ČTVRTLETNÍK OBCE NOVÁ VES

ROČNÍK 3

NOVOVESKÝ
ZPRAVODAJ
Rekonstrukci
veřejného
osvětlení
částečně
pokryla dotace 2

Cesta
„u hřiště“
obdržela
souhlas
k užívaní

3

Jižní tangenta
je skutečným
obchvatem
naší obce

ČÍSLO

12

Září - říjen
listopad 2017
ZDARMA

5

Nedabyle
má nový
znak
a vlajku

Prostranství
vedle nádraží
bylo místem
6 setkávání
10

Zpravodaj vychází za finanční podpory firmy RATAJ a. s.

Draci (nejen) v oblacích

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři zpravodaje

Malí drakovodi se svými draky a dospělým doprovodem.

V

jeden okamžik bylo na hůreckém nebi vidět více než třicítku létajících, různobarevných draků. V neděli 5. listopadu 2017 se
totiž na „Hůrečáku“ konal další ročník Drakiády. Jako každý rok jej pořádal spolek Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves s finančním přispěním obce Nová Ves a poskytnutými
upomínkovými předměty od společnosti E-ON.
Oproti minulému ročníku, kdy se v obci v den
konání Drakiády nehnul ani lístek a dostat draka do vzduchu se stalo doslova během na dlouhou trať, to letos pěkně foukalo, a proto se bavili jak mladší, tak starší. Na obloze byli vidět
včely, myšáci, kočičky. Někteří si přinesli zakoupené draky. Ale letos to byla novinka, děti si svého létajícího draka mohly vyrobit samy.
Den předem jim byl umožněn přístup do místní sokolovny, kde si 13 zájemců o výrobu svého draka pod dohledem zkušených instruktorů
Martina Ašenbrennera a Marka Prokeše, mohli vybrat, zda vyrobí „krabičáka“ či „jednoducháka“. „Krabičák“ byl typ draka, který měl
tvar podobný krabici a na jeho výrobu byla potřeba jistá zručnost a trpělivost a „jednoducháka“ zvládli všichni, i když leckdy s přispěním

Foto Jan Lenc

šikovných rukou svých rodičů. Nakonec si vyrobeného draka odnesly domů všechny děti a už bylo jenom na nich, jak si ho vyzdobí.
Odborná porota ocenila diplomem a věcnou cenou dračí výherce v kategoriích „za nejsnaživějšího drakovoda“ Johanu Ašenbrennerovou
s drakem Myšákem a kočičkami, „za nejrychlejšího draka u oblak do minuty“ Jakuba Mitku
s drakem Kájlem, „za nejvýše létajícího draka
a za největší trpělivost v oblacích“ Janu Lencovi ml. s drakem OK-MOTOR, „za nejsnaživější maminku“ Ondřeji Boškovi s drakem Davidem a ocenění dostal i drak Draček Jana Mareše
„za nejrozesmátějšího draka“. Děti s draky doprovodili rodiče i prarodiče a na kopci bylo pěkně živo. Ve vzduchu bylo mnohdy těsno a nebezpečno (drak v elektrických drátech a jedno
nečekané, obzvlášť bolestivé, ale naštěstí bez
zranění přistání draka na hlavě jednoho z účastníků). Všichni se mohli v průběhu akce občerstvit dobrými buchtami a horkými nápoji a nakonec si opéct buřta na ohníčku.
Slovy starosty SDH Jiřího Kubeše jsme mohli
tuto akci prohlásit „za zdárně ukončenou“.
Za SDH Stanislava Prokešová

Náš čtvrtletník získává nový rozměr a tím je
další rovnocenný partner. Dovolte, abych
zde přivítal a na stránky uvedl naši sousední obec Nedabyle, která
přijala nabídku vydávat společně s námi tento Zpravodaj. Vše
začalo otištěním článku v minulém čísle,
ve kterém byla popsána oprava chodníku
podél hlavní silnice. Díky jejímu příspěvku bude mít obec Nedabyle vyhrazen prostor pro podávání informací z dění ve své
obci. Tímto dojde i k rozšíření nákladu
o 150 ks výtisků, které si bude mezi své občany distribuovat sama. Tímto krokem se
zlepšuje vzájemná informovanost o tom,
co se děje takříkajíc za humny.
Pro nás všechny chci připomenout, že nejsme žádný plátek, který by za každou cenu prosazoval názory určitého okruhu lidí
a nedával možnost vyjádřit se k tématům hýbajících naší samosprávou. Jedním
z příkladů je otištění článku našeho spoluobčana k momentálně nejvíce diskutované Jižní tangentě. K té se jistě v příštím
vydání znovu vrátíme, ale také k investicím, mezi které bude prioritně patřit výstavba kanalizace a chodníku ve staré části Nové Vsi.
Dovolte ještě, abych vás všechny pozval
na tradiční adventní akce pořádané pro
všechny věkové skupiny.

Přeji všem krásné Vánoce
a konec roku bohatý
i po duchovní stránce.
Marek Prokeš

2 strana

Z P R Á V Y Z E Z A S T U P I T E L S T VA

Září - říjen - listopad 2017

Číslo 12

Rekonstrukci veřejného osvětlení částečně
pokryla dotace
Z

ačátkem tohoto roku jsme v našem zpravodaji psali o přípravách na stavbu nového veřejného
osvětlení. Jednalo se o část obce od čerpací stanice směrem k nádraží a dvě ulice pracovně nazývané „u hřiště“ a „nad hřištěm“. Tuto
zakázku vysoutěžila a zrealizovala
firma Seterm CB a.s. Osazeno bylo

celkem 22 ks nových svítidel s technologií LED. Dne 29. srpna došlo při
plánované odstávce el. proudu k odstranění starých výložníků s původními světelnými zdroji. Následovalo postupné zprovoznění a výsledek
se dostavil. Pro někoho to bylo možná překvapení co do množství a barvy světla, ale reakce jsou veskrze

pozitivní. Ještě bych se chtěl v souvislosti se zprovozněním nového
VO omluvit za dlouhodobý výpadek provozu prvních čtyř lamp směrem na Hůrku. Porucha byla způsobena při odstraňování starých
svítidel a přepojování na nové vedení. Tento elektrikářský šotek se
špatně dohledával, ale nakonec se

Radikální změna ve svozu odpadů
již klepe na dveře
T

éměř každá domácnost, která o to požádala, má již zapůjčeny plastové kontejnery o objemu 240 l (modrý na papír, žlutý
na plast). Tyto nádoby se budou
vyvážet pravidelně ve čtyřtýdenním intervalu. V současnosti vzniká kalendář, kde budou vyznačeny
termíny svozu jednotlivých druhů
odpadu (komunální, BRKO, plast
+ papír). Tento harmonogram

1. svoz tříděného
odpadu
PAPÍR-PLAST
(modrá-žlutá)
proběhne
ve středu
15. prosince 2017

naleznete na webových stránkách
obce: http://www.novaves.net/index.php?oid=5972623 nebo jej
obdržíte v kanceláři OÚ při placení poplatků na rok 2018. Další potěšující zprávou je, že počátkem
jara budou těm, kteří o ně požádali, zapůjčeny kompostéry pořízené
MAS Pomalší díky dotaci z Operačního programu životního prostředí (OPŽP).
jh

vše vyřešilo. Celkově tato rekonstrukce stála 1.402 826,- Kč. Na poslední chvíli jsme uspěli se žádostí o příspěvek ze státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie PROGRAM EFEKT.
Zde jsme obdrželi částku v celkové
výši 160.266,- Kč.
mp

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
14. 9. 2017
oprava cesty u ČOV - provede
firma ASFALT OK za celkovou cenu 99 400.- Kč bez DPH.
ZO odsouhlasilo převzetí
provozování pobočky České
pošty s. p.
19. 10. 2017
schváleno pořízení dětského hřiště do staré části Nové
Vsi v částce do 100 tis. Kč.

Obec pořídila díky dotaci dalšího pomocníka
O

dotacích si myslím své.
Na jedné straně neskutečně pokřivují přirozený trh, ale
jak říkám, když už je máme, bylo by hloupé si na ně nesáhnout.
Jednou z takových možností byla výzva na pořízení elektromobilu ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). Samozřejmě,
že pořízení osobního automobilu pro potřeby obce by bylo
příjemné, ale tento nákup není
v současnosti naší prioritou. Jednou z hlavních je i zjednodušení a ulehčení práce při údržbě a provozu naší obce. Využili
jsme této výzvy a prostřednictvím SMO Pomalší jsme pořídili pracovní elektrotříkolku, která se co do výkonu vyrovná malé
dodávce. Zdůrazňuji, že v tomto
směru jsme společně s Ločenicemi a Mokrým Lomem ze svazku Pomalší jakýmisi průkopníky v Jihočeském kraji. Pro ty,

Elektrotříkolka se hned osvědčila i při zálivce osikového stromořadí směrem ke Chlumku.

které zajímá pár technických dat:
výrobce Benycargo Větrný Jeníkov (žádná Čína), dojezd na jedno
nabití 70 km podle zatížení (plná

za 7,- Kč), max. rychlost 35 km/h
(je to docela fofr), nosnost nákladu
400 kg, uzávěrka diferenciálu, rozměry korby: 1300×950×280 mm,

homologace pro provoz na veřejných komunikacích. Pořizovací
cena 60 tis., z toho dotace 20 tis.
mp
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Cesta „u hřiště“ obdržela souhlas k užívání
D

ne 24. října krátce po poledni začala poslední kontrolní prohlídka cesty „u hřiště“, aby
nám mohl být udělen od stavebního úřadu souhlas s užíváním stavby. Vedoucí referent odboru dopravy pan Talafous za asistence

mojí osoby zastupující investora, dále projektanta, stavebního
dozoru a majitele stavební firmy
Staving, která stavbu prováděla, provedl důkladnou prohlídku celé stavby. Vše, až na drobné nedostatky, které byly téměř

Stav ulice těsně před opravou.

okamžitě odstraněny, souhlasilo
s projektovou dokumentací a nic
již nebránilo jejímu plnému využívání. Přeji všem, kterých se tato stavba nejvíce dotkla, co nejvíce ohleduplných řidičů, ale také
hodně tolerance vůči druhým.

Tato zdánlivě jednoduchá rekonstrukce s sebou nesla spoustu
kompromisů, kde na jedné straně
bylo třeba dodržovat stavební zákony a na té druhé používat zdravý selský rozum.
mp

Současný stav. (Najdi 10 rozdílů).

Prostor vedle nádraží se pomalu proměňuje v náves
Téměř každý, kdo se pohybuje v okolí vlakového nádraží naší obce, zaznamenal zvelebování tohoto prostoru. V loňském roce,
kdy nám byl od SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty) úspěšně převeden pozemek vedle nádraží, mohlo začít uskutečňovaní našich představ – vznik návsi,
která bude plnit reprezentativní a odpočinkovou funkci v obci. Ještě téhož podzimu jsme převezli a osadili na pevný základ
dřevěnou zvonici, která od roku 2012 stála ve sportovním areálu TJ Nová Ves (více bylo popsáno ve Zpravodaji z listopadu
2016). Postupně okolo této nepřehlédnutelné dominanty vznikl zpevněný kruhový
chodník zhotovený z kamenných odseků a
olemovaný okrasným záhonem. Z dřevin je
to nový nástupce vánočního stromu – jedle stejnobarevná a také čtyři stromky moruší. V létě tohoto roku jsme vlastními silami vztyčili lešení, z něhož byla provedena

impregnace povrchu zvonice a stříška, která bude chránit budoucí zvon. O finanční
prostředky z programu ze SZIF (Státní zemědělský investiční fond) na vybudování
místa pasivního odpočinku ve výši 99.800,Kč jsme již zažádali. Ty v sobě zahrnují také pořízení kruhových laviček okolo zvonice a speciální lavice pro „týnejdžry“ stojící
podél budovy nádraží. Stojan na kola a nový odpadkový koš je též součástí dotovaného mobiliáře. Dále si je možno povšimnout nových informačních cedulí před naší
hospodou. Nápis Knížecí Schwarzenberská
nádražní restaurace, který je zavěšený nad
vchodem do zahrady, připomíná historii této pozoruhodné stavby. Postupně tak pomocí vlastních nápadů a připomínek okolí
spějeme do finální podoby tohoto prostranství, které ještě zaznamená několik zajímavých změn.
mp
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves
v roce 2017 byla velmi bohatá
Ú

čast v soutěžích požárního
sportu jsme zahájili obvodovým kolem, kde jsme dosáhli úžasných výsledků - ženy první
a muži třetí ve svých kategoriích.
To byla vskutku velká radost!
Postoupili jsme do okresního kola, které se konalo na SKP v Českých Budějovicích.
V mnohem větší konkurenci
jsme ostudu neudělali (ženy čtvrté a muži pátí). Vždyť, kdo z nás
by před pár roky řekl, že si zaběháme na okrese. Den dětí proběhl
na hřišti, kde účastníci plnili naučně-zábavné úkoly na stanovištích.
Ti nejšikovnější byli po právu
oceněni.
V pravidelném letním čase jsme
se aktivně zapojili do spolupořádání Novoveských slavností.
Zde jsme zajišťovali brannou hru
pro děti i dospělé. Nechyběla pěnivá koupel a pomoc při názorné ukázce poskytnutí první pomoci za účasti profesionálů ze
ZZS. Velkého úspěchu jsme dosáhli na soutěži O pohár starostů sousedních obcí, který se konal v Nových Hodějovicích. Zde

Členové SDH Nová Ves s cenami za 1. místo v soutěži o Pohár starostů v Nových Hodějovicích.

naše družstva žen i mužů zvítězila a pohár přezimuje minimálně
do příštího roku v naší novoveské zbrojnici. Drakiáda v režii našich hasiček, jako vždy, neměla
chybu. Dětí (drakovodů) s rodiči
a draků každým rokem přibývá,
a to je známka toho, že to asi děláme dobře. Ještě zmíním svozy
velkoobjemového odpadu, kde

hasiči zajišťují každým rokem
vykládku a třídění odpadu. Mimo tyto aktivity zajišťují členové JSDHO i technickou pomoc,
kdy pomáháme v naší obci s kácením nebezpečných stromů nebo rozřezáním a úklidem vyvrácených stromů. Letos jsme byli
v dubnu povoláni krajským operačním a informačním střediskem

I drobný detail dokáže pokazit celkový dojem

T

ak máme tu naši vesničku krásnou, stále krásnější. Pomalu, ale jistě přibývá
opravených i nových cest, nové
chodníky jsou pěkně osvětlené,
na mnoha místech jsou odpadkové koše, někde i sáčky na psí hovínka... Je to radost, jít se projít...
Ale ouha! Co si to nesu na botě?
Ne, ne, Laurinko! Tuhle šišku neber do ručičky! A jé, někdo zapomněl po svém pejskovi uklidit.
Moc vás prosím, kamarádi „pejskaři“, uklízejte si po svých psech!
Ať nám ta hezká vesnička vydrží tak pěkná na pořád. Ani trávník, ozdobený pokladem našeho
psího miláčka, nikoho nepotěší.
Nechceme přeci, aby naši pejsci
byli trnem v oku ostatním, a to
si musíme uvědomit, že ne každý je milovníkem psů. Vím, že
mnoho z vás poctivě sbírá, a patří vám za to dík. Moc bych si

Foto Vlasta Levý

v Českých Budějovicích k požáru na Srubci-Štětkách, kde vzplanula stará tráva.
To bylo opravdu jen pár střípků
z práce hasičů a hasiček v tomto
roce. Závěrem přeji všem našim
občanům klidný nadcházející adventní čas, pěkné svátky vánoční
a mnoho zdraví v novém roce.
Za SDH Vlasta Levý

Svoz bioodpadu
bude pokračovat
i v zimním období
V měsíci prosinec až březen
bude pokračovat svoz hnědých
popelnic (BRKO) v těchto termínech: 13. 12. 2017, 18. 1.
2018, 15. 2. 2018 a 15. 3. 2018.

Svoz
nebezpečného a
velkoobjemového
odpadu
Jedno z mnoha míst určené pro použití sáčků na psí exkrementy.

přála, aby setkání s našimi psy byl
příjemný zážitek pro každého a nevyvolal jen pocit vzteku, co to zase kde zůstalo ležet. Buďme k sobě

ohleduplní a pojďme všichni společně pečovat o tu naši vesničku,
krásnou, střediskovou...
Alena Veselá

Při letošním svozu 30. září bylo odvezeno zhruba 12 tun nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Je to o necelou tunu méně
než při jarním svozu. Obec za tento svoz zaplatila 32. 743.- Kč (jarní částka činila o 8.500.- Kč více).
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Jižní tangenta je skutečným obchvatem naší obce
J

ižní tangenta druhý úsek (JT
II) se stala v posledních dvou
vydáních NV Zpravodaje předmětem jednostranného informování občanů obce proti stavbě této
komunikace s argumentací typu:
megalomanský projekt, cesta
do lesa, zbytečný projekt atd. Vyzývalo se k petici proti JT II a dokonce k vyškrtnutí JT II ze zásad
územního rozvoje JČK ve výzvě dotčených starostů. Vzhledem k rozsahu tohoto článku nechci komentovat tyto argumenty
ani ostatní, které zazněli od starostů dotčených obcí (Vidov, Borovnice, NV, Roudné) v souvislosti s touto stavbou a jen proti
stavbě JT II například i v českobudějovickém deníku. Obecně tyto argumenty byly často zavádějící a hledaly se důvody, proč tuto
stavbu odmítnout a nerealizovat.
Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl
si vždy najde.
Popis projektu silnice JT II –
navazuje na JT I, délka 5,5 km
od MUK křižovatka Roudné k silnici II/156 za obcí Nová
Ves, v každém směru jízdy jeden
pruh, šířka komunikace cca 10 m.
Od zástupců našich obcí nebyly prezentovány žádné informace, které by tuto stavbu hodnotily i z hlediska jejich možných
přínosů pro naše občany a snažily se tak o možnou objektivitu
v této věci. Proč pane starosto, je
mi záhadou. Dovolte mi, abych to

udělal za Vás a sdělil občanům,
z mého pohledu ty zásadní, k vyváženosti diskuse k projektu JT
II v našem NV Zpravodaji: kvalitní a rychlé napojení na budoucí
dálnici D3, komfortní dostupnost
jižního předměstí Českých Budějovic, Rožnov, Roudné, Včelná a Planá s mezinárodním letištěm, odklonění tranzitní dopravy
mimo naši obec. Tím nejzásadnějším argumentem PRO JT II je
fakt, že představuje skutečný obchvat částí naší obce – Nová
Ves + stará část
a Hůrka a je trasována na jižní periferii našich katastrů, kde se
nepředpokládá zásadní rozvoj tohoto prostoru. JT II představuje
kvalitní dopravní infrastrukturu,
která je zásadním předpokladem
pro budoucí rozvoj našeho území
po všech stránkách (bydlení, podnikání, rekreace) a jeho komfortní dopravní obslužnost s napojením na mezinárodní dálniční síť
a město České Budějovice. JT II
nemůže konkurovat přeložka silnice II/156. Přeložka stávající
II/156 pouze přesouvá dopravní
zatížení ze stávající trasy komunikace do budoucích zastavitelných
území částí Nová Ves + stará část
a Hůrka, tzn. do životního prostoru rozvoje naší obce. Vytvořila by další fyzickou bariéru mezi nimi, rozdělila by je, dá se říci

na trvalo a nepřináší žádnou přidanou hodnotu v dopravním napojení na České Budějovice.
Přeji si, aby našim společným cílem bylo odstraňovat tyto vzájemné bariéry, pokud existují, a ne je vytvářet. Stejně tak si
přeji i odstraňovat nerovnoměrnost v občanské vybavenosti mezi částmi naší obce, aby měly potřebu se k sobě přibližovat nejen
reálným rozvojem, tj. budováním
rodinných domů, cest a chodníků,
ale i svým myšlením a uvažováním. Každá
stavba tohoto
charakteru má
i své negativní dopady do života občanů, to je fakt. Je však
nutné otevřeně mluvit, diskutovat a věcně argumentovat, jaké
jsou její přínosy a náklady. Jedině pak se mohou občané rozhodnout a zaujmout určitý postoj se
vší odpovědností. Tak se vytváří
vyspělá občanská společnost, která není propagandisticky zneužitelná nebo jednoduše zmanipulovatelná. Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás požádat, abyste se
vzhledem k významnosti a důležitosti JT II důkladně seznámili se
zveřejněnými podklady na stránkách obce Nová Ves. Mějte rovněž na paměti, že obchvat musí
fakticky odklonit tranzitní dopravu nejen z části obce Nová Ves,
ale také z Hůrky a staré části NV.

Obchvat Nové Vsi nesmí být řešen na úkor ostatních částí obce! Stejně tak vás chci požádat,
abyste se vší odpovědností zvážili svůj podpis na případnou petici, která se v souvislosti s JT II
snad již připravuje. Žádám pana
starostu a zastupitelstvo NV aby
se snažili o objektivní a vyvážené informování občanů naší obce
v této věci, a to jak v dalších vydáních Zpravodaje, tak i v případě jednotlivých dotazů samotných
občanů. Namísto petice, která už
ze své podstaty předpokládá určitý postoj k dané věci bych uvítal
referendum, kde budou položeny
jasné otázky. Jedná se o velmi významný projekt s horizontem výstavby 15 let. Je významná nejen
pro naši obec, ale i pro samotné statutární město České Budějovice, na kterém do značné míry závisí i prosperita naší obce
a našich občanů. Bylo by velmi
nezodpovědné zavrhnout projekt
JT II definitivně, který má jistě
svá negativa, ale přínosy projektu jsou zásadní.
Na závěr chci poděkovat panu
starostovi obce a zastupitelům
za dosavadní práci pro nás občany a společně s redakcí Zpravodaje za poskytnutí prostoru v tomto
čísle. Všem spoluobčanům přeji klidné prožití adventního času a vánočních svátků, vše dobré
do nového roku 2018.
občan Stanislav Jirák z Hůrky

Termín opravy
silnice č. II/156
byl přesunut
na jaro

Sokolovna již
nezatěžuje
okolí odpadní
vodou

V květnovém vydání zpravodaje
jsme avizovali plánovanou opravu
hlavní silnice č. II/156 z Českých
Budějovic směrem na Trhové Sviny. Dne 21. 8. 2017 proběhlo jednání se společnosti Eurovia CS
a.s, která bude zhotovitelem celé
stavby. Vzhlem k připomínkám ze
strany dotčených obcí byl celý záměr přehodnocen. Výstupem z tohoto jednání je celkový posun této
rekonstrukce na jaro příštího roku.
O jejím začátku vás budeme informovat.
mp

V květnovém vydání zpravodaje jsem informoval o připravované investiční akci, která měla
za úkol napojit místní sokolovnu na obecní kanalizaci. Dnes
mohu s radostí konstatovat, že
je úkol splněn. Poděkování patří obci Nová Ves a Jihočeskému
kraji za finanční podporu. Nelze opomenout ani stavební firmu Staving CB a instalatérskou
firmu RaBa servis, které se významnou měrou podílely na realizaci celého projektu.
jh

Úhel pohledu

Pozor změna v termínu svozu
komunálního odpadu mezi svátky!
Ve středu 27. prosince 2017
bude probíhat
svoz komunálního odpadu
v ranní směně již od 6 – 17 hodin.
Od ledna 2018 opět podle svozového
plánu.
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Nedabyle má nový znak a vlajku
V

pondělí 2. října převzal starosta obce Nedabyle Jan
Vávra při slavnostním ceremoniálu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny
Jana Hamáčka rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci Nedabyle.
Předání rozhodnutí bylo slavnostním uzavřením aktivity zastupitelstva obce z počátku letošního
roku. Návrh znaku a vlajky obce byl vybrán z jedenácti variant,
které zpracoval heraldik a vexilolog Mgr. Jan Tejkal. Vybraný návrh poté schválil sněmovní podvýbor pro heraldiku a vexilologii
v květnu. Pokud se nám to podaří, zveřejníme znak obce Nedabyle v barevné formě v příštím vydání Zpravodaje. Pavel Sobotka

Starosta obce Nedabyle Jan Vávra (vlevo) slavnostně přebírá rozhodnutí o udělení znaku a vlajky.

Foto Petr Matička

Nedabylští hasiči bilancují V Nedabyli pokračujeme
uplynulou sezónu
v opravách komunikací
N
V
aši hasiči se již tradičně
účastní soutěží v požárním
sportu. V letošním roce opět zaznamenali řadu zajímavých umístění. V kategorii dospělí muži můžeme zmínit 3. místa v kategoriích
PS-8 i PS-12 na tradiční jarní hasičské soutěži Florián a výborné
1. místo ze soutěže v Rudolfově.
Umístěním na 1. místě při obvodové soutěži v Římově-areálu Hamr (PS-12) se muži SDH Nedabyle kvalifikovali na okresní soutěž
do Českých Budějovic, kde se
umístili na velmi pěkném 3. místě.
V červnu se hasiči zúčastnili soutěže ve Slavošovicích, kde obsadili

1. (PS-8) a 2. (PS-12) místo. V červenci proběhla ve Slavošovicích
oblíbená noční soutěž, kde nemohl
SDH Nedabyle chybět, výsledkem
bylo 1. místo (PS-8). O prázdninách ještě absolvovali hasiči soutěž v Komařicích, kde opět zvítězili. V září brali hasiči na soutěži
v Dolním Bukovsku dvě 3. místa
(PS-8 i PS-12) a na soutěži o pohár
starostů v Nových Hodějovicích
obsadili celkové 2. místo (PS-12),
když v útoku byli první. O úspěších SDH Nedabyle v jiných soutěžních kategoriích si řekneme třeba v některém dalším článku.
Pavel Sobotka

září dokončila obec Nedabyle opravu komunikace
od obecního úřadu ke kapličce.
Tato komunikace byla zpevněná,
ale pouze s prašným povrchem.
Součástí opravy bylo vybudování pevných okrajů a položení asfaltového povrchu. Komunikace
byla v jedné části mírně rozšířena,
aby zde případně mohly parkovat
dva až tři automobily. Celkové

finanční náklady na opravu komunikace byly 712 713,- Kč, z toho 30 000,- Kč bylo poskytnuto
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Opravu provedla firma Vlastimil Němec z Nové
Vsi. Opravou komunikace utrpěla zeleň v okolí. Nová výsadba vhodných keřů bude zajištěna
v nejbližší době.
Pavel Sobotka

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2018 přeje
všem čtenářům
obec Nedabyle

Neděle 3.12.2017 od 18:00,

Zpívání u stromečku
u ZŠ Nedabyle
Pátek 15.12.2017 od 14:00,

Tradiční předvánoční
posezení pro seniory,
OÚ Nedabyle
Současný stav místní komunikace po provedené opravě.

Foto Pavel Sobotka
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Co je nového v Základní škole Nedabyle

letošním školním roce naši školu navštěvuje 74 žáků, kteří se učí ve čtyřech třídách.
Třetí a pátá třída jsou spojené, ale
výuka anglického jazyka a prvouky probíhá odděleně. Pedagogický
sbor byl, k překvapení všech, rozšířen i o jednoho muže. Ve škole jsou dvě nové paní učitelky
Mgr. Kristýna Špačková a Kristýna Martínková, paní asistentka
Mgr. Jana Lemochová. Protože paní vychovatelka Jitka Svatošová,
která ve škole působila 19 let, odešla do důchodu, byl přijat nový vychovatel Daniel Kolář. Jako každoročně děti mohou navštěvovat
různé kroužky, florbal, hudebnědramatický kroužek, anglický jazyk hrou (pro prvňáky a druháky),
anglický jazyk - konverzace (pro
žáky od třetí třídy), dovedné ruce,
judo, základy parkouru, rybářský

Vychovatel Daniel Kolář se skupinkou žáků při akci Nedabylský šípek.

kroužek a hra na flétnu, kytaru
a klavír. Byla zvolena školská rada
a jejími novými členy z řad rodičů
jsou paní Kateřina Ašenbrennerová a paní Lucie Češková. Nyní nás

Nové posily učitelského sboru: Kristýna Martínková,
Mgr. Jana Lemochová a Mgr. Kristýna Špačková.

už čekají adventní a předvánoční akce, na které se těšíme, výroba
adventních věnců, zpívání u rozsvěcování vánočního stromu, koncert, besídka a jarmark. Doufáme,

že se s vámi potkáme při některé
z těchto příležitostí. A jak čas rychle běží, bude už první pololetí pryč.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka ZŠ Nedabyle

Paní ředitelka Mgr. Magdalena Bíchová při slavnostním předávání slabikářů žákům 1. třídy.
Foto archiv ZŠ Nedabyle

Nepřízeň počasí posunula termín školkové drakiády
P

o prvním neúspěšném pokusu, kdy jsme drakiádu odložili, protože celé dopoledne silně
propršelo a předpovědi počasí nebyly příznivé, jsme se na podruhé
rozhodli, že dračí slet uskutečníme za každého počasí. A odvážným opravdu štěstí přeje!
Druhou volbou byla středa 1. listopadu. I když nás od rána zastrašoval déšť, odpolední počasí
se umoudřilo. Sešli jsme se před
školkou a svižnou vycházkou
jsme i s rodiči a sourozenci došli na vyhlídku na Hůrce. Ocenit
musíme také dvě přítomné babičky, které pro radost svých vnoučat
podnikly tak náročný výstup.
Než vypuklo to pravé dračí létání,

přednesly školkové děti svým rodičům několik dračích veršů a naučily malého papírového dráčka
létat na barevném padáku.
Pak už následovaly první pokusy o vzlétnutí a za chvíli se nám
nad hlavami třepotalo celé hejno
draků. Nutno podotknout, že některé „piloty“ stála snaha dostat
draka do vzduchu opravdu mnoho sil. Ale i přes nezdařené pokusy se všichni draci nakonec alespoň na chvíli proletěli.
Všichni malí účastníci dračího rojení byli na rozloučenou odměněni medailí. Rozcházeli jsme se až
za tmy s hřejivým pocitem společně prožitého podvečera.
Eva Bočková, učitelka MŠ

Betynka Kokořová před vypuštěním svého draka.

Foto archiv MŠ Nová Ves
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Trenér mládeže hodnotí podzimní sezonu
jako úspěšnou

ačátkem léta jsme usoudili, že
má význam přihlásit družstvo
mladší přípravky do okresní soutěže. První utkání byla těžká jak pro
nás dospělé, tak i pro děti, které poprvé v životě hrály mistrovský zápas. Ne nadarmo se říká, že děti jsou
velice přizpůsobivé a tvárné. Hned
po dvou utkáních se začaly velice dobře přizpůsobovat. V průběhu podzimu jsme odehráli i několik
velice kvalitních zápasů, a dokonce získali i body do tabulky, s čímž
jsem vůbec nepočítal. V říjnu se našim nadějím dostalo i pěkného zážitku, kolega z A týmu Radomil
Procházka zařídil našim benjamínkům účast v televizním utkání mezi
SK Dynamo Č. Budějovice a mužstvem Opavy na Střeleckém ostrově formou zavádění hráčů. Tečkou
za úspěšným ročníkem byla pěkná
dokopná v místní sokolovně, kde
jsme se všichni, včetně rodičů, pobavili. Účast byla obrovská – mohu s čistým svědomím říci, že sokolovna praskala ve švech. Závěrem

Trenéři (zleva) Barbora Tunková, Jiří Vazač a Otto Vrábek se svojí drobotinou

chci poděkovat za spolupráci vedení TJ Nová Ves a všem, kdo se aktivně podílí na organizaci soutěže.

Přejme si, ať nám i dětem vydrží
elán i do příštího ročníku. Našim
hlavním cílem bude vybudovat další

Radomil Procházka ovládl letošní fotbalové ankety

P

o vyhrané jarní předehrávce už byla připravena pro
celý tým a nejužší vedení oddílu dokopná v borovnickém hostinci Na Dvorečku. Zde byly vyhlášeny ankety roku 2017, a to
„střelec“, „nahrávač“ a „hráč roku“ 2017. Střelci a nahrávači byli
zvoleni v rámci zápisů z jednotlivých utkání a přípravných zápasů. Hráč roku byl zvolen formou

Předseda
je s uplynulým
rokem spokojen
Dovolte mi poděkovat všem hráčům za výbornou reprezentaci naší
TJ i obce a popřát, minimálně tak
dobré výsledky v krajské soutěži
jako doposud. Dále děkuji Jirkovi
Vazačovi, Barboře Tunkové, Ottovi a Michaele Vrábkovým, Vítkovi
Neumannovi ml. a Martinovi Bartizalovi za příkladné vedení oddílu mládeže a přeji jim taktéž hodně
úspěchů do dalších ročníků.
Jiří Kukačka

anonymního hlasování pouze mezi členy týmu a výsledek hovoří
za vše. Před tím, než byly spočítány hlasy v anketě, ujal se slova jeden z členů fotbalového výboru, zastupující trenér a zároveň
hráč základní jedenáctky Radomil Procházka, který dostal plnou
důvěru ostatních členů výboru
ke zhodnocení celého hráčského
roku 2017. Chválil, ale i upozornil

na náročnost jarní části sezóny,
do které nastupujeme jako lídr
skupiny A. Alespoň slovem vzpomněl i na trenéra Miroslava Pekárka, který v době, kdy se konala dokopná, ležel v nemocnici
po plánovaném operačním zákroku. Kvůli jeho vleklejším zdravotním problémům byl „Radek“ zvolen i jeho zástupcem ve funkci
trenéra.
Michaela Vrábková

Foto Michaela Vrábková

soutěžní tým - starší přípravku. Přeji
všem klidný zbytek letošního roku.
Jiří Vazač

Klidné vánoční
svátky
a mnoho štěstí,
zdraví a lásky
v roce 2018
od TJ Nová Ves

Trenéři mužů takový podzim nezažili Máme závlahovou

P

odzimní část sezóny se nám
povedla na výbornou a zapsali
jsme se do novoveské historie fotbalu nejlepším umístěním všech dob.
34 bodů je pro nás velkým úspěchem, se kterým jsme vůbec nepočítali. Mužstvo si sedlo, jelo na vítězné vlně a předvádělo i pohledný
fotbal. Tým je složen ze starších
zkušenějších hráčů, ale i z mladých
fotbalistů, kteří výborně do mužstva zapadli a vytvořili těm starším
skvělé sparing partnery. Během sezóny se náš tým omladil, takže se

můžeme pyšnit nejnižším věkovým
průměrem v I.B třídě krajské soutěže. Jen tak dál!!! Na jaro teď nemyslíme, odpočineme si a v lednu začneme pořádně trénovat. Ještě
nás čeká moc a moc práce. Hráčem
podzimu TJ Nová Ves jsem zvolil
Radomila Procházku, jednoho z tahounů mužstva, který patří k top
střelcům i v rámci celé soutěže.
V posledních zápasech, které kvůli zranění sledoval z lavičky, mužstvu na hřišti chyběl.
Miroslav Pekárek

vodu ve sportovním
areálu
Naše letité přání se stalo skutečností, v létě jsme i s velkou podporou
obce Nová Ves dotáhli vodovodní
potrubí do sportovního areálu.
Velmi děkujeme všem zúčastněným firmám i jednotlivcům, kteří
pomohli při realizaci, jelikož jsme si
velkou část dělali svépomocí. Velké díky patří firmě STAVING CB
s.r.o. a Tomášovi Boškovi za pomoc
s technikou. Michaela Vrábková
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Letos nám do lampiónů zadul Herward
N

avečer, v sobotu 28. října tohoto roku, již potřetí, vyšel
lampiónový průvod, od kapličky sv. Martina, k pomníku padlým ve světové válce na Hůrce.
Tenkrát celou akci provázel silný vítr, ale ani ten neodradil nejen děti s lampióny, ale i mládež
a dospělé, kteří si přišli připomenout „Den vzniku samostatného
československého státu“. Společně také vzpomenuli na naše bývalé spoluobčany, kteří padli na bojištích 1. světové války. Slavnostní
ráz celé akce umocnila přítomnost

krojovaných a uniformovaných
zástupců místních spolků s prapory a smutečním věncem. Nemohl
chybět ani malý trubač a dítka ze
ZŠ Nedabyle, pod vedení paní učitelky Špačkové, zpívající Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku
a společně též státní hymnu. Hůrecké zvony se tentokráte rozezněly díky místním zvoníkům – manželům Novákovým. Děkuji všem,
kteří si udělali čas a svou účastí
přispěli k důstojné oslavě tohoto
významného státního svátku.
jh

Mgr. Kristýna Špačková se svými žáky ze ZŠ Nedabyle.

Započala výsadba nových stromů

V

říjnu započala výsadba osik
u cesty směrem od lesa Chlumek k nejvýchodnějšímu železničnímu přejezdu v naší obci. Současně bylo v obecním lese vysazeno
zhruba tisíc smrčků. Hned, jak počasí dovolí, budeme pokračovat
i na jaře. V listopadu bylo vysazeno 26 ks švestek (odrůdy Čačanská
rodná a Wangenheimova) na Hůrce, od vyhlídky směrem do Nedabyle. Tato akce je doprovázena prořezávkou šípkových keřů,

N

Jan Jedlička při výsadbě javorů babyka.

trnek a dalších náletových dřevin,
které musely částečně ustoupit novým ovocným stromkům. Dalším
místem, které se na jaře zazelená do krásy, je západní část ulice
„u hřiště“, kde za oběť rekonstrukce padly dvě břízy. Nyní je nahradilo šest javorů babyka. Naproti tomu jsme byli nuceni vykácet
několik stromů sousedících s budovou obecního úřadu, ty musely ustoupit výstavbě nové hasičské
zbrojnice.
jh

Vyhlídka na vrcholu Hůrky prošla
radikální obměnou

aše obec je členem svazku
měst a obcí Pomalší, který
sdružuje celkem 22 obcí. V jednotě je síla a toto heslo znovu potvrdilo, že má smysl určité projekty dělat
dohromady. Jedním z takovýchto skutků je vybudování odpočinkového místa v prostoru, který již
delší dobu volal po svém zvelebení. Ten, kdo pravidelně obchází naši
ves, si jistě povšiml laviček umístěných v místech, kde je krásný rozhled a doslova vybízejí k posezení
a dobití pozitivní energie. S nápadem a vlastním vybudování jakéhosi „lavičkária“ přišel již před několika lety pan Milan Prokeš. Ten
navázal spolupráci s členem KČT
panem Oldřichem Fenclem (zemřel
v roce 2015 ve věku 85let) a vznikla lavička s výhledem na Novohradské hory, Kleť a okolí. Toto místo se
nachází při cestě směrem na vrchol
obce Hůrka, kde těsně u kapličky sv.

Foto Božena Prokešová

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
30. prosince 2017

Vánoční turnaj
neregistrovaných
ve stolním tenise
9:00 h Sokolovna
20. ledna 2018

Myslivecký bál
pořádá MS Nedabyle
20:00 h Sokolovna
27. ledna 2018

Rockový bál,
hraje Spanilá jízda
20:00 h Sokolovna
24. února 2018

Retroples ve stylu
70.–80. let
pořádá TJ Nová Ves
19:00 h Sokolovna
25. února 2018

Dětský karneval
pořádá TJ Sokol
15:00 h Sokolovna
3. března 2018
Nově osazený přístřešek na hůrecké vyhlídce.

Martina odbočíte do leva a po padesáti metrech se Vám naskytne
nádherný rozhled. Původní lavičku doplnilo srubové posezení s přístřeškem (vyrobila a namontovala
fa. Kubík z Borovnice) a pro udržení pořádku jsme zde osadili nový odpadkový koš. Že je toto místo

hojně navštěvováno, svědčí často
kladený dotaz, kam se poděla mapka s kresleným panoramatem. Nikdo ji nezničil ani neukradl, je dočasně uschována na obecním úřadě
a po překopírování na nový podklad bude zjara opět vrácena na své
místo.
mp

Lyžařský zájezd
Flachau
pořádá TJ Sokol
odjezd ve 4:30 h
od OÚ Nová Ves
10. března 2018

Šibřinky
pořádá TJ Sokol
20:00 h Sokolovna
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Prostranství vedle nádraží bylo vždy místem setkávání
V

roce 2017 to bylo 65 let co
Čs. státní dráhy (ČSD) předaly tehdejšímu Místnímu národnímu výboru (MNV) Nová Ves
tzv. Horní železniční přednádraží do správy a udržování, coby správci přilehlé komunikace
do Borovnice. Do údržby obce
přednádraží přešlo už 1. 1. 1952,
ale předáno bylo až 14. 5. 1952.
Toho dne byl o předání sepsán
ve staniční budově (N. V. 29) zápis na základě § 19 vládního nařízení č. 37/1951 Sb. s podpisy za ONV, KNV, JNV, MNV
a ČSD (CŘD, TS a TSS).
Přednádraží začínalo 2 metry od přijímací budovy (čp. 29),
při níž je žumpa, čekárna byla
průchodná i z této strany. Široké bylo asi 13,5 m, až k tehdejšímu akátu a dlouhé bylo asi 84 m
směrem k železničnímu přejezdu.
Tam končil předávaný úsek, 14 m
od osy koleje č. 3. Část přednádraží byla štěrkovaná a část zatravněná. Spolu s pozemkem, který
patřil k hostinci (N. V. 30), tvoří přednádraží užitečný prostorný
plácek, kde bylo vždy živo. Sem
přijížděly služby, jako broušení
nožů a nůžek („šlejfíř“ přijížděl
Žukem), pojízdná masna (Grant),
pojízdné Ovoce-zelenina (RTO),

Prostranství na přelomu 60. – 70. let minulého století.
(Kdopak to tam stojí?)
Foto archiv Jiřího Vávry

očkování psů, pojízdná prádelna, dovoz P-B lahví atd. Odjížděly odtud zájezdy, výlukové autobusy, bylo to místo srazů – jakási
náves, která nikdy návsí nebyla.
Stávala tam i Májka – pobitá řetězy a jiným kovovým odpadem,

aby si přespolní zloděj zničil pilu a mladíci na Pionýrech (dnešní
sedmdesátníci) tam u rozcestí měli, díky travnatému ostrůvku, první kruhový objezd na světě... První asfaltování v těchto místech
asi nikdo písemně nezaznamenal.

Živo tam bývalo už za 1. republiky, např. při „baráčnických poutích“. Nyní k této ploše přibyl
v listopadu 2016 od ČD (SŽDC)
plácek po bývalém nádražním
parčíku. Do r. 1963 to byla staniční zahrádka s dřevěným plotem,
a kdysi při ní bývala trafika Albíny Rusínové. Málokoho, kdo prochází dnes tímto místem, napadne, že v 19. století zde nic nebylo,
jen porost jalovce, osiky a „řežabu“ (jeřabiny), na kterých ptáčníci odchytávali ptactvo, a cesta
z Hůrky do Borovnice. Život sem
postupně přicházel, až když Jan
Adolf Schwarzenberg pronajal
zdejší pozemky pachtýřům k obdělávání, a se stavbou železniční
trati do Gmündu se vznikem železniční zastávky, a pak i s postavením staniční budovy a schwarzenberské hospody. První, kdo si
v těsné blízkosti železniční stanice postavil rodinný domek čp. 39,
byl železničář Jan Hons z Doubravice (*1885 – †1949). První, kdo
stavěl domek na hůreckém katastru, v těsné blízkosti žel. stanice,
byl železničář František Beníšek
(*1934) a to čp. 32. A přibývaly
další a další domy a vilky...
Jiří Vávra

NAŠI JUBILANTI

7. 9. 2017
Jiří Cvrkva
oslavil 80 let
25. 10. 2017
Václav Jakl
oslavil 75 let

Jedna z nejstarších dochovaných pohlednic Nové Vsi z roku 1910.

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a veselou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá
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Vážení hosté,
dovolte nám, poděkovat Vám s předstihem za přízeň,
kterou jste nám v letošním roce věnovali a doufáme,
že nám ji zachováte i v roce následujícím.
Přejeme Vám všem, klidné, pohodové a šťastné Vánoce.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů jak v osobním,
tak i v profesním životě po celý rok 2018.
Břetislav Šádek s kolektivem spolupracovníků

RaBa - servis
Radim Bachratý - Nová Ves 101

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

KOTLÍKOVÁ DOTACE - PROGRAM DEŠŤOVKA
603 749 031

Radová Jindřiška
činnost účetních poradců,
vedení účetnictví,
vedení daňové evidence včetně mezd
Omlenická 459, Kaplice
(t.č. Soběnov 132) tel. 724 199 404

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

Firma HAMIZA obalový servis s.r.o. přijme
do svého provozu v Českých Budějovicích
na Rudolfovské třídě 674
pracovníky se sníženou pracovní schopností
do výroby kartonáže z vlnité lepenky,
provoz na dvě směny.

Město Velešín nabízí místa

Nástup možný ihned nebo od 1. 1. 2018

ve zcela novém domě
s pečovatelskou službou

Kontakt: 602 263 190

Podrobnosti získáte v kanceláři OÚ Nová Ves
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