ČTVRTLETNÍK OBCE NOVÁ VES

ROČNÍK 3

NOVOVESKÝ
ZPRAVODAJ
Jízda
Na Štětkách
už nepřipomíná
tankodrom

2

Rekonstrukce
ulice
„u hřiště“
je v plném
3
proudu

Členové místní
JSDHO
jsou akční
i v době
4
prázdnin

ČÍSLO

11

Červen - Červenec Srpen 2017
ZDARMA

Po letech
Před 40 lety
jsme v Nové
zemřel hrdina
Vsi vzkřísili
- generálmajor
mládežnický
7
František Fanta 10
fotbal

Zpravodaj vychází za finanční podpory firmy RATAJ a. s.

Desáté Novoveské slavnosti
se nesly ve znamení her

J

iž podesáté začaly poslední červencovou sobotu Novoveské slavnosti. Tradičně v 9 hod.
odstartovala branná hra a o hodinu později započal volejbalový turnaj za účasti smíšených družstev Bomba, Nové Vsi, Vidova a místních fotbalistů (v tomto pořadí skončilo závěrečné umístění
a všem účastníkům ještě jednou gratulujeme). Před
polednem došlo na vyhlášení výsledků z branné
hry – letos to vyhrál Honza Lenc, za ním zazářili
Raptoři ve složení Filip Cajkář a Ondřej Houška,
a na krásném třetím místě Jakub Vávra. Následně
byli vylosováni tři účastníci Branné hry – Karolína Kmínková, Ben Lukas Bauer a Ondřej Lebeda. Letos bohužel nemohl přiletět vrtulník, který
poškodilo krupobití. Pan starosta proto operativně zajistil vyhlídkový let letadlem z letiště Planá,
které naše šťastlivce provezlo nejen nad naší obcí. Odpoledne bylo možno zdolat lezeckou stěnu umístěnou v zadní části hřiště vedle místního
řezbáře Honzy Linharta. Novinkou byla možnost

vyzkoušet si zručnost při ovládání malého bagříku zapůjčeného firmou Staving CB s.r.o.. Další novinkou bylo pískoviště, ve kterém se ukrývaly poklady, a kde si děti dosyta užily zlatou
horečku. Pro starší děti a mládež, bylo vytyčeno
hřiště na zorbing fotbal a hned vedle nafukovací stanoviště na přesnost střelby. Před tenisovým
kurtem vyrostl Loutkový ateliér - dílna (stan)
na výrobu loutek a v sousedství stánek Pod křídly lva. Ve 13:30 hod. byl odstartován závod traktůrků - travních sekaček – ve kterém jednoznačně zvítězil Michael Bauer. Od 14 hod. vyhrávala
oblíbená dechovka Kameňáci a v 15 hod. začalo představení pro nejmenší - loutkové divadlo
Studna s pohádkou Princ Jaromil. Další novinkou v letošním programu byla interaktivní ukázka první pomoci, která probíhala na volejbalovém hřišti, do které se aktivně zapojilo i několik
místních dobrovolníků.
(Pokračování na straně 5)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané. Naznačil jsem-li
v posledním vydání zpravodaje, že se nám
jeho velikost zdá nedostačující, ani mě nenapadlo, jak rychle se tato myšlenka promění ve skutek. Jistě jste Vy, kteří čtete
tento čtvrtletník pravidelně, poznali, že
nám tento výtisk rozšířil o 4 strany. Dovolte,
abych vám představil
našeho nového sponzora, který se finančně
zasloužil o jeho rozšíření. Je to firma RATAJ a.s., výrobce bezosých spirálových
dopravníků z Doubravice a ta nás bude
i nadále podporovat. Nyní našich článků,
obohacených o fotografie, přečtete ještě
více. Po důkladném prozkoumání obsahu
tohoto vydání zjistíte, že dáváme prostor
i starostům okolních obcí, aby se také oni
vyjádřili k tématům, která zajímají i naše občany. Po žádosti o napsání několika
slov k dané problematice, nám bylo okamžitě vyhověno. Po přečtení všech článků
mě nejvíce zaujal, a doporučil bych Vám
všem, ten z historie obce. Materiál do této rubriky nám dodává náš „kronikář“ Jiří
Vávra jemuž tímto velice děkuji. Popisuje zde život jedné významné osobnosti nejen naší obce, ale i Československé republiky, a sice generálmajora Františka Fanty.
Pro mě, a věřím, že i pro Vás, to jsou informace zcela nové. Do tohoto vydání jsme
opět napěchovali všechny důležité zprávy,
ale jsou i takové, pro které jsme už nenašli
místo. Jedna z nich se týká mé funkce starosty. Od tohoto srpna zastávám tento post
na plný úvazek. Důvod, který mě k tomu
vedl, byl ten, že už jsem nedokázal zvládnout dvě zaměstnání, a proto se nyní věnuji naplno povinnostem obce. S truhlařinou
nekončím, ale jen ji výrazně omezuji. Věřím, že tento krok přispěje k mé lepší dosažitelnosti ať v úřadě nebo při technických
výpomocích. Přeji Vám všem za redakční
radu příjemné počtení a krásný zbytek léta.
Marek Prokeš
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Jízda Na Štětkách už nepřipomíná tankodrom
K

do se v posledních letech
rozhodl vydat do naší sousední obce Srubec přes Hůrku,
cestou kolem bývalé vojenské
hlásky (dnes psí útulek), jistě ho
napadlo, že tudy to půjde velice
těžko. Tato velmi často využívaná spojnice leží na hranici katastrů
obcí Nová Ves, Staré Hodějovice, Srubec a Ledenice. Což kladlo často probíranou otázku, komu
patří a kdo ji vlastně opraví? Jelikož katastrálně spadá do Nové
Vsi, tak tento „Černý Petr“ zůstal
v našich rukou.
Pro naši obec má tato cesta nízký význam a náklady na opravu ve výši 1,3 mil. se zdály příliš vysokými. Pokud by se ovšem
letos neopravila, tyto náklady by

každým rokem narůstaly. Proto jsem vstoupil do jednání se
zástupci výše jmenovaných obcí a požádal je o finanční spoluúčast na této opravě. Ta mi byla zatím ústně přislíbena a pracujeme
na její právní formě. V době, kdy
čtete tento zpravodaj, je již cesta
opravena a s výsledky meziobecní
spolupráce vás seznámím příště.
Ani ve snu by mě nenapadlo, kolik tato oprava vyvolá pozitivních
ohlasů, a z toho je vidět, že bude
opět hojně využívána. Na závěr
ještě připomenu, že v místě nájezdu na tuto komunikaci směrem
od Hůrky, bude provedeno zúžení, které omezí vjezd vozidel širších než 2,5 metru.
Marek Prokeš

Nový asfaltový povrch Na Štětkách - pohled z Hůrky.

foto Marek Prokeš

Celá „polnička“ má již nový asfaltový koberec

V

rámci právě probíhajících oprav a rekonstrukcí našich cest jsme nechali „potáhnout“ asfaltovým
kobercem zhruba stometrový úsek v místě nazývaném
„polnička“. V loňském roce

P

zde skončily práce v souvislosti s výstavbou nového ZTV
(základní technická vybavenost) a veškeré sítě jsou tak položeny v zemi. Asfaltový recyklát již přestával plnit svou
úlohu a vzhledem k tomu, že

tuto cestu hodně využívají rodiče dětí naší Mateřské školy,
padlo rozhodnutí opravit i tento nedostatek.
Dovoluji si upozornit, že nové
povrchy svádějí k rychlé jízdě,
a proto apeluji na všechny řidiče,

Trasa Jižní tangenty není ještě
deﬁnitivně stanovena

řináším aktuální informace o záměru Jihočeského kraje postavit v části našeho katastru
napojení na dálnici D3 - tzv. Jižní
tangentu. Poslední informace vydané v prvním vydání zpravodaje letošního roku popisovaly podnět starostů dotčených obcí sejít
se s náměstkem Jihočeského kraje
pro dopravu panem ing. Kubíkem
a prodiskutovat s ním otázku možnosti přesunu této stavby do územní rezervy zásad územního rozvoje (ZUR). Starostové obcí Vidov,
Plav, Borovnice a Nová Ves se
s panem náměstkem sešli a sdělili mu svůj názor na celou situaci.
Jedním z hlavních témat bylo zadání přezkumu dopravní situace
ve směru na Nové Hrady. Po politickém zemětřesení ve vedení kraje

došlo ke změně na postu náměstka pro dopravu, kterou nyní zastává starosta Lišova pan Jiří Švec.
Po té, co se dostatečně seznámil se
svou novou funkcí, svolal na náš
podnět dne 20. června jednání
za účasti zástupců všech stavbou
dotčených obcí. Zároveň byli přizváni i starostové Borovan, Ledenic a Srubce. Ti měli možnost vyjádřit se k variantě napojení na D3
plánovanými obchvaty přes katastry jejich obcí. K našemu zklamání na tuto variantu - po „masáži“ ze
strany zástupců kraje - nepřistoupili. Na naše argumenty, že se jedná o megalomanský projekt cesty
do lesa, která nemá jasné pokračování a nevíme pro koho je vlastně
určena, nám nebylo jasně odpovězeno. Pro nás je velké zklamání, že

se s námi začal někdo z kraje bavit až nyní. Co dál? Budeme nadále usilovat o to, aby tento záměr
výstavby byl přesunut do územní rezervy ZUR do té doby než
bude jasně dáno pro koho a hlavně kam bude tato cesta pokračovat. Dále se, napříč zúčastněnými
obcemi, formuluje petice proti této výstavbě. Ta bude v prvé řadě
poukazovat na zásah do přírodních
pramenišť vody, které napájí hlavní
zásobárny vody pro krajské město
a jeho okolí. V době, kdy nás začínají postihovat vlny sucha, by to
mohl být do budoucna velký problém. O tom, kde a kdy bude tato petice vyvěšena a o možnosti se
pod ní podepsat vás budeme včas
informovat.
Marek Prokeš

cyklisty, bruslaře i chodce,
aby dodržovali nejen dopravní
předpisy, ale i zásady slušného chování. Velice nerad řeším
žádosti o namontování zpomalovacích prahů či retardérů.
Marek Prokeš

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
15. 6. 2017
ZO Nová ves schvaluje
pronájem pozemku parc.
č. 831/2 v k. ú. Nová Ves
Mysliveckému sdružení
Nedabyle, a to za cenu
100,- Kč/rok, nájemné bude
uzavřeno na dobu 10 let.
ZO Nová Ves schvaluje
variantu celofinancování
výstaby multifunkčního
hřiště v Nové Vsi.
ZO Nová Ves schvaluje
změnu výkonu funkce
starosty. Funkce starosty
obce Nová Ves bude
s účinností od 1. 8. 2017
vykonávaná jako funkce
uvolněná.
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Rekonstrukce ulice „u hřiště“ je v plném proudu
Z

ačátkem tohoto roku v prvním vydání obecního zpravodaje jsme informovali o připravované rekonstrukci cesty „u hřiště“.
Zde jsme nastínili budoucnost této náročné akce, která je již v plném proudu. K naší radosti nám
bylo v květnu oznámeno, že žádost
na opravu povrchu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
byla schválena a to ve výši 600 tis.
Ještě připomenu, že stejná žádost
nám byla v roce 2016 zamítnuta,
takže se roční čekání na novou výzvu vyplatilo. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Staving CB s.r.o.,
se kterou byla podepsána smlouva
s termínem dokončení do 15. září
tohoto roku. Stavební práce přinášejí plno neočekávaných komplikací, se kterými se musíme, jako
investor, jasně vypořádat. Bohužel
muselo dojít i na pokácení vzrostlé břízy, která stála v těsné blízkosti krajnice. O její bezpečné

Zaměstnanci firmy Staving CB při hutnění zásypu výkopu.

odstranění se postarala Jednotka
sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) Nová Ves. Po dokončení stavby bude podél této cesty vysázeno
několik nových stromů. Dalším

omezením jsou krátkodobě ztížené přístupy na sousední pozemky.
Po prvních třech týdnech zemních
prací se již většina nemusí brodit
v blátě a před některý dům se dá

foto Jiří Hošna

zajet i autem. Děkuji všem, kteří trpělivě snášejí tyto komplikace,
protože stavební omezení přináší
téměř každá stavba.
Marek Prokeš

Čeká nás další zásadní změna ve svozu odpadů
N

avazuji na články k tématu odpady vycházející celý tento rok v našem zpravodaji. Krátce uvedu, že jde o nový
projekt v systému svozu odpadů, který má za cíl snížit podíl
netříděného komunálního odpadu na minimum. Princip je jednoduchý – třídit! Papír, plasty, kovy
a sklo přímo ukládat do k tomu
určených nádob a tím celkově odlehčit drahému skládkování. Součástí minulého vydání zpravodaje
byl formulář - po jehož vyplnění
a doručení na úřad naší obce - jste
se přihlásili do připravovaného

projektu. Pro nás to byl v první řadě
veřejný průzkum. Po velmi krátké
době (jak se nám formuláře vraceli), jsme dostali signál, že je v naší
obci o takovou věc zájem. Ten stále
trvá, neboť přicházejí další občané,
kteří se i nadále přihlašují, i když
ve zpravodaji bylo napsáno: „doručit do konce června“. Objednávky na kontejnery se stále přijímají
a přijímat budou. V tuto chvíli již
probíhá první výdej těchto nádob,
a to zasláním výzvy formou SMS
zprávy. Prosím, pokud vidíte svého souseda, jak táhne za sebou žlutý a modrý kontejner, zachovejte

klid. Vyčkejte na SMS zprávu, kterou vás vyzveme k jejich vyzvednutí. Naskladňování bude probíhat
průběžně z důvodu naší omezené
skladovací kapacity. Vlastní svoz
tříděného odpadu z těchto nádob
začne zkušebně fungovat v letošním listopadu (opět budete vyrozuměni SMS). Ostrý provoz zahájíme až od nového roku, kdy bude
pro vás připraven hodnotný celoroční kalendář svozu s jasně a barevně vyznačenými termíny. Jedním z často kladených dotazů
je, zda se za tyto kontejnery něco platí. Ne - celý systém funguje

na principu bezplatného pronájmu nádob (stejný jako hnědé popelnice BRKO). Ještě připomínám, že s novým rokem se sníží
frekvence svozu komunálního
odpadu z týdenního na čtrnáctidenní. Svoz BRKO zůstane stejný, plasty a papír se budou vyvážet jednou měsíčně. Dále bude ze
strany provozovatele svozu komunálního odpadu kontrolována
velikost nádoby, která nesmí přesáhnout objem 120 l. Jsem i nadále připraven zodpovědět vaše
dotazy.
Marek Prokeš

Rozvoj částí obce nastíní dvě nové územní studie
O

bec Nová Ves má zpracovaný
územní plán, který byl schválený v roce 2014. Je to závazný dokument o tom, co se v dané lokalitě
nachází, jak jsou a budou jednotlivé prostory řešeny urbanisticky.
Je v něm zakreslen plánovaný rozvoj obce včetně výsadby zeleně.
Zkrátka, aby si každý nedělal co
chce a jak chce. Územní plán Nové

Vsi, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce v sekci „Územní plán“
pod položkou „Koordinační výkres“, řeší dvě místa územní studie
2 a 5 – pod zkratkami US-2 a US5. V tomto prostoru, který je barevně vyznačen růžovým šrafováním
a zmíněnou zkratkou, nemůže vlastník pozemku stavět, dokud na tento

prostor nebude vypracována konkrétní územní studie. Ta má za cíl
řešit tyto velké plochy podrobně jako celek. Jsou v ní navrženy veškeré příjezdové cesty, odvedení vody
ze zpevněných ploch, zeleň a napojení na inženýrské sítě. Schválenou územní studii požaduje vždy
stavební úřad pro vydání stavebního povolení. Zadavatelem územní

studie je obec. Nezávisle na sobě
nás požádali někteří vlastníci pozemků na těchto plochách o vypracování územní studie s tím, že
převezmou na sebe - více či méně
- náklady na jejich pořízení. Zastupitelstvo obce jejich oprávněným
požadavkům vyhovělo a schválilo zadání na vypracování těchto
dvou dokumentů. Marek Prokeš
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Členové místní JSDHO jsou akční i v době prázdnin
P

ro členy místní jednotky hasičů začalo léto určením hlídek na prevenci požárů při vysokých teplotách a velkém suchu.
Je důležité, aby se naše desetičlenná jednotka prostřídala v době dovolených a co nejvíce eliminovala riziko vzniku požárů. Také
jsme zalévali žíznící dřeviny a samozřejmě se ladila i hasičská technika. Byli jsme vyzváni starostou
obce k odstranění vzrostlé břízy u nově vznikající komunikace
„u hřiště“, která zde bohužel překážela. Členové JSDHO byli svoláni
a v počtu sedmi hasičů, včetně pilaře, provedli poražení zmiňovaného
stromu. Kvůli omezenému prostoru muselo dojít k vyvázání kmene

Po 31 letech se
na náves vrátily
moruše

V

polovině července 2017 byly na náves v Nové Vsi,
do parčíku vedle nádraží (u zvoničky), opět vysazeny moruše.
Z tohoto místa byly vykáceny roku 1986, aby ustoupily budování
vrtané studny. Zatím jsou k vidění jen dva mladé stromky, které
na podzim doplní další dva. Ještě
nás čeká oprava a natření zvoničky, vedle které by se již brzy měly
objevit i nové lavičky. Současně
činíme kroky vedoucí k osazení
zvonu a také k vybudování pítka
pro ušlé pocestné.
Redakční rada

Členové JSDHO Nová Ves při odvětvování a špalkování poražené břízy.
foto Jana Ašenbrennerová

P

Přes plot lezou na návštěvu
pouze nevychovanci

ožádal mě provozní obecního Hostince U nádraží
pan Beran, zda bych nenapsal
článek o nešvaru, který se v letošním parném létě rozmohl –
chození do hostince přes plot.
A protože „sliby se maj plnit nejen o Vánocích“, tak tak činím. Jako kluk jsem také občas nějaký
ten plot přelezl, většinou sousedům na třešně nebo „jezeďákům“
na jahody. Už tenkrát jsem věděl,
že dělám něco nepatřičného. Slušně vychovaný člověk chodí na návštěvu dveřmi, pozdraví a v místnosti sundá pokrývku hlavy. Tomu

mě naučili a toho se držím, stejně
jako drtivá většina z vás. Rozumím argumentu, že v našem případě nelezou povětšinou děti přes
plot jako zloději, ale z důvodu lenosti či spěchu. Apeluji na rodiče,
aby svým ratolestem vysvětlili, že
se jedná o nevhodné chování, jímž
navíc poškozují obecní majetek,
jehož oprava stojí peníze, za které
by mohla být zvelebena zcela jiná část naší obce. Klíč od vchodu
do zahrady má obsluha v hostinci,
která jim velmi ráda odemkne třeba proto, že zrovna na místních jírovcích dozrály kaštany.
jh

a ořezání spodních větví. Povedlo
se a k žádným škodám na oplocení
nedošlo. Během dvou hodin bylo,
včetně odvětvení, rozřezání a úklidu, hotovo. Vypadá to jednoduše,
ale z pod přileb hasičů sem tam nějaká ta kapka potu ukápla. Kdo čte
moje příspěvky do zpravodaje, tak
ví, že pak následovala očista mužstva a techniky a šlo se na jedno.
A tak to taky bylo. Léto se pomalu
chýlí ke konci a toto byl v letošním
roce již pátý oficiálně nahlášený
výjezd naší jednotky. Standardní
postup nahlášení výjezdu naší jednotky na OPIS HZS musí být dodržen. Za novoveské hasiče, které to
baví a také pomáhají.
Jirka Kubeš

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
bude v září
V sobotu 30. září 2017
od 8:00 do 10:00 hodin
proběhne ve spolupráci
s SDH svoz
nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu. Opět na skladě
před obecním úřadem.

Na druhém kurtu vzniklo nové multifunkční hřiště

O

sud druhého tenisového
hřiště, které leželo ladem 5
let byl konečně zpečetěn. Po peripetiích s funkčností tohoto kurtu
se zástupci TJ Nová Ves z.s. (TJ)
rozhodli vyřešit tuto starou bolest.
Nejprve jsme se sami snažili získat finanční prostředky z grantu Jihočeského kraje a z Nadace
ČEZ, abychom prioritně nezatěžovali rozpočet obce, ale bohužel
jsme nebyli úspěšní. Zástupci TJ
předložili zastupitelstvu obce několik variant financování opravy
tohoto hřiště. K našemu překvapení byla vybrána ta, kterou jsme

neočekávali ani ve snu. Zastupitelé schválili variantu financování
v plné výši opravy. 100 tis. byla
účelová dotace s 15% spoluúčastí spolku a 535 tis. formou veřejnoprávního vztahu. Multifunkční hřiště vybudovala firma Sibera
systém – výstavby a rekonstrukce sportovišť. Hotové hřiště nám
bylo předáno osobně panem Siberou 14.8.2017. Další vybavení
bylo pořízeno z vlastních zdrojů
i za přispění rozpočtu Jihočeského kraje, a sice vyměnitelné sloupky a empire pro rozhodčího. Dále
nové bezpečné fotbalové branky

od firmy Ing. Petr Lískovec – fotbalovebranky.cz a sítě na tenis, nohejbal či volejbal. Toto hřiště bude
primárně sloužit členům TJ, především tenisové a fotbalové mládeži. Díky velké finanční podpoře obce byla dohodnuta pravidla
pro využívání tohoto hřiště místními občany. Provozní řád, ve kterém jsou tyto podmínky zakotveny,
bude zveřejněn nejen na webových
stránkách obce www.novaves.net,
ale společně s aktualizacemi i rezervací na webových stránkách fotbalového oddílu TJ www.fotbalnovaves.cz, a také na nástěnkách

jednotlivých oddílů (na návsi
i ve sportovním areálu) do konce srpna. Také bude sloužit ke komerčním účelům, ale ne na úkor
sportovních oddílů či občanů obce. Závěrem bychom chtěli velice
poděkovat všem zúčastněným firmám - Sibera systém, Staving CB
i dobrovolníkům, kteří se zapojili do realizace této akce, za pomoc
na úspěšném dokončení a zprovoznění původně nefunkční sportovní
infrastruktury. Za finanční podporu děkujeme obci Nová Ves a Jihočeskému kraji.
Michaela Vrábková
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Desáté Novoveské slavnosti...
(Dokončení ze strany 1)
Profesionální záchranáři si přivezli nejen dvě cvičné figuríny
(Anduly), ale i automatizovaný
externí defibrilátor (AED).
Na hřišti následovala ukázka hasičské techniky z centrální stanice v Č. Budějovicích a asi dětmi
nejvíce očekávaná ukázka hasičů
spojená s pěnivou koupelí. V odpoledních hodinách mohl kdokoli z místních občanů předat vzorky utopenců k posouzení porotě,

která pak zasedla a vybrala vítěze. Letos jím byl Petr Tvaroh, který svou odměnu - vyhlídkový let
- věnoval svému synovi Honzovi.
Ještě před tím vystoupila skupina
historického šermu Fedrfechtýři,
která svou ukázku zakončila stylově - dělovou salvou. Od 19 hod.
začala hudební produkce kapely Rozkrock a od 20:30 hod. zlatý hřeb večera - místní ochotníci
ze spolku Novoveský utopenec,
kteří letos, u příležitosti desátého
výročí Novoveských slavností,

Velitel hasičů Jiří Kubeš při nácviku resuscitace.

Volejbalisté na kurtu v plném nasazení.

nastudovali operetku ze sokolské divadelní knihovny V Trojském zámečku. Po celou dobu
slavností se bylo možno občerstvit ve stánku místních fotbalistů, kde byl k mání pečený čuník,
cmunda i klobásy. Také členky místního SDH nabízely své
cukrářské dobroty ke kávě, nelze opomenout ani rybí tataráček
od Honzy Tvaroha, a dále zmrzlinu, perník či žužu. Letošní počasí nám přálo, jedna akce střídala druhou, pořadatelé i účinkující

se překonávali a návštěvníci se
příjemně bavili. Všem patří poděkování za hladký průběh obecních slavností. Zvláštní poděkování si zaslouží členové místních
spolků, bez jejich nasazení a zápalu pro věc by se takto úspěšná
akce nedala zorganizovat. A pokud někde něco zaskřípalo nebo
jsme snad někomu nekápli úplně do noty, omlouváme se a těšíme se s vámi na milé setkání opět
za rok.
jh

Děti při kopání pokladů na novém pískovišti.

Michael a Ben Bauerovi v cílové rovince.

Místní ochotníci při premiéře původní operety V Trojském zámečku z roku 1940.

Loutkové představení divadla Studna.

foto Jana Ašenbrennerová
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Zveme vás do Jihočeského muzea
na zcela výjimečnou výstavu
T

uto výstavu „Jedny karty nestačí“ v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích připravují dva jihočeští sběratelé karet, Milan Bednář z Nové Vsi
u Českých Budějovic a Jiří Novotný z Plané nad Lužnicí. Základem výstavy budou karty vydávané v Jihočeském kraji a karty
od autorů, kteří z jižních Čech pocházejí. Výstava bude průřezem
světem karet. Dozvíte se o historii karet, podíváte se na různé typy karetních her, na pestrou škálu jejich tvarů, na málo známé
zadní strany (reverzy) a rozmanitost žolíků. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti. Budou zde
k vidění dětské karetní hry např.
Kvarteta, Černý Petr a spousta netradičních karetních sad. Při zahájení se budou křtít dvoje mariášové karty vydané opět po cca 150
letech. Karty jsou od budějovického kartýře Aloise Macháčka.
Proč jedny karty nestačí se přijďte
podívat na výstavu do Jihočeského muzea od 15. září 2017 do 14.
ledna 2018.
Milan Bednář

Číslo 11

V každé
opravené ulici
řešíme problém
s neukázněností
řidičů

Chtěla bych se obrátit
na všechny řidiče, kteří projíždějí naší ulicí „nad hřištěm“, kde máme takzvaný jezdící chodník, aby sem vjížděli
jen v opravdu nejnutnějším
případě, obezřetně a pomalu.
Je třeba si uvědomit (a to nejen v naší ulici), že chodník je
od slova chodit, proto chodník
musí sloužit především chodcům. Je to jejich útočiště, zóna bezpečí, ve stále rostoucím
provozu.
Děkuji za pochopení.
Alena Veselá

Naši senioři obepluli Svět za necelou hodinu

Účastníci zájezdu na hrázi rybníka Svět v Třeboni.

V

e čtvrtek 22. června odjelo 55 účastníků zájezdu, společně se
starostou obce Nová Ves, směrem k lázeňskému městu Třeboň,
aby z hráze rybníka Svět (u pomníku Jakuba Krčína), pod velením
kapitána a v doprovodu swingové kapely, vypluli na vyhlídkovou
plavbu po jednom z největších rybníků v Čechách. Po zdolání celého
Světa čekalo na výletníky příjemné posezení u oběda v Pivovarské
pivnici – Restauraci Regent Gold. A aby v horkém letním dni bylo

foto Václav Hruška

toho osvěžení ještě více, následovala prohlídka rodinného pivovaru Bohemia Regent i s lahodnou ochutnávkou piva přímo v pivovarském sklepení. Návštěva lázeňského města byla již jen příjemným
uzavřením tohoto výletu. Nikdo se neopozdil, neztratil ani nezranil,
a tak se můžeme nechat překvapit, kam nás naše „obecní cestovka“
zaveze v příštím roce.
ka
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Po letech jsme v Nové Vsi vzkřísili
mládežnický fotbal

O

živili jsme dětský fotbalový tým!!! Po ukončení vedení mladší přípravky v letech
2006 – 2009, kdy budoucí naděje trénoval nynější předseda TJ Jiří Hošna, jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat nový nábor
dětí do týmu TJ Nová Ves. Dobrá věc se podařila, i když nás zpočátku někteří starší členové oddílu
od tohoto kroku zrazovali. V současné době máme 17 registrovaných dětí, a tak jsme se rozhodli
přihlásit družstvo mladší přípravky do okresní fotbalové soutěže. Velkým impulsem k tomuto
kroku byl příchod Jiřího Vazače jako hlavního trenéra a podpora některých mladších členů oddílu, kteří se našim špuntům ze
začátku také věnovali. S ohledem na pracovní vytíženost těchto dobrovolníků a jejich nestálou
pracovní dobu, jsme se rozhodli
oslovit, jako dalšího stálého člena realizačního týmu mladší přípravky, bývalého dlouholetého
hráče Nové Vsi Romana Kohouta. Ujal se našich nejmenších čtyřletých dětí a na práci s nimi je jen
radost pohledět stejně jako na tréninky starších dětí. Soutěž mladší přípravky začínáme venkovním
utkáním v Nových Hodějovicích
31. 8. 2017. Proto trénink naplánoval trenér již na 24. srpna, kdy
dostanou hráči a hráčky dresy,

7

Jubilejní
Novoveské
slavnosti
pojali fotbalisté
reprezentativněji

N

Trenér mládeže Jiří Vazač se svými svěřenci.

ve kterých budou hrát soutěžní utkání a snad největším překvapením pro ně budou jistě zcela nové branky, které nám pořídil
štědrý partner - CATERING CB.
Tímto bychom chtěli velice poděkovat, především za náš dětský
tým. V září fotbalisté dostanou
ještě zbrusu nové dresy od dalšího štědrého partnera - pojišťovny GENERALI. Činí se i Fotbalová asociace ČR (FAČR), když
během července všem dětem ročníku narození 2009 zaslala, na naši žádost, fotbalový iniciační balíček. Vůbec největším počinem
našeho mládežnického týmu bude doprovod při ligovém utkání
SK Dynamo České Budějovice –
SFC Opava na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích. Děti

foto Michaela Vrábková

se poprvé v životě dostanou prostřednictvím fotbalu v Nové Vsi
na velký fotbalový stadion. Samozřejmě na hlavní tribuně budou přítomni rodinní příslušníci
a v útrobách stadionu bude malé
fotbalisty organizovat jejich trenér. Tým mladší přípravky TJ Nová Ves bude vyhlášen jako oficiální doprovod hráčů při tomto
utkání. Přijďte naše malé naděje
také podpořit na stadion českobudějovického Dynama 22. 10. 2017
od 17.hod. Tímto bychom chtěli poděkovat za organizaci a záštitu týmu mladší přípravky TJ Nová
Ves panu Jiřímu Vazačovi, který tuto funkci vykonává ve svém
volném čase bez nároku na finanční odměnu.
Michaela Vrábková

ovoveské slavnosti byly letos kulaté - desáté, a to si
vyžadovalo mimořádná opatření.
Do posledního dne jsme se modlili, aby se vydařilo počasí, jelikož poslední červencový týden
byl srážkově vydatný. Tentokrát
jsme i my sportovci chtěli přispět svou trochou do mlýna zábavného programu a zajistili jsme
na své náklady atrakce tematicky k místu konání: nafukovacího
brankáře a fotbal v koulích Bumberball. Mezi děti vyrazil i maskot
lvího kamaráda, ačkoliv někteří návštěvníci ze začátku stánek
GENERALI pojišťovny obcházeli obloukem, po zjištění, že tentokrát nešlo o kampaň pojišťovny,
jak nahnat co nejvíce klientů, ale
čistě o organizované hry pro děti,
bylo ve stánku k nehnutí. Novinkou tento rok byl i pečený čuník,
kterého připravila pro tuto akci
firma CATERING CB a tímto bychom chtěli poděkovat za příkladnou přípravu i porcování pro návštěvníky slavností. Poděkování
patří také všem členům, kteří se
spolupodíleli na zdárném průběhu celé akce.
Michaela Vrábková

Založena nová tradice – vzpomínka na Pavla Tvaroha
15. července uspořádal fotbalový
oddíl TJ Nová Ves vzpomínkový
turnaj na jednoho z nejdéle působících brankářů v tomto oddíle - Pavla Tvaroha, který byl nejen hráčem
a členem oddílu, ale také kamarádem a platným parťákem na fotbalových brigádách, kdy se oddíl nezřídka musel semknout a vlastními
silami budovat zázemí pro stávající i budoucí generace sportovců
v obci. Turnaje se nakonec účastnily i týmy, které nejsou registrované pod fotbalovou asociací, ale
i tak byl turnaj atraktivní. Účastníky turnaje byly 4 týmy: TJ Nová
Ves, SK Včelná, Panthers Bechyně složený z futsalistů a fotbalistů
z Bechyně a okolí a tým AC Máj.

Družstvo fotbalistů TJ Nová Ves s vítěznou trofejí.

Jak již z názvu asi tušíte, jednalo
se o romské družstvo. I když se někteří podivovali nad tím, proč jsme

foto Michaela Vrábková

vlastně toto družstvo do turnaje
přijali nakonec to mělo i svoji nostalgickou pointu. Slovy jednoho

z bývalých hráčů TJ Nová Ves:
,,Proč by tady nehráli, když za nás
se IV. třída hrála s FC Romo a nikdo se za to nestyděl.“ Začátek se
sice díky nedochvilnosti jednoho z týmů posunul o 45 minut, ale
ostatní týmy byly velkorysé a nakonec se turnaj vydařil. V zápase
o 1. místo se utkaly týmy TJ Nová Ves a Panthers Bechyně s výsledkem 2:1. Domácí tým tak získal putovní pohár starosty obce,
který osobně vyrobil a daroval Petr Tvaroh společně s Markem Prokešem. Věcné ceny věnoval hlavní
partner - CB Proles v podobě motorové sekačky a drobných pomocníků do lesa a na zahradu.
Michaela Vrábková
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Z Nedabyle do Nové Vsi vede nově
zrekonstruovaný chodník
V

červenci dokončila obec
Nedabyle akci Oprava
chodníku podél silnice č. II/156

do Nové Vsi. Chodník již vykazoval značné vady. Z jedné strany zužovala povrch chodníku

Nový chodník v Nedabyli - pohled z Nové Vsi.

foto Renata Steinbauerová

bující vegetace, z druhé strany
byla postupně navyšována sousední komunikace téměř na stejnou výškovou úroveň s chodníkem.
Se špatným povrchem se potýkala řada občanů, zejména pak
maminky s kočárky a osoby se
zdravotním hendikepem. Jedním
z podnětů pro opravu chodníku
bylo vybudování nového chodníku a místa pro přecházení pro
chodce ze směru od Nové Vsi.
Dokončením obou akcí tak
vznikla kvalitní a pohodlná komunikace pro pěší mezi obcemi
Nedabyle a Nová Ves.
Celkové finanční náklady na tuto akci činily 399 427,- Kč,
z toho 190 000,- Kč je přislíbeno z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Opravu provedla firma Vlastimil Němec z Nové Vsi. Věříme, že tato
oprava přinese do řad spoluobčanů Nedabyle a Nové Vsi spokojenost.
Pavel Sobotka,
místostarosta obce Nedabyle

Silnice v Borovnici bude po opravách
průjezdná v říjnu
O

prava komunikace v naší obci Borovnice obsahuje kompletní výměnu vozovky
i s celým podložím a je rozdělena na dvě etapy. První je od kaple ke křižovatce na Novou Ves,
a druhá je od kaple směrem
na Heřmaň. V průběhu rekonstrukce obec Borovnice vymění kanalizační potrubí ve třech
místech, které prochází pod silnicí. Zároveň se opraví přilehlé chodníky a odvede se dešťová
voda ze silnice. Předpokládaný
termín dokončení je konec měsíce září, ale oficiální termín
pro dokončení stavby je do konce října. V probíhající první etapě se musel vzhledem k nestabilnímu podloží celý úsek asanovat
cementovápeným promícháním
zeminy k jejímu zpevnění. To

celou akci minimálně na týden
pozdrželo. Rekonstrukci platí SÚS Č. Budějovice - obec Borovnice financuje pouze výměnu

kanalizačního potrubí obecní kanalizace a chodníky.
Miroslav Troup,
starosta obce Borovnice

Celková rekonstrukce komunikace se neobejde bez těžké techniky.
foto Marek Prokeš

Číslo 11

Zprávy
z obecního
lesa

V

minulém vydání zpravodaje byla zveřejněna informace o zalesnění vykácených pasek
v obecním lese. Bylo nakoupeno
6 tisíc sazenic borovic, 2 tisíce dubů a 500 smrků. V dubnu a květnu byly vysazeny a začaly krásně vyhánět. Byla radost pohledět,
jak krásně rostly. I očekávaný přílet Klikoroha borového (Hylobius abietis) se podařilo včas zachytit a sazeničky ošetřit postřikem.
Přišlo však dlouhotrvající sucho,
od poloviny května až do poloviny července vlastně nepršelo. Takto dlouhé sucho sazenicím velmi
ublížilo. Nejméně poškodilo duby, zaschlo jich cca 10 %, hůře to
snášely smrky, těch přežila zhruba polovina. Borovice utrpěly nejvíce, z 6 tisíc sazenic jich přežilo maximálně 100. Měsíční práce
pěti lidí (cca 700 hod) přišla v niveč a příští jaro bude nutné výsadbu zopakovat. Jen co trošku zapršelo první, co začalo v lese růst byl
plevel. Nevětším problémem bude
Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), která je vnímána jako vysoce invazní a značně nebezpečný
druh. Jedná se o vytrvalou dvoudomou bylinu s bohatě rozvětvenými,
silnými dlouhými oddenky. Její lodyhy jsou statné, až 2,5 m vysoké,
silné a duté. Její sečení nepomáhá,
již se rozšířila po značné části jedné z pasek a bude nutné s ní bojovat
pomocí chemického postřiku. Péče
o obecní pozemky je práce značně
časově náročná, a proto mi dovolte
touto cestou poděkovat všem, kteří se starají o pozemky v okolí svého bydliště. Chceme-li mít své okolí pěkné, tak si ho takové udělejme.
Jen to, co si uděláme sami, je přesně
podle našich představ.
Jan Tesař
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Děti znovu malovaly les
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K

dyž jsem před několika lety poprvé přihlašovala naši
knihovnu do soutěže „Lesy a příroda kolem nás“ vůbec jsem nečekala, že bychom mohli být tak
úspěšní. A ejhle! Letos již opakovaně naše děti uspěly na výbornou. V krajském kole soutěže
hned dvě děti získaly první místa. V kategorii dětí z mateřských
škol se na prvním místě umístila šestiletá Lucie Siebenstichová,
stejně tak v kategorii žáků 3. a 4.
tříd ZŠ obsadil Marek Oliver Musil první místo. Do soutěže bylo
letos přihlášeno 28 knihoven z celého Jihočeského kraje. Odborná komise krajského kola vybírala z celkem 364 výtvarných prací!
Máme opravdu šikovné a talentované děti. Zásluhu na úspěchu mají jistě také moje dvě pomocnice

Číslo 11

2. 6. 2017
Aleš Huspeka
oslavil 70 let

12. 6. 2017
Marie Schmiedová
oslavila 70 let

21. 7. 2017
Václav Lebeda
oslavil 75 let

Dvojčata Siebenstichovy a Marek Oliver Musil v doprovodu naší knihovnice
Aleny Veselé.
foto Václava Bartošová

pro výběr prací, které posíláme
do krajského kola – paní ředitelka
z MŠ Vendulka Reindlová (v té
době ještě Bartošová) a malířka

Katka Ašenbrennerová. Je to totiž opravdu těžké, vybrat z tolika
pěkných obrázků ty nejlepší.
Alena Veselá

24. 8. 2017
Luděk Joun
oslavil 70 let

Proslýchá se, že školka má novou paní ředitelku!
Školní rok ještě ani nezačal a už tu máme novinku z naší školky.
Končící prázdniny tentokrát nepřinesou jen nový školní
rok, ale i změnu týkající se vedení školky. Paní ředitelka
našla toho pravého muže, a tak se před prázdninami konala pod Kletí svatba. Ze slečny Bartošové se stala paní Reindlová, která školku v Nové Vsi povede i nadále.
Je to sice jen formální změna, ale také radostná novinka,
o kterou se s vámi chceme podělit.
Paní ředitelce přejeme pohodové vykročení do školního
roku a také šťastné vykročení do „nového“ života.
redakční rada

KRAJINOU LIDÍ A STROMŮ

Okénko Václava Cílka
V několika filmech z 60. let se objevuje černobílý, ztichlý a někdy
zpomalený pohled do korun stromů, které vytvářejí alej. Podobné
obrazy někdy lidé vídají ve snech.
Díváme se nahoru a vnímáme
zvolna uplývající mezery mezi
stromy a nejsme si jisti, zda v tomto stromovém rytmu jsou důležitější prázdná místa, anebo samotné stromy. Výsledek je obvykle
nostalgický, vede nás do vzpomínek, ale také vzbuzuje pocit nějaké
ztracené země, která je ve své podstatě bezpečná. Pokud se nad celou záležitostí hlouběji zamyslíme,

9

zjistíme, že se možná přihlašují prvotní dojmy získané v dobách, kdy
nás naše matky vozily v kočárcích
ve stíněných parcích či alejích,
a my se dívali do uspávajícího střídání nebe a stromů. Abychom pochopili něco z našich současných
snů, stálo by za to, aby nás kdosi opět povozil v nějakém kočárku pro mimina obrů, a my na rozhraní spánku a bdění, s pohledem
upřeným nahoru, opět spatřili svět
z této později nikdy neopakované
perspektivy.
/z knihy Dýchat s ptáky – kapitola Vykácej alej a budou si ti zdát jiné sny/

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a veselou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE
Zářijová sobota 2017

Memoriál Jana Hlaváče ve stolním tenise
Sobota před drakiádou

Výroba draků
od 14:00 hodin v Sokolovně
Říjnová neděle 2017

Drakiáda
v 15:00 hodin nad kapličkou sv. Martina
28. října 2017

Lampiónový průvod k pomníku padlým
Na Hůrce
v 18:00 hodin u kapličky sv. Martina
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Před 40 lety zemřel hrdina - generálmajor František Fanta

T

ento článek čerpá z bohatých záznamů místního „kronikáře“ Jiřího Vávry a ze vzpomínek generálovy vnučky Libuše
Bálkové.
Ne každý obyvatel naší obce ví, že
zde dožíval svůj život držitel řady
vojenských vyznamenání, generálmajor František Fanta. Připomínáme si ho u příležitosti jeho dvou letošních výročí – 125 let od narození
a 40 let od úmrtí. František Fanta
se narodil 22. 2. 1892 v Podklášteří u Třebíče. Zde vychodil obecnou
i měšťanskou školu a pak se vyučil
jirchářem (bělokožešníkem).
Jeho život zásadním způsobem
ovlivnila 1. světová válka. Po jejím
vypuknutí byl koncem srpna 1914
odeslán na ruskou frontu jako velitel družstva. Při první příležitosti
27. 7. 1915 přešel do ruského zajetí u Sokalu v Haliči. V dubnu 1916
se přihlásil ke službě v České družině, zde se sešel se svými bratry
Václavem a Antonínem. Se svým
plukem byl účastníkem všech bojů
s bolševiky a vyznamenal se zvláště u Penzy, Samary, Ufy a u Simbirska. Jako příslušník nejstaršího legionářského pluku, byl
mezi prvními legionáři, kteří putovali z Ruska do svobodného nového Československa.
V Československu byl Fr. Fanta povýšen na poručíka pěchoty a v září 1920 byl ustanoven
velitelem čety praporu nováčků Pěšího pluku 1 v Č. Budějovicích. Přeskočme podrobnosti
o funkcích (jsou například v publikaci „Legionáři s lipovou ratolestí II“ z r. 2015). 16. 6. 1923 složil zkoušku z učiva čtyř ročníků
na nižší reálce v Č. Budějovicích
a 5 dnů na to se oženil s Annou
Emlerovou. V r. 1924 se jim narodila dcera Libuše a 6 let na to syn
Mojmír. V Č. Budějovicích byl povýšen ještě dvakrát a od 2. pol. října 1931 žil Fr. Fanta s rodinou 7 let
v Kaplici, kde byl dislokován
1. prapor Pěšího pluku 1. V Kaplici dnes nese Fantovo jméno ulice i základní škola. Tam jej zastihly mnichovské události na podzim
1938. Od 31. 10. 1938 velel 10. rotě pluku v Č. Budějovicích, kde zažil březen 1939. Ihned se zapojil
do protinacistického odboje ve vojenské ilegální organizaci Obrana
národa. Hrozilo mu zatčení a tak
13. 6. 1939 překročil tajně hranice

Generálmajor František Fanta

do Polska a 12 dní na to, na konzulátu v Krakově, vstoupil do Legionu Čechů a Slováků. Po napadení
Polska nacistickými divizemi ustupoval s jednotkou na východ, kde
je 18. 9. 1939 zajala Rudá armáda
a byli internováni. Přetrpěl několik
internačních táborů, aby 8. 4. 1940
vedl první skupinu v počtu 45 vojáků z Oranek přes Oděsu Varnu,
Istambul, Konstantinopol a Bejrůt
do Marseille a až do jihofrancouzského města Agde, kde se formovala čs. voj. jednotka ve Francii.
Na západní frontě se v řadách tzv.
divizní pěchoty zúčastnili ústupových bojů s německou armádou,
kde Fr. Fanta prokázal organizační schopnosti i hrdinství, za což
byl dekorován Čs. válečným křížem 1939. Po kapitulaci Francie
byl se svým plukem evakuován
na britské ostrovy, kam dorazili
7. 7. 1940 na lodi Viceroy of India. V srpnu 1940 byl zařazen jako velitel roty k 2. pěšímu praporu

1. čs. smíšené brigády, kde působil 3 roky. 12. 9. 1943 odplul s dalšími čs. důstojníky do Sovětského
svazu, kde se stal zástupcem velitele náhradního praporu v Buzuluku. 9. 1. 1944 byl odeslán do Jefremova k 2. čs. paradesantní brigádě
v SSSR. Byl nejstarším důstojníkem parabrigády se speciálním výcvikem z Británie, a přesto se cvičných seskoků zůčastnil, čímž si
získal respekt u podřízených. Spolu s brigádním generálem Klapálkem (ten byl jeho nadřízeným už
v Č. B.) velel jednotce v bojích
o Dukelský průsmyk. 8. 10. 1944
tam zasáhl německý snajpr Fantův
nos. Po léčení byl velitelem 1. čs.
náhradního pluku v SSSR.
Po válce se shledal s rodinou. Žena
Anna a dcera Libuše byly 3 roky internovány ve Svatobořicích v ženském pracovním táboře a syn Mojmír vyrůstal u švagra v Jindřichově
Hradci. Bratři Fr. Fanty – Antonín a Václav – bývalí legionáři, byli vězněni v koncentračním táboře
a po válce brzo zemřeli na následky
věznění a týrání (nejstarší bratr Josef zemřel už před válkou). Od 17.
11. 1946 do poloviny května 1947
zastával funkci k provádění dohody
o právu opce a přestěhování občanů české a slovenské národnosti žijících v SSSR na území bývalé Volyňské gubernie. V letech 1945 až
1948 působil u pluků v Klatovech
a v Plzni. Mezi tím také v Moskvě jako zmocněnce vojenské správy u československo-sovětské komise. Po 10-ti letech se vrátil do Č.
Budějovic, kde velel zde dislokované 1. divizi (v r. 1947 ho poctila

Potomci Františka Fanty - vnučka Libuše Bálková (uprostřed) se svými dcerami
Veronikou a Barborou.
foto Jana Ašenbrennerová

František Fanta s manželkou Annou
na zahradě domu Hůrka čp. 27.

rodná Třebíč čestným občanstvím).
1. 12. 1949 byl povýšen do hodnosti brigádního generála (hodnost 15.
9. 1953 přejmenována na generálmajora), ale už 1. 6. 1951 byl dán
do výslužby, ač byl hodnocen jako
vzor lidového velitele. Žil v Č. Budějovicích a pro malý důchod, pracoval jako příležitostný námezdní dělník v zemědělství (žena Anna
byla v domácnosti a důchod neměla). V r. 1959 se mu po infarktu zhoršil zdravotní stav a tak byli
podporováni rodinou dcery Libuše Turkové. V r. 1966 dokončovala
tato rodina na hůreckém pozemku,
u novoveského nádraží, kde měli
chatu, nový rodinný domek v anglickém stylu. Tam generálmajor Fr.
Fanta dožíval svůj nevšední život.
Číslo popisné Hůrka 27 může svádět k domněnce, že jde o starý dům.
Dům ze 60. let dostal starší číslo popisné po strážním domku ČSD. Zde
jej v r. 1968 navštívila delegace vysokých důstojníků i novináři.
Měl rád koně a tak pro něho nebyl problém pomáhat při sušení sena např. u Šustrů, kam chodíval
pro mléko. Pokud ho přepadl splín
z všudypřítomné komunistické propagandy, chodíval, na stará kolena,
rozjímat do Chlumku ke hrobu „dřívějšího nepřítele“ neznámého německého vojáka. Při vysokém věku
oslepl následkem zeleného zákalu a pečovala o něj dcera Libuše se
švagrovou. Fr. Fanta zemřel 12. 10.
1977. Po smrti již režimu nevadil
a tak se konal pohřeb s vojenskými
poctami. Jeho životním krédem bylo: „Vždy hraj fair play.“
Podrobný článek od kronikáře
Jiřího Vávry naleznete na
www.novaves.net/historie-obec
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Karel Mimra

PEKAŘSTVÍ – CUKRÁŘSTVÍ
Nová Ves 88
Tel.: 387 241 138
Široký sortiment klasických cukrářských výrobků
Možnost objednání dortů – den předem
Prodejní doba PO-PÁ 8:00-12:00

RaBa - servis
Radim Bachratý - Nová Ves 101
zemní práce - zakládání staveb - inženýrské sítě
komunikace
vodohospodářské a průmyslové stavby, demolice
tel.: 773 612 021
www.stavingcb.cz

Přijmeme na hlavní pracovní poměr i na brigádu:

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
Nástup možný ihned nebo dle domluvy
Krátký-dlouhý týden
Veškeré informace na telefonu 602128449 nebo 602496194
nebo osobně v hostinci U Nádraží
(p. Beran nebo p. Šádek)

TOPENÍ - VODA - PLYN
Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle,
kotle na tuhá paliva

KOTLÍKOVÁ DOTACE - PROGRAM DEŠŤOVKA
603 749 031

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 1m3 měkké 850.- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.100.- Kč
metrové 1 pm měkké 750.- Kč
metrové 1 pm tvrdé 900.- Kč

PILA HEŘMAŇ L+H
tel.: 728 633 124

12 strana

INZERTNÍ STR ANA

Červen - Červenec - Srpen 2017

Číslo 11

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ - vydává Obec Nová Ves - www.novaves.net - periodický tisk územního samosprávného celku: Obec Nová Ves u Českých Budějovic - Registrace MK ČR E 21975 - náklad
350 ks - redakční rada K. Ašenbrennerová a J. Hošna - Polygrafický servis nakladatelství TYP - uzávěrka příštího zpravodaje 15. listopadu 2017 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.cz,
nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

