavby
demolice

tel.:773 612 021
www.stavingcb.cz

TRAVEL TAXI
Přeprava osob - Kurýrní služby
tel: 607 244 788 - www.traveltaxi.cz

PŘIVÝDĚLEK - www.primavydelek.cz

TAXI HONZA - NONSTOP
odvezeme vás kdykoli kamkoli
podle vašeho přání
za výhodné ceny
tel.: 606 188 481

Koupím dům (levně), chatu,
chalupu nebo zahradu
s chatkou v obci Nová Ves
Telefon: +420 778 433 844
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. srpna 2017 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.cz,
nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

