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Den před Novoveskými slavnostmi
se obecní úřad v Nové Vsi
proměnil v uměleckou galerii

Srdečný přípitek místních umělců s panem starostou při slavnostním zahájení výstavy.

V

pátek 27. července 2018 starosta obce
svým proslovem slavnostně zahájil vernisáž nultého ročníku uměleckého minifestivalu
MÚZY NA VSI.
Myšlenka, přivést festival k životu, se zrodila
v hlavě Richarda Nídla a Kateřiny Ašenbrennerové. S podporou obce se podařilo uspořádat
výstavu, která návštěvníky ohromila. Vystavená
díla patří umělcům a výtvarníkům žijícím v obci a okolí. Návštěvníkům se nabízí podívaná
na prvotřídní malby, fotografie, jsou zde i skvěle soustružené vázy a nechybí ani antistresové
omalovánky.
„Vím, že v Nové Vsi a okolí je spousta skvělých
umělců. Bydlí tady akademičtí malíři, ale jsou
tu i lidé, do kterých byste neřekli, že mají umělecké nadání. Je škoda je lidem nepředstavit.
Zároveň jsem si přál, abychom touto akcí podpořili umělce, kteří by o své výstavě snad ani
neuvažovali. Bylo pro mě hezké sledovat odcházející návštěvníky, které jsme snad i inspirovali k vlastní tvorbě. S některými jsme se dokonce domluvili, že nám nabídnou svá díla pro
příští ročník.“, uvedl Richard Nídl.
Na vernisáži nechybělo ani občerstvení pro

návštěvníky. Slavnostním přípitkem byli uvítáni vystavující umělci, bez nichž by samotné
Múzy na vsi ani nemohly vzniknout. Velké díky
tedy patří všem 11-ti umělcům: Kateřině Ašenbrennerové, Barboře Bálkové, Patriku Hykovi,
Karlu Dubovi, Pavlovi Farkovi, Kateřině Jaklové, Pavlíně Nídlové, Ivetě Novákové, Petrovi
Vackovi, Dominikovi a Filipovi Vaňkovým.
Letošní výstava MÚZY NA VSI potrvá až
do konce prázdnin v prostorách obecního úřadu.
Minifestival MÚZY NA VSI by i pro příští
ročník rád obsáhl celou šíři uměleckých počinů místních obyvatel – keramiku, výtvarnictví,
řezbářství nebo i literární tvorbu. Jeho hlavní myšlenkou je dát místním umělcům prostor
pro jejich díla a vytvořit pro návštěvníky krásnou a inspirativní podívanou. Pokud byste se
i vy nebo někdo z vašich blízkých rádi účastnili
příštího ročníku výstavy, neváhejte kontaktovat
pana Richarda Nídla na telefonu 720 250 000
nebo na e-mail: info@muzynavsi.cz.
Na závěr budu citovat z návštěvní knihy výstavy: „Žijí tady lidé s velkým srdcem a citlivou duší. Výstava se moc povedla a těšíme se na příští!“
Pavlína Nídlová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
toto slovo starosty je vlastně poslední, v mém
čtyřletém volebním mandátu 2014-2018.
V říjnu nás čekají volby
do zastupitelstva obce,
které určí novou podobu na další období. Když
jsem naprosto neočekávaně začal vykonávat
funkci starosty obce, neměl jsem nejmenší tušení, jaká to bude zátěž nejen pro mě, ale i pro
mé blízké a mou rodinu. Tři roky jsem tuto funkci vykonával jako neuvolněný starosta, tzn. při práci. Poslední rok, ve kterém se
konečně začaly objevovat konkrétní výsledky společné práce, jsem požádal zastupitelstvo o to, abych mohl svoji původní profesi
pověsit částečně na hřebík a věnovat se své
funkci zcela naplno. Mnoho z vás se mě několikrát optalo: „Jak to zvládáš?“ Zvládám,
ale jenom díky obrovské týmové podpoře
přátel a rodiny. Vždy jsem vyhledával práci,
která je různorodá, a to mě na ní těší nejvíce.
Co se týče úkolů, které jsme si předsevzali,
známkuji je chvalitebně. Kanalizace do staré části Nové Vsi a s ní spojená infrastruktura (chodník, veřejné osvětlení) je na počátku realizace, a další projekty se již rýsují.
Právě proto budu opět, v čele sdružení nestranných kandidátů NOVE, usilovat o znovuzvolení s vědomím, že neseme svou kůži
na trh a námi rozpracovanou práci chceme dodělat. Děkuji celému zastupitelstvu
za veškerou odvedenou práci. Vždy jsem si
cenil toho, že se, i přes rozdílné názory, dokázal najít společný směr a cíl. Zvláštní poděkování za podporu patří zaměstnancům
obce a členům zájmových spolků. Své slovo
zakončím citátem, který je asi pro toto poslání nejvýstižnější: „Není na světě člověk
ten, aby se zalíbil lidem všem.“
Marek Prokeš, starosta obce Nová Ves

2 strana

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

Červen - červenec - srpen 2018

Číslo 15

Stavba hasičské zbrojnice započala v termínu
J

ak jsem již v minulém čísle
upozorňoval, zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice bylo
plánováno na červenec. Jsem nesmírně rád, že se tento termín podařilo dodržet. Stavební firma pana Ivana Janečka, která realizaci
celé této akce zaštiťuje, v současné době zahájila vyzdívání obvodového zdiva a příček. Zbrojnice je přistavována k západní stěně
stávajícího obecního úřadu, její
délka činí 23,6 m a šířka 6 m. Garážové stání je situováno na jih,
na opačné straně budovy se bude
nacházet školící místnost (zasedačka), technické zázemí je umístěno uprostřed.
jh

Dělníci a stavební stroje při kopání základu.

V příštím roce by se měl opravovat průtah naší obcí
U

zavírka hlavní silnice č. II/156,
která proběhla v období
července až srpna, svoji úlohu
splnila jen částečně. Z původně
plánované trasy od kruhového
objezdu v Nových Hodějovicích
„u Penny“ až do Strážkovic, byla
nakonec realizována pouze část.
Doubravický kopec, průtah obcí Nedabyle k začátku Nové Vsi
a celý Strážkovický kopec. Důvod proč se neprovedlo vše, co
se naplánovalo, byl v podstatě jediný. Kolize objízdných tras s jinými stavebními pracemi v okolí
krajského města nedovolila plně

zajistit provoz a hrozil celkový
dopravní kolaps. Jestli se v příštím roce podaří zrekonstruovat

úsek přes Nové Hodějovice zatím není jisté. Co jisté je, že nás
pravděpodobně v roce 2019 čeká

Předěl mezi opravenou a neopravenou částí komunikace směrem od Nedabyle.

kompletní oprava průtahu hlavní silnice č. II/156 přes Novou
Ves. Tato uzavírka bude časově náročnější, neboť zde dojde
k hloubkovému odebrání podloží, celkové úpravě stok a kanalizačních vpustí podél silnice a křižovatky „u myslivny“.
A aby toho nebylo málo, v tuto chvíli se připravuje projekt –
rekonstrukce mostku přes Zborovský potok, na hlavní silnici
č. II/156 (úplná uzavírka). Zda
se podaří obě stavby termínově
sladit je zatím nejisté.
Marek Prokeš

Naše obec přebírá do své správy místní poštu
V

minulých letech bylo
možno několikrát zaslechnout šeptandu o tom, že pošta
v Nové Vsi bude zrušena. Hned
na začátku řeknu: „Není to
pravda!“ Krátce popíši vývoj situace. Již v roce 2012 naší obec
oslovilo vedení České pošty
s návrhem provozovat zdejší
poštovnu pod správou obce Nová Ves. Tento pokus byl okamžitě zamítnut. Uteklo několik let a v roce 2016 jsme byli
osloveni znovu s nabídkou nového projektu, nesoucího název
„Pošta Partner“. V něm Česká Pošta s. p. nabízí k provozu

některé své pobočky obcím nebo
soukromým subjektům. V praxi
to vypadá tak, že provoz poštovní přepážky a její služby si za paušální cenu zajišťuje obec sama, nebo v druhém případě je tato služba
provozována jako doplnění podnikatelské činnosti (např. obchod
s potravinami, hospoda, kadeřnictví atp). Tady začalo období vzájemného vyčkávání a vyjednávání. Vzhledem ke všem možným
důsledkům, zvážení celé situace a celkovému porovnání všech
pro a proti, jsme nakonec odsouhlasili převzetí pošty pod správu
obce. „Nová poštovna“ zůstane

ve stávajících prostorách, vedle Hostince U nádraží, a nezmění se ani paní poštmistrová. Tuto funkci bude nadále zastávat
naše dobrá duše Kateřina Bachratá „Candrová“. První otvírací den je úterý 4. září 2018 s novou otevírací dobou, která bude
lépe přizpůsobena potřebám občanů. Tento provoz bude mít samozřejmě vliv na rozpočet obce.
Bude záležet hlavně na nás všech,
jak poštovní úřad budeme využívat a podporovat. Z každé provedené transakce dostaneme jakousi
drobnou haléřovou provizi, která zůstane obci. A proto vyzývám

všechny, i přespolní: „Zřiďte si
doručovací adresu pro listovní
zásilky nebo balíky zde v Nové Vsi.“ Upravená otevírací doba i služby tomu budou určitě
nakloněny.
Provozní doba:
pondělí, středa
14:00 – 18:00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
06:30 – 10:00 hodin
První otvírací den je v úterý
4. 9. 2018 od 06:30 hod.
Marek Prokeš
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Třídění bioodpadu má své jednoduché zásady
C

elý rok se v našem zpravodaji věnujeme novému systému svozu odpadů. S potěšením
konstatuji, že informace, které
vám prostřednictvím těchto článků předkládáme, přináší, z velké
části, dobré výsledky. Ale přeci
jenom řečeno slovy Járy Cimrmana: „Máme tady jeden zlý, ošklivý, nepěknou věc.“ Mezi ten
největší problém momentálně patří místo určené k ukládání větví před obecním úřadem v Nové Vsi. V praxi to funguje tak, že

každý občan této obce má možnost složit větve, trávu a veškerý
bioodpad na tomto místě v samoobslužném režimu. S pomocí informační tabule, na níž je popsáno
kam, co patří, vše akorát roztřídit.
Je zde místo ohraničené betonovými pražci, do kterého patří větve, kmínky stromů, zkrátka hrubší materiál. Tento se pak, v rámci
sdíleného štěpkovače, rozdrtí a použije pro naši potřebu. Do,
hned vedle vpravo stojícího, modrého kontejneru se ukládá veškerý

drobný bioodpad jako je tráva,
drobné větvičky, ostříhané túje,
piliny, padlé ovoce apod. Stává se
naprosto běžně, že v místě pro větve nacházíme vysypanou trávu,
shnilá jablka, kompoty i se sklenicemi, a co je asi nejhorší, i vázací drát. Kombinace větví s tímto
drátem pak hrozí vážnou havárií
štěpkovače. Proto důrazně apeluji na dodržování těchto zásad třídění. Od těch, kteří se musí doslova tímto „hnojem“ prohrabovat, to
vyžaduje velké úsilí a zdržuje je to

Nové informační nástěnky pomohou
s orientací v naší obci
V

šechny informační nástěnky v obci procházejí kompletní výměnou. Vede nás snaha
ujednotit jejich celkový vzhled,
a co je nejdůležitější, zapracovat
do nich naprostou novinku a tou
je informační mapa čísel popisných. Jak jistě všichni víte, katastr obce Nová Ves obsahuje dvě
části, a to Hůrku a Novou Ves.
Dále velmi těsně sousedí s katastrem obcí Nedabyle a Borovnice. Proto u nás dochází k naprostým paradoxům, jako je třeba to,
že ulice uprostřed obce je na jedné straně Hůrka, přes ulici Nová Ves a na konci Nedabyle. Je
naprosto běžné, že pošta, určená
adresátovi na Hůrce, skončila jinému v Nové Vsi se stejným číslem popisným. Nově osazované

Nová nástěnka „u myslivny“

mapy pomohou nejen novým kurýrům, bloudícím se svými zásilkami po našem katastru, a nám

Obec má od června nového
technika údržby

PODĚKOVÁNÍ
Náš obecní technik František Vávra děkuje Jiřímu Kubešovi, Josefu Funjekovi a Miloslavu Lepšímu
za pomoc při opravách obecní techniky. Dále děkuje všem občanům,
kteří ochotně uklízejí i veřejná prostranství v okolí svých domovů –
je to velká pomoc. A na závěr žádá
pejskaře, kteří venčí své čtyřnohé
mazlíčky, aby po nich řádně uklízeli jejich exkrementy, a to hlavně
v ulici „nad hřištěm“ a na „polničce“ (od MŠ směrem k Nedabyli)
– neboť tato neohleduplnost velmi
znesnadňuje údržbu trávníků.
redakční rada

všem objasní, kdeže končí očekávaná pošta.
Marek Prokeš

J

istě vám neuniklo, že v pozici
výkonu technické údržby obce
došlo na začátku června ke změně. Po té co na konci měsíce května, po vzájemné dohodě, ukončil
pracovní poměr v pozici technika
obce ing. Jan Tesař (a já mu tímto děkuji za veškerou práci), bylo
nutné hledat místo něho náhradu.
V dnešní době, kdy je velmi těžké
sehnat schopné a samostatně myslící pracovníky, uvítal jsem zájem
pana Františka Vávry ml. o tuto

práci. Jelikož je to člověk technicky zdatný, manuálně zručný a umí
si poradit, bylo rozhodnuto hned.
Jeho nadšení pracovat s technikou
(např. nová elektro tříkolka), nářadím, ale i lidským materiálem jako je „závozník“ Míra, je pro mě
zárukou dobře fungující spolupráce. Pokud budete mít nějaký podnět k technickému zabezpečení
obce, neváhejte se na p. Vávru obrátit a věřte, že vám vyjde maximálně vstříc.
Marek Prokeš

od jiné potřebné práce v naší obci.
Tím, že si podstatnou část tohoto materiálu zpracováváme sami,
dochází ke značné úspoře financí za odvoz a likvidaci. Celý tento prostor před úřadem je pod kamerovým dohledem, díky němu si
někteří spoluobčané již měli možnost vyslechnout mé ústní napomenutí. Pokud i nadále budou porušovány tyto zásady, budeme
nuceni toto místo oplotit a stanovit pevnou otevírací dobu.
Marek Prokeš

Dlouhodobě
nás trápí
nesprávné
parkování
Jako červená nit se táhne naší obcí problém s parkováním
osobních vozidel. Špatně parkující auta znesnadňují pohyb především nákladním vozidlům a traktorům, které nám
zabezpečují svoz odpadů z našich domácností, zimní údržbu komunikací a také bezpečnost, to například v případě, že
bude nutný zásah mobilní požární techniky Veškeré silnice,
ať v majetku obce nebo kraje,
jsou projektovány na to, aby se
po nich jezdilo, ale už na nich
nezbývá místo na parkování. Bydlíme na vesnici, a tak,
na rozdíl od města, jsou parkovací stání projektována na soukromých pozemcích ve formě
garáží, parkovacích přístřešků nebo otevřených stání vedle domů. Pokud má někdo tak
početný vozový park, že se mu
už na jeho parcelu nevejde, pak
má možnost využít odstavnou
plochu před obecním úřadem,
která je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem.
V mnohých případech by stačilo používat zdravý selský rozum, nestát na požárních hydrantech nebo se například vžít
do role řidiče popelářského vozu, který má za úkol zajet před
každý dům v naší obci, aby nás
zbavil nechtěného odpadu.
jh
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Slunečné počasí opět přálo výletu pro seniory
V

pondělí 25. června měli, opět
po roce, naši senioři možnost
absolvovat plavbu výletním parníkem, tentokrát po Orlické přehradě. Počasí bylo nadmíru slunečné,
a tak se mohlo všech 53 zúčastněných bezstarostně věnovat dvouhodinové plavbě, při které si plnými doušky užili nejen roztodivných
břehů a vodní hladiny, ale poslechli si i širokou škálu písniček v podání kapely pod vedením Karla Pixy.
Po obědě, jenž zahrnoval výběr
ze dvou jídel, a po kávě, kterou
byli někteří nuceni „vdechnout“
ještě v horkém stavu, následovala hodinová prohlídka zámku
Orlík – Schwarzenberského sídla, které do své správy rodového majetku převzal v roce 2006
Jan Nepomuk po svém otci Karlu Schwarzenbergovi.
Jedna zajímavost, která má spojitost s naší obcí – v druhé polovině
19. století řezbář Jan Teska ze Starého Sedla vytvořil unikátní kazetový strop a obložení stěn v místnosti, která sloužila Schwarzenbergům
jako jedna z jídelen. Jan Teska
za svou práci obdržel v roce 1891
stříbrnou medaili na Zemské jubilejní výstavě v Praze, ze které pochází i část novoveské hospody.
Nutno podotknout, že zlatá medaile v tomto roce udělena nebyla.
O tom, jak si někteří vychutnávají
společné plavby, svědčí i zde napsaná báseň.
ka

Starosta se o lid starat musí,
to je přece věc jistá.
Náš starosta však liga je,
je ten nejlepší ze zastupitelstva.
Ke své práci dobré kolegy má,
každý z nich mu rád pomáhá.
Starají se aby obec vzkvétala
a lidem radost z díla stoupala.
Část kazetového stropu od řezbáře Jana Tesky.

To vše kromě dalších akcí se jim daří,
Proto taky se na seniory zaměří.
Výlety autobusem, plavba lodí,
tak to na těch akcích chodí.
Hudba k tomu také hraje,
její tóny rozlétají se do kraje.
Prohlídky hradů, pivovarů k tomu patří,
senioři se při tom hezky bratří.
Ještě na přilepšenou oběd pro ně zajistí,
řádným soupisem vše pojistí.
Všechno klape jako na drátku,
doma to budou senioři vyprávět
jako pohádku.
Senioři posílají velké díky,
a těší se na další krásné okamžiky.
Poděkování také paní Kateřině
za dobrou organizaci.
Až na podzim přijde správný čas,
věřím, že všichni víme komu dáme hlas.
Jana Malecova a Kokořovi

Naši senioři při prohlídce zámku Orlík.

Sestry Havelkovy zazpívaly i v Nové Vsi

J

ízdy historického parního vlaku po jižních Čechách pořádají České dráhy. V pátek 3. srpna
2018 vyjel historický vlak vedený
parní lokomotivou 354.195 zvanou Všudybylka nebo také Jednička ze stanice České Budějovice, přes Novou Ves, Trocnov,
Radostice u Trocnova, Borovany,
Jílovice, Nové Hrady, České Velenice do Třeboně. Vlak byl sestaven ze čtyř vozů zvaných Rybák.
Doprovodný program v dobové atmosféře připravilo město Borovany, a to v rámci oslav
stoletého výročí založení republiky. Již na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích

vítali cestující na peróně borovanští komparzisté oblečení v kostýmech 1. republiky a flašinetář, jehož hudební nástroj neutichl ani

cestou ve vlaku. A krásnou ozdobou byly i Sestry Havelkovy, které pár svých melodií zazpívaly
i při zastávce vlaku v Nové Vsi.

Doba 1. republiky se přenesla na chvíli i do Nové Vsi.

Při příjezdu do Borovan vítal
vlak přednosta stanice společně s desítkami mávajících lidí.
Hrála zde dobová kapela Táborští pouličníci, opět vystoupily Sestry Havelkovy, které se
pak přesunuly na svůj večerní
koncert do areálu borovanského kláštera, a především byla
pokřtěna nová kniha „Četnické
humoresky z Borovan.“
Nechybělo ani výtečné občerstvení připravené místními ženami z Klubu tradic, a aby se
na tento den nezapomnělo, Fotoateliér Seidl nainstaloval svůj
dobový koutek.
zdroj město Borovany
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Letošní slavnosti jsme pojali pohodově
T

radičně, poslední sobotu v červenci se uskutečnily, již po jedenácté, Novoveské slavnosti.
Po loňských kulatinách jsme se v organizačním výboru usnesli, že nebudeme radikálně měnit program, ale
provedeme drobné úpravy s cílem
přichystat pohodové oslavy nejen
pro návštěvníky, ale i pro pořadatele.
Ráno se začínalo brannou hrou, jejíž trasa byla letos trošku prodloužena. Ve stejném čase začínal sraz
veteránů, kde byly k vidění nejen
motocykly, ale i bicykly a automobil. Nově se v programu slavností
objevilo fotbalové utkání, v němž
místní borci TJ Nová Ves podlehli 3:5 hostům z rakouského Rappottensteinu. Dopoledne se také rozběhl volejbalový turnaj, který se prvně
hrál na novém multifunkčním hřišti.
V poledne se již vyhlašovali vítězové branné hry: 1. KROUŽKOVANÝ ČEPICE – Ben Bauer +
Anna Jakešová (68 bodů), 2. RŮŽOVÉ PRASÁTKO – Stánička
Prokešová + Johanka Ašenbrennerová (67 bodů), 3. NOVOVESKÉ SLAVNOSTI – Kryštof Ašenbrenner (64 bodů). Ze
všech 61 dětí, které se tohoto závodu zúčastnily, byli vylosováni
tři šťastlivci – Jáchym Černohorský, Vojtěch Veselý a Anna Bošková, kteří získali rodinné vstupenky do ZOO Hluboká.
Od 14:00 začalo, ve stanu, divadelní představení pro děti Šípková Růženka v podání Víti Marčíka, a pak

Členové divadelního spolku Utopenec při závěrečné „děkovačce“.

vyhrávala, k tanci a poslechu, dechová hudba Kameňáci. Po divadle děti zachvátila zlatá horečka,
a stejně jako loni se vrhly s vervou do překopávání hromady písku, bohužel se nepodařilo nalézt
největší diamant, a proto hlavní cena zůstává do příštích slavností.
Vedle pískoviště jste si mohli vyzkoušet, díky ochotě majitele firmy Staving CB, své bagristické
dovednosti. Ukázka Integrovaného záchranného systému tentokráte
spočívala ve spolupráci členů místní jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce (JSDHO) Nová Ves
s osádkou CAS 20 ze stanice HZS
Jč kraje v Suchém Vrbném. Hasiči
společnými silami, i přes technické
problémy, uspořádali za fotbalovou
brankou „pěnovou koupel“, která
pak přešla v dekontaminaci mokrou

cestou. S ohledem na okolní teplotu
bylo množství použité vody přiměřené. Vítězkou každoroční soutěže
o nejlepší „Novoveský utopenec“
se tentokráte stala paní Jana Hlachová, která tak vyhrála dvě permanentky na domácí utkání HC Motor
v nadcházející sezóně. Druhá skončila Božena Prokešová následována Jiřím Vazačem, oba obdrželi poukaz v hodnotě 250,- Kč na nákup
v Řeznictví Erhart.
V 19:00 vystřídal ve stanu dechovku, bigbít - kapela Rozkrock.
Před západem slunce se do stanu
hrnuli, jako každoročně, netrpěliví diváci, dohadující se s čím že
se to letos zase předvedou místní
ochotníci. Hra se zpěvy, připomínající sto let od vzniku republiky,
mnohé překvapila, a to i tím, že se
po letech podařilo vrátit na prkna

Představujeme novou ředitelku v Mateřské škole

J

menuji se Štěpánka Hušková Laštůvková a od 1. 8. 2018
jsem začala pracovat jako ředitelka Mateřské školky v Nové Vsi.
Tato vesnička mi přirostla k srdci již před 18 lety, protože jsem
k vám dojížděla na návštěvy
za kamarádkou se svou, tenkrát
malinkou, dcerou. Dneska máme
s manželem dcery dvě, jednu již
dospělou a druhou v deváté třídě
základní školy.
S dětmi pracuji již 25 let, vedu pro
ně zábavné cvičební programy,
organizuji příměstské tábory, dětské dny a také jste mě mohli potkat na některém karnevale ve vaší obci, kam jako moderátorka
jezdím již 6 let. Práce s dětmi je

zodpovědná a náročná, ale na druhé straně je člověk obklopen dětskou spontánností, upřímností
a bezprostředností, která přináší
radost.
Nabídka zúčastnit se konkurzu
na místo ředitelky pro mě byla

výzvou jak spojit své organizační schopnosti při práci s dětmi
a uplatnit své cvičitelské dovednosti. Předškolní vzdělávání je
stěžejní oblastí ve formování lidské osobnosti a výrazně ovlivňuje
další emoční vývoj dítěte ve vztahu k ostatním lidem a kamarádům.
Je to nejdůležitější a neopakovatelné období v životě člověka.
Karel Čapek řekl: „Nejdůležitější na světě nejsou věci, ale chvíle,
okamžiky, vteřiny...“
Mým přáním je, aby děti z naší školky byly dobře připravené
do života a aby prožily příjemné chvíle, okamžiky a vteřiny,
na které budou rády vzpomínat
i po letech.

znamenající svět dlouholetého
člena ochotnického spolku Utopenec pana Aloise Neumanna, který
svým houslovým doprovodem dodal celému divadelnímu vystoupení, které neslo trefný název „Ach,
synku, synku...“, patřičnou atmosféru. Po představení pokračovala
ještě hudební produkce, a tak se ti
nejvytrvalejší vraceli do svých domovů až k ránu. Ani letos se nám
nevyhnulo zranění v řadách dětí,
takže malého Jakuba Vávru odvážela sanitka doopravdy, nebyla to
žádná ukázka.
Na závěr nezbývá než poděkovat
sv. Petru za přízeň, neboť počasí
nám přálo. Velký dík patří nejen
pořadatelům, ale i všem těm, kteří se aktivně podíleli na zdárném
průběhu slavností. Tak na viděnou zase za rok.
jh

Opětovná výzva
pro pamětníky
a absolventy MŠ
Obracíme se znovu
s prosbou o zapůjčení
historických fotografií,
dokumentů, výkresů či
pamětních listů na oslavu
založení MŠ Nová Ves. Tyto
příspěvky je možno přinést
do školky do konce září
2018. Děkujeme předem
za vaši ochotu a spolupráci
při realizaci pamětní
výstavy na oslavu 40. výročí
založení MŠ.
učitelky z MŠ Nová Ves
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Přípravy na Dýňobraní jsou v plném proudu

Před rokem panoval ve stanu opravdový tvůrčí elán.

V

těchto parných letních
dnech Spolek přátel obce Nedabyle intenzivně pracuje na přípravě 4. ročníku Dýňobraní. V letošním ročníku se

nechceme soustředit jen na dýně,
ale i na ostatní plody podzimu.
A tak určitě ochutnáme dobroty jak z dýní, tak třeba z jablek, švestek, ale můžeme upéct

(foto Jitka Šedivá)

i brambory na ohníčku. Děti mohou své výtvarné nápady proměnit při soutěži v dlabání dýní nebo v soutěži o nejhezčí obrázek
s podzimní tématikou. A těšíme

se na nejtěžší dýni! Celé odpoledne zpříjemní živá muzika
a mnoho dalších soutěží a výtvarných dílen pro děti.
Jitka Šedivá

Všichni jste srdečně vítáni na 4. ročníku Dýňobraní 22. září 2018 od 13 hodin do Nedabyle na louku u tzv. „Bačovy stodoly.“

V základní škole probíhají stavební úpravy.
Další práce budou probíhat i během školního roku
S

ohledem na to, že po velkou
část prázdnin byla uzavřena
hlavní silnice přes Nedabyli, bylo
těžko si povšimnout stavebního ruchu kolem budovy Základní školy Nedabyle, kde probíhají stavební úpravy hlavně v přízemí a uvnitř
budovy. V prostoru za budovou
školy se na nějakou dobu usídlila stavební firma Auböck s.r.o.
z Boršova nad Vltavou. Tento prostor tak bohužel nebudou moci žáci a učitelé využívat po celý následující školní rok.
Budova projde poměrně náročnou
rekonstrukcí. Cílem rekonstrukce
je rozšířit prostory pro školní výuku půdní vestavbou a částečnou
nástavbou podkroví a zřídit mateřskou školu v uvolněných prostorách v přízemí. Stavební povolení pro tyto úpravy bylo vydáno
již v roce 2012. Od té doby se
obec Nedabyle snažila získat finanční prostředky. Ze samotného rozpočtu obce se tak veliká akce nedá realizovat. V roce 2013 se

Severní stěna školní budovy zakrytá lešením.

z projektu zrealizovala jen dílčí
část, a to výměna oken. Tato akce byla provedena s příspěvkem
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Na stavební úpravy
podle tohoto projektu jsme žádali o dotaci v několika programech.
Až v tomto roce jsme byli úspěšní

(foto Pavel Sobotka)

v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na jaře tohoto roku tak
začaly práce na výběru stavebníka, technického dozoru investora
a dalších souvisejících záležitostí.
Stavební práce byly zahájeny téměř ihned, co děti opustili školní

lavice. Zásobování stavby nepřeje uzavření hlavní komunikace
v obci, ale nutno konstatovat, že
stavební firma si i s touto situací
dokáže poradit. V současné době
stavební společnost ukončuje práce v přízemí budovy. Tyto práce
musí být dokončeny včetně úklidu
do 3. září, kdy bude zahájen nový
školní rok.
Aby byly splněny všechny termíny, zejména jsme limitováni přísnými podmínkami dotace, budou
stavební práce probíhat i během
školního roku. Ovšem stavba
a prostory pro školní výuku budou bezpečně odděleny. Chceme na tomto místě ujistit rodiče
a přátele školy, že bezpečnost dětí a pedagogů je na prvním místě. Stavebník, technický dozor,
koordinátor BOZP i zástupci obce pro to dělají maximum. O dalším průběhu stavebních úprav
vás budeme informovat v dalším
zpravodaji.
Pavel Sobotka
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Bylo našim předkům dobře bez aut?
T

o, že provozovatel silnice II.
třídy z Českých Budějovic
na Trhové Sviny označované jako
II/156 prováděl v červenci a v srpnu velkou opravu od Starých Hodějovic po Strážkovice, se asi nějak dotklo nás všech. Nebudu
polemizovat nad tím, jak stavebník sliboval, že silnice bude hotová do 27.7. (dnes je 13. 8. a ještě
„to nejede“), jak se po rozestavěné vozovce proháněly těžké nákladní soupravy atd. Jen se chci
krátce zamyslet nad tím, jak se naši předci měli bez aut.
Kdo jste se prošel po silnici v době uzavírky, určitě pochopíte, co
mám na mysli. Takový klid jsme
v Nedabyli dlouho nezažili! A dovolím si tvrdit, že vzhledem k současnému vývoji dopravy, už nezažijeme. Taková pohoda a bezpečný
pocit při pohybu na návsi, při jízdě na kole nebo přecházení silnice! Vcelku bez problémů jsem

Pohled na opravenou silnici směr Trhové Sviny a vpravo směr České Budějovice (foto Pavel Sobotka)

za bílého dne pořídil snímky, kdy
se Nedabylí neprohání žádný vrčící automobil. Nezapírám, i já se
vozím v autě. Co naplat, když si
jednou člověk přivykne vozit zadek (říkám to ještě jinak, ale to se
sem nehodí), těžko se přestává. Ale
představa o době, kdy obcí projelo

jen několik málo aut, je velice příjemná. V mnoha ohledech to nebyla doba tak uspěchaná, o haváriích a zácpách se nic nevědělo,
při cestování jste nepotkali žádné
naštvané, nervózní nebo dokonce
agresivní řidiče. Taková doba se
nejspíš nevrátí.

Přes nepřízeň počasí se Dětský den vydařil
Ve čtvrtek 2. 8. 2018 se opět konal již tradiční Dětský den. Letos na téma ,,ZOO v Nedabyli”.
Radost ve tváři a jiskru v oku si
i v tomto nepříznivém počasí udrželo všech 105 spokojených dětí,
které se letošní akce zúčastnily.
Touto formou chceme velmi poděkovat všem účastníkům dětského dne a především obětavým 42
pořadatelům, bez kterých by se
Dětský den neuskutečnil.

Uzavírka se protahuje. Nějak jsme
si už zvykli. Pevně věřím, že v době
čtení tohoto příspěvku už se budeme prohánět po nové silnici. Obcím
a silnicím na objízdných trasách se
uleví. Otevření silnice řidiči zcela
jistě uvítají. A třeba budeme ohleduplnější...
Pavel Sobotka

INFORMACE
Územní plán obce
byl schválen

(foto Pavel Sobotka)

Sedm družstev se zúčastnilo Ruských kuželek

Zastupitelstvo obce Nedabyle
dne 2. 5. 2018 schválilo územní plán Nedabyle.
Tento územní plán je k nahlédnutí na internetové stránce www.nedabyle.cz, nebo také v kanceláři obecního úřadu.

NAŠI JUBILANTI
23. 5. 2018
Ferdinand Blada
oslavil 75 let
18. 6. 2018
Marie Vávrová
oslavila 85 let
20. 7. 2018
Marie Malechová
oslavila 90 let

Ve čtvrtek 9. 8. 2018 proběhl 10. ročník turnaje „Ruských kuželek”. Tato akce se každoročně pořádá v prostoru u Bačovy
stodoly. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 čtyřčlenných družstev.
(foto Renata Steinbauerová)

Všem jubilantům přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová
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2. ročník novoveského turnaje
Memoriál Pavla Tvaroha O pohár starosty obce
V

sobotu 21. července se konal
druhý ročník turnaje, kterého
se zúčastnili tyto celky: Nová Ves,
Malše Roudné starší dorost, Dolní
Bukovsko a Panteři Bechyně.
Zasloužené finále pro oba dva celky. Nutno říci, že celé utkání bylo vcelku vyrovnané, nakonec se
z výhry radovali hráči Nové Vsi,
když prokázali větší chuť po vítězství. Za záštitu tohoto turnaje děkujeme firmě CB Proles, která věnovala i hodnotné ceny.
Michaela Vrábková

1. zápas
Nová Ves : Malše Roudné st.d.
4:0
2. zápas
Dolní Bukovsko : Panteři Bechyně
4:1
o 3. místo
Malše Roudné st.d. : Panteři Bechyně
4:0

Domácí mužstvo po převzetí cen za vítězství v turnaji.

Členové našeho fotbalového oddílu se
na Novoveských slavnostech činili

J

iž tradičně jsme zajišťovali občerstvení pro návštěvníky Novoveských slavností. Opět se
peklo prasátko, domácí bramboráky a dětem jsme připravovali
pikadory. V horkém letním počasí teklo pivo proudem a sportovní areál ožil jako mraveniště.
Za podporu děkujeme především
Obci Nová Ves, Catering CB,
Plzeňskému pivovaru a Generali pojišťovně. Letos byla využita všechna sportoviště TJ Nová Ves. Na fotbalovém hřišti se
v rámci letní přípravy utkaly týmy TJ Nová Ves a USC Rappottenstein z Rakouska, i když
utkání skončilo výhrou hostů
3:5, bylo se na co koukat a navíc

Bojovalo se o každý míč.

zápas doplnil program celých
slavností. Volejbalový turnaj se
poprvé odehrál na multifunkčním hřišti a hned všechny zápasy dostaly jiný náboj. Zúčastnilo

se 5 amatérských týmů, mezi nimi i tým složený z hráčů fotbalového oddílu TJ Nová Ves. Příští
rok se na Vás opět těšíme.
Michaela Vrábková

Fotbalisté s přehledem ovládli turnaj na Včelné

P

řijali jsme pozvání od SK
Včelná k účasti na jejich tradičním turnaji s názvem Memoriál Zdeňka Petra. Turnaj se konal 4. srpna, a tak jsme jej zařadili
do přípravy na nadcházející sezónu 2018/2019.
V prvním zápase se náš tým utkal
s TJ Sokol Kamenný Újezd B,
porazili jsme jej 6-ti góly. Druhé
utkání, tentokrát již finálové, jsme
vyhráli 9:0 proti TJ Sokol Přídolí a stali se vítězi celého turnaje.
Obhájili jsme tak prvenství z loňského roku.

Vítězný tým po finále na Včelné.

(všechna foto na této straně: Vrábková)

finále
Nová Ves : Dolní Bukovsko
4:2

Nová sezóna
fotbalistům
začíná
Sezónu 2017/2018 jsme ukončili celkovým vítězstvím skupiny A v I. B třídě krajské soutěže
a postoupili do I. A třídy. V sezóně 2018/2019 se tak potkáme
s některými již známými týmy
jako jsou Bavorovice či Trhové
Sviny, se kterými jsme se utkávali, již v I. B třídě, před dvěma
lety. Nicméně většinu naší skupiny A tvoří týmy, které vůbec
neznáme a nikdy jsme se s nimi herně nepotkali. Vyšší soutěž znamená také větší vzdálenosti při cestách na utkání např.
Strakonice, Vimperk nebo Lažiště. Doufáme, že pro naše příznivce bude nový ročník v nové soutěži atraktivní a přijdou
nás podpořit nejen na domácí půdu, ale i na venkovní utkání. I. A třída krajské soutěže je
historický úspěch, tato soutěž se
v Nové Vsi nikdy nehrála, a tak
k utkáním budeme přistupovat
s respektem. Byli bychom rádi,
kdybychom tuto soutěž udrželi i do příští sezóny. U mládeže
budou, od nové sezóny, taktéž změny. Pro soutěžní ročník
2018/2019 jsme přihlásili nejen mladší, ale i starší přípravku. Rozpisy utkání naleznete také na webových stránkách obce
v sekci SPOLKY Akce – Sport.
Žijeme fotbalem, pojďte nás
podpořit! Michaela Vrábková
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Naše děti v letošní soutěži výtvarných prací
opět dosáhly fantastických úspěchů
N

aše děti z Mateřské a Základní
školy opět uspěly ve výtvarné soutěži knihoven „Lesy a příroda kolem nás“. Tentokrát to byl 8.
ročník a naše novoveská knihovna
se ho zúčastnila po šesté. A po šesté jsme se mohli zúčastnit slavnostního předávání cen vítězům v Jihočeské vědecké knihovně!
V krajském kole soutěže se hned čtyři děti umístily na postech nejvyšších.
Musím přiznat, že jsem tušila, že
uspěje Johanka Ašenbrennerová se
svým obrazem „Velké vážky“. Byl
to krásný obraz malovaný olejem
na plátně, a také v kategorii 1. a 2.
tříd ZŠ získala 1. místo! Radostným překvapením bylo, že i na 2.
místě v této kategorii se umístil obrázek z naší knihovny. Namalovala
ho Alice Sloupová a dala mu název
„Když se strom obléká“.
V kategorii žáků 3. a 4. tříd ZŠ obsadila 2. místo Rozálie Jedličková
s obrázkem „Západ nad lesy“.
Nečekala jsem, že obrázky z MŠ,
malované netradičně hlínou, tak

Lukáš Huspeka a Johana Ašenbrennerová v doprovodu knihovnice Aleny Veselé
před svými vítěznými obrázky.

zaujmou porotu, a že jeden z nich
dokonce zvítězí v kategorii žáků
MŠ. Obrázek se jmenoval „Lesík

plný hub“ a namaloval ho Lukášek Huspeka.
Aby nebylo všeho málo, na výstavě

Pomníček připomínající 121 let starou
tragédii je jako nový

V

e staré části Nové Vsi stojí, kousek
od dětského hřiště, starý pomník připomínající rodinnou tragédii z roku 1897. Dle
dochovaných záznamů, které pro nás doslova
objevuje náš nepsaný kronikář Jiří Vávra, nechali zbudovat křížek manželé Marie a František Levých na památku utonutí jejich dcery Marie v blízké rybníčku. Jejich jedné dceři
bylo 21 let. Bydleli naproti v čp. 2. Chalupa se
původně jmenovala „u Kašparů“, pak „u Levů“ (se skloňováním si dřív nedělali starosti).
Za touto chalupou byl onen nešťastný rybníček, tyto malé rybníčky – kachničky, bývaly skoro u každé usedlosti (utonulých dětí by
se napočítalo více). František Levý byl v letech 1880–1897 starostou obce a měl zásluhu
na tom, že železniční stanice je na katastru Nové Vsi a jmenuje se tak. O křížek se po smrti své ženy Jany z rodu Levých staral Jiří Fojtl
(1938–2013) z čp. 2. V letech 2006–2007 provedl obnovu písmen a novou kovovou ohrádku. Jelikož pomníček stojí na pozemku obce
Nová Ves, nechali jsme tuto drobnou památku, patřící do dědictví obce, opravit.
Marek Prokeš

se objevily ještě dva další obrázky našich dětí mezi pracemi, které se velmi líbily porotě, ale už se
na první tři místa nevešly.
Do soutěže bylo letos přihlášeno
27 knihoven z celého Jihočeského
kraje, odborná komise krajského
kola vybírala z více než dvou stovek výtvarných prací!
Myslím, že už to nemůže být náhoda! Máme opravdu šikovné
a talentované děti!
A jak rok ubíhá, začínáme se těšit na další ročník soutěže. Jaký
asi bude?
Vítězné výtvarné práce můžete
v září a říjnu 2018 vidět v prostorách Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou a od listopadu do konce prosince 2018
v Jihočeské vědecké knihovně
v Českých Budějovicích, pobočka
Na Sadech 27, České Budějovice.
K vidění jsou také na stránkách
JVK www.cbvk.cz/vytvarna_soutez_8_rocnik.html
Alena Veselá, knihovnice

Kůrovec se
nevyhnul ani
obecnímu lesu

P

Takto vypadá pomníček dnes po důkladné opravě.

o oznámení našeho lesního správce pana Schoře,
že máme v obecním lese kůrovce, jsme na jeho doporučení nechali vykácet 30 m3 napadeného smrku. 21,5 m3 bylo
prodáno na pilu do Heřmaně,
zbytek jsme nabídli k prodeji našim občanům jako palivo.
Letošní sucho a velmi teplé léto trápilo především nově vysázené stromky, proto jsme
tyto dřeviny, lemující cesty
v obci a okrašlující nádraží,
zalévali vodou z obecního vrtu. Tuto plníme z rezervoáru
na hřišti a rozvážíme v plastové nádrži, na vleku traktoru či
korbě trojkolky. Bohužel není v našich silách zalévat sazenice v lesních oplocenkách,
tím se ale dostává šance přirozenému vysemenění okolních
dřevin.
jh
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Před sto lety se čekalo na aktuální
informace i několik dní
P

rvní zprávy o vzniku samostatné republiky přicházely
do vesnic všelijak, zde to byly informace hlavně od železničářů.
Do železniční stanice Nová Ves
přišel 28. 10. 1918 odpoledne
v 16:00 h telegram od vedení drah
o končící válce a o prohlášení samostatného státu Čechoslováků.
Hned se začalo úřadovat česky
a odstraňovaly se německé nápisy a korunky ze železničních odznaků. Zde byl personál železniční stanice i okolní obyvatelstvo
převážně české národnosti a tak
zde nedocházelo k žádným incidentům. Lidé měli spíš strach ze
španělské chřipky, než z politiky
– zrovna byly na školách chřipkové prázdniny.
O událostech v Č. Budějovicích
byli v dalších dnech dobře informováni v knížecí hájovně u Kithierů (Hůrka čp. 15). Emil Kithier
byl v přátelském styku s poštovním úředníkem ze staré pošty
u náměstí Fr. Miroslavem Čapkem (1873–1946).
Už 14. 10. 1918 byla v Č. Budějovicích velká demonstrace s účastí

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
pátek 21. 9. od 18 hod.

Noc sokoloven,
ukázka z činnosti oddílů
TJ Sokol,
táborák,
přenocování v sokolovně
neděle 28. 10. od 16 hod.

Sázení stromu republiky v zahradě hospody U Nádraží
sobota 27.10. od 17 hod.

Lampiónový průvod
k pomníku padlým
na Hůrce,

asi 5 000 občanů, kde se už otevřeně mluvilo o zřízení samostatného státu a v následujících dnech
se čekalo na informace z Prahy.
V pondělí 28. 10. 1918 dopoledne
před 11:00 h zachytil Fr. M. Čapek telegram o převratu v Praze,
a že snad byla vyhlášena samostatná republika. Potvrzení o vzniku republiky měl až ve 12:30 h.
z telegramu od pražského kolegy. Hned to oznámil lidem shromažďujícím se na náměstí a shodil rakouského orla ze staré pošty
na náměstí. Fr. M. Čapek byl známý jihočeský vlastivědný publicista a památkářský nadšenec
(chvíli učiteloval ve Střížově,
a v Doudlebech nese jeho jméno
most přes Malši). Do Nové Vsi
jezdíval vlakem a navštěvoval
zde Emila Kithiera v myslivně.
Do naší železniční stanice přicházely i po 28. 10. 1918 další zprávy a pokyny, jako do ostatních
železničních stanic v Praze, podepsané Dr. Isidorem Zahradníkem
(Kramářova vláda existovala už
od 14. 11. 1918). Onoho 14. 11. 1918
skládali zdejší železničáři slib

do rukou dopravního kontrolora
Brožíka.
Na zdejší železniční trati a ve stanici byly vidět transporty vracejících se vojsk.
25. 12. 1918 se po naší trati vraceli italští legionáři. Italským legionářem byl Jan Liška z Hůrky. Ze
známých důvodů to měli s návratem domů horší ruští legionáři, ti
byli vítání mnohem později. Ruským legionářem byl Josef Školka z Hůrky, hůrecký rodák Václav
Kolomel z Č. Budějovic a všichni novoveští legionáři – Jan Jůda, Jan Žbánek, Josef Šustr, Josef
Kukla a Vavřinec Soukup.
Hůrecký pomník padlých z r. 1935
připomíná hůrecké muže, kteří se
z války nevrátili – V. Holomela, J.
Hůrka, J. Kadlec, Fr. Kotek, J. Korbel, M. Tvaroh, J. a M. Školka.
Z Nové Vsi se nevrátili Tomáš Šajbl, Fr. Píbr, Fr. Plza, Fr. Klíma a Jan
Hlach. V zajetí byli Jakub Hronek,
Fr. Bednář, Václav Šustr. A Jan Jůda se ze zajetí dostal k legionářům.
Zraněni byli Martin Tošl, Martin
Fencl a Jan Štefl přišel o oko.
Jiří Vávra

TERMÍN VOLEB DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH
NA OBECNÍCH ÚŘADECH
Pátek 5. října 2018
Sobota 6. října 2018

14:00 – 22:00 hod.
8:00 – 14:00 hod.

NAŠI JUBILANTI
15. 6. 2018
Jan Návara
oslavil 70 let

20. 6.
Jan Šebesta
oslavil 75 let

21. 6.
Jindřiška Hájková
oslavila 70 let
24. 6.
Růžena Jůdová
oslavila 85 let

4. 7.
Růžena Rybáková
oslavila 90 let
8. 7.
Jan Kněžínek
oslavil 75 let
23. 7.
Josef Shejbal
oslavil 70 let
12. 8.
Jana Heřmanová
oslavila 70 let
17. 8.
Růžena Tuschlová
oslavila 80 let
19. 8.
Lubomír Procházka
oslavil 70 let
22. 8.
Růžena Lávičková
oslavila 90 let
28. 8.
Růžena Lebedová
oslavila 70 let

sraz u kapličky sv. Martina,
v 18:00 hod. ohňostroj
u vyhlídky

28. 8.
Věra Šteirová
oslavila 70 let

drakiáda - říjen,

30. 8.
Petr Šlapák
oslavil 70 let

místo a čas bude upřesněn
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Prodám malotraktor T4-14 lámací. Tel. 606 424 100, Nedabyle.

Josef Erhart

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ
Doubravice 30
ST - ČT - PÁ 9:00 - 16:30
tel.: 775 122 750

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

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
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