NOVÁ VES

NEDABYLE

17

ZPRAVODAJ

PROSINEC - LEDEN - ÚNOR 2019 - ČTVRTLETNÍK - ROČNÍK 5 - ZDARMA

2

Budování kanalizace
ve staré části
Nové Vsi
pokračuje podle
plánu

3

I letos jsou
plánovány
další
uzávěry
komunikací

5

Zrekonstruovaná dětská
hřiště potěší
hlavně děti

6

V Nedabyli
přivítali
nové
občánky

8

Z p r av o d a j v y c h á z í z a f i n a n č n í p o d p o r y f i r e m R ATA J a . s .

Letos jsme slavnostně
uvítali osm nových občánků

foto Jan Lenc

V

sobotu 23. února se obecní úřad opět na- i pan starosta. Více ji ale tentokrát ocenili roplnil dětským ševelením. Sešlo se tu osm diče, neboť dítkám spíše vehnala slzy do tváří.
rodin při příležitosti Vítání občánků. Tyto dě- Vše se ale utěšilo a pan starosta mohl s úsměti přišly na svět v roce 2018, tedy v roce oslav vem předávat maminkám růže a tatínkům po100 let od vzniku republiky. A právě v tom- ukázku na ovocný strom, který mohou svým
to námětu byla také vyzdobena
dětem zasadit doma na zahrapamětní kniha a předána knížka
nebo jej věnovat k výsadbě
... pokud vás život dě
„Kde domov můj - příběh hymna zahradu MŠ. Tradičně byly
ny“, aby se společně s broučkem zavede kamkoliv, dětem také věnovány keramicTýlkem vydali na pouť po české destičky s otiskem jejich dlavzpomeňte si, ně, kterou pro ně vyrobil Martin
kých krajích a našli nejkrásnější místo. A na tuto „pouť“ jsme
Ašenbrenner. Fotografie určevypravili Terezu Vávrovou, Mi- kde je Váš domov né rodičům vítaných dětí budou
chala Gregora, Dominika Pavla,
připraveny od pondělí 11. březAnnu Slavíkovou, Helenu Tauerovou, Adama na na obecním úřadě.
Škrnu, Michaelu Petrášovou a Kryštofa Jandu. Společně se slovy pana starosty: „A pokud vás
Novým občánkům zapěly a básničky přednes- život zavede kamkoliv, vzpomeňte si, kde je
ly děti z MŠ Nová Ves pod vedením paní ředi- váš domov,“ přeji vám jménem zastupitelů obtelky Štěpánky Huškové a předaly v upomín- ce Nová Ves pevné zdraví a radost z malých
ku i přáníčka. S básničkou se tradičně přidal okamžiků.
ka

Retroples
provázel
bohatý
doprovodný
program
a

10
Letos oslaví
T. J. Sokol Nová
Ves 100 let
od svého vzniku

S TAV I N G C B

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Tento sloupek pro tentokrát musím využít
ke sdělení několika informací, které se do Zpravodaje prostě nevešli. Vezmu to popořadě od posledního vydání. Pro mě asi nejzásadnější změna
přišla po komunálních volbách. Obec Nová Ves
je spolu s dalšími 24-mi obcemi členem svazku
obcí Pomalší. Předsedu tohoto sdružení dlouhodobě vykonával starosta Římova Ing. Miroslav
Slinták. Ten byl vzhledem k nešťastně podané
kandidátní listině do obecního zastupitelstva, vyřazen z volebního klání. Tato nepříjemnost s sebou přinesla i volbu nového předsedy Pomalší.
Rozhodně jsem tyto ambice neměl, ale byl jsem
přemluven a hlasováním nakonec jednohlasně
zvolen předsedou. Více o tom, co Pomalší právě
realizuje, se dozvíte uvnitř vydání. Dále bych se
zmínil a poděkoval všem, kteří se podíleli na tradičních předvánočních adventních nedělích. Je to
konkrétně kolektiv Mateřské školy, jejich přátel
a rodičů, kteří opět posunuli laťku výš a to hlavně po hudební stránce. Stejně tak je tomu u party
pořádající Mikulášskou nadílku. Originálně vymyšlené divadlo s vtipnou scénkou mělo úspěch.
Třetí neděle, určená tradičně pro dříve narozené, se nesla ve znamení hudby a tance v prostorách Hostince U nádraží. Část ženského publika jistě dlouho vzpomínala, jak jsme se spolu
houpaly v rytmu osvědčených šlágrů. Jsem rád,
že o poslední adventní neděli nám zůstává stále věrná Petra Chlebníčková s jejím bandem,
kde si opravdu všichni můžeme společně zazpívat a odnést si domů betlémské světlo. Na závěr
bych se ještě připomenul rekonstrukci slavnostního příjezdu T. G. Masaryka na českobudějovické nádraží dne 21. prosince. Naši Tělocvičnou jednotu Sokol požádala o spolupráci
sesterská T.J. Sokol České Budějovice. A tak se
mě a br. Hošnovi, naskytla zcela unikátní možnost, jako členové sokolské stráže, jsme doprovodili pana „presidenta“, v podání Otakar
Brouska ml., až na českobudějovickou radnici.
Přeji všem krásný začátek jara.
Marek Prokeš, starosta obce Nová Ves
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Budování kanalizace ve staré části Nové Vsi
pokračuje podle plánu
N

aší snahou je poskytnout ty
nejčerstvější informace k započaté stavbě kanalizačního sběrače, a tím předejít šíření fám. Vždy
s obavou vcházíme do místního hostince, abychom chtě nechtě naslouchali, jaké nepřesné informace mezi lidmi kolují a poté vše
na těchto stránkách uvedli na pravou míru. Nejčastěji je v tuto dobu
možno zaslechnout „šokující informaci“, že výstavba kanalizace končí. Nic takového! V minulém vydání Zpravodaje jsme informovali,
že zhotovitel - stavební firma IRO
stavební započala v listopadu práce, a to konkrétně protlaky potrubí pod vozovkou. Následné práce
byly vzhledem k mrazivému počasí pozastaveny. Dále bylo možné navštívit listopadovou veřejnou

schůzi v hospodě u Nádraží, kde
se občané měli možnost dozvědět,
jaký bude celkový postup prací,
a hlavně o vlastní realizace kanalizačních přípojek. Snaha získat potřebné souhlasy vlastníků pozemků
k jednotnému územnímu rozhodnutí nevyšla. Dostat vše zpět dokonce listopadu (někteří dodali až
v lednu) byla utopie, a tak celá akce začala nabírat zpoždění. Podle
zadání měl být termín dokončení
kanalizace do konce tohoto května.
Vzhledem k tomu, že souhlas s napojením přípojek ještě nějakou dobu potrvá a hloubka potrubí v některých částech terénu se pohybuje
okolo čtyř metrů, bylo rozhodnuto zbytečně celou akci nekomplikovat a přípojky řešit dohromady
s hlavní trasou. Nebylo by dobré

Zaměstnanci stavební firmy při provádění protlaku pod vozovkou. foto Marek Prokeš

vše zasypat a potom znovu jednotlivé části odkrývat a riskovat
poškození uloženého zatrubnění.

Hrubé předčištění neboli strojně stírané
česle již pracují
T
ímto doplním článek z minulého Zpravodaje o stavbě
hrubého předčištění čistírny odpadních vod. Lid novoveský je
všímavý a nejeden dotaz ke mně
zaznívá: „Co jste to tam dole u lesa postavili za garáž?“ Jedná se
o strojně stírané česle v samostatném objektu. Na konci roku
jsme se zhotovitelem této stavby – firmou Staving CB, dodavatelem celé technologie – společností Envi-pur s.r.o. a správcem
naší vodovodní a kanalizační sítě

Detail elektropohonu s výsypkou.

– společností Čevak a.s., společně finišovali na včasném předání díla. Právě proto, že na tuto

akci Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 250 tis., bylo nutné spojit síly a splnit všechny podmínky
pro její přiznání. Asi největší překážkou byla podmínka kolaudačního řízení. Tato závěrečná kontrola
byla provedena 18. prosince za přítomnosti vodoprávního úřadu Magistrátu města České Budějovice,
který vyhověl naší žádosti o včasné předání díla. Vše proběhlo bez
závad, celá technologie funguje
a já všem, kteří se na této akci podíleli, děkuji.
Marek Prokeš

Co nás čeká v tomto roce

P

ředkládám výčet nejdůležitějších investic, které nás v tomto roce čekají a na co se můžete
v jednotlivých částech obce těšit.
Předem zdůrazňuji, že některé
projekty jsou připravovány v závislosti na možnosti čerpání dotací, proto se někomu mohou jevit jako nadbytečné. Na prvním
místě to jsou již započaté stavby kanalizace ve staré části Nové
Vsi a přístavba hasičské zbrojnice
k budově obecního úřadu. Pokud
budeme úspěšní v žádosti o dotaci

na bezbariérový vstup do obecního úřadu, bude tento projekt realizován. Tím pádem bude celá
budova hotova, včetně této úpravy. Dalším projektem bude výměna svítidel veřejného osvětlení za úsporné LED žárovky.
Náklady budou částečně hrazeny z dotačního programu EFEKT.
Na rekonstrukci přečerpávací stanice „u Kubeše“, která je nutná pro
zprovoznění nové kanalizace jsme
zažádali z krajského titulu Program
obnovy venkova. Akce výstavba

chodníku do staré části Nové Vsi
čeká již jen na vydání stavebního povolení. Termín realizace se
předpokládá koncem roku. Co se
týká nových projektů, tak prioritou je rekonstrukce silnice – včetně
nového osvětlení – před hospodou
a dále směrem na Borovnici. Oprava břehu rybníka na Hůrce a v této
části obce i hledání nejvhodnějšího
způsobu jejího odkanalizování. Samozřejmě plánů je spousta, ale nelze jinak než postupně.
Marek Prokeš

Z tohoto důvodu pravděpodobně
dojde k posunu termínu dokončení.
mp

V řadách
pejskařů
se skrývají
nevychovanci
Během posledních dvou měsíců jsem rozmístil více než
5 nových odpadkových košů a dalších 6 stojanů se sáčky na psí exkrementy. A přesto mne stále udivuje, že spíše
přibývá míst, kde se tyto nežádoucí hromádky vyskytují.
Jestli tu nezačalo platit pořekadlo: „Čím víc, tím míň“. Pokud se „zlobiví pejskaři“ nad
sebou nezamyslí, budeme uvažovat o zvýšení ročního poplatku za jednoho psa a vybrané peníze poslouží na nákup
fotopastí do celé obce. A věřte tomu, že v případě odhalení
tyto fotografie rozšířím na vývěskách OÚ.
František Vávra,
obecní technik
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I letos jsou plánovány další
uzávěry komunikací
V

loňském roce skončila oprava povrchu hlavní silnice
II/156 těsně před vjezdy do naší obce. Přestože jsou informace o plánovaných opravách ze strany krajského úřadu dosti zmatečné, přinášíme
aktuální stav. V prvé řadě se nás
lehce dotkne rekonstrukce mostu
přes řeku Malši v Římově. Ta začne 18. 3. 2019 a dokončení je podle

harmonogramu stanoveno na 25. 8.
2019. Objízdné trasy jsou plánované i přes naši obec. Pokud budete
od nás mířit směrem na E 55, bude
třeba zvolit objízdnou trasu průjezdem Českých Budějovic, nebo cestu
Ločenice - Sv. Ján nad Malší - Velešín. Bude-li vše probíhat bez problémů, může se stát to, že koncem srpna dojde na celkovou rekonstrukci

hlavní silnice II/156 přes naši
obec a zároveň ke kompletní opravě mostků přes Zborovský potok.
To s sebou opět přinese dlouhodobější uzavírku vjezdu do naší obce
po hlavní silnici. Bedlivě budeme
vše sledovat s tím, že další informace přineseme v příštím vydání Zpravodaje nebo prostřednictvím SMS.
Marek Prokeš

Zimní údržba chodníků má svá pravidla
D
ěkuji všem spoluobčanům
za trpělivost při zimní údržbě chodníků a cest.
Není v mých silách vyhovět všem.
Někde jsem dříve a někde později. Jsou místa, kde je třeba sníh shrnout přednostně (zastávky, chodník
do Nedabyle, u školky, u pošty atd.).
Proto děkuji spoluobčanům, kteří
v dnešní době dokáží před svým
domem odklidit sníh na obecním
chodníku, aniž by čekali poděkování a pochvalu.
Není ani v mé moci provést posyp
po celé obci. Vlastníme poměrně
malé rozmetadlo za traktor, které je třeba naplnit ručně (sypu tzv.
rýži, až mi dají mouku, budu sypat mouku). Po cca 200 m musím,
opět ručně, posyp doplnit, proto
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ošetřuji pouze křižovatky a stoupání v obci (nejsem Schwarzenegger). Také bych chtěl poděkovat
Fr. Psohlavcovi a B. Stropkovi

za pomoc při opravě obecní Terry, která mi ulehčila práci při shrnování chodníků od sněhu.
František Vávra, obecní technik

V zimě se obecní práce neomezují
jen na odstraňování sněhu
Přestože letošní zima byla poměrně bohatá na sněhové srážky, obecní
zaměstnanec pan Fr. Vávra vše zvládal bez velkých komplikací. S ohledem na vývoj počasí prováděl i další práce v katastru obce. Kácení stromů
v trase budovaného kanalizačního přivaděče nebo prořezání okolí silnice u kapličky sv. Martina ve stoupání na Hůrku. Nově je upraven i interiér naší pošty a v neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i osazení nových
odpadkových košů se sáčky, které jsou určeny hlavně místním pejskařům. Abychom obecnímu technikovi usnadnili péči o naše obecní blaho
a ještě ji zkvalitnili, pořídili jsme zcela novou bednu za traktor a velice
zachovalý lesnický naviják.
jh

3

Neukáznění
občané
komplikují
úklid naší
obce
V minulém vydání Zpravodaje
pan starosta popisoval důvody,
proč jsme přistoupili na určitých
místech v obci k umístění vodorovného značení zakazujícího
parkování. Opakovaně v tomto
čtvrtletníku apelujeme na spoluobčany, aby neparkovali svá
vozidla na komunikacích v naší obci. Ty k tomu nejsou určeny – na rozdíl od garáží a stání
na pozemcích u vašich domů.
Tento nešvar velmi komplikuje úklid sněhu nejen z vozovky,
ale i chodníků. Našim cílem není namalovat všude žluté pruhy
na vozovku, ale pokud se situace
z letošní zimy bude v budoucnu
opakovat, pak k tomu budeme
donuceni některými neukázněnými spoluobčany.
Podobným nešvarem je úklid
exkrementů po čtyřnohých miláčcích. Pokud si někdo usnadní práci tím, že výkaly zahrne
sněhem, pak to po oblevě v naší
obci vypadá hůře než v kravíně
a nezbývá než si klást otázku,
zda má cenu neustále navyšovat počet košů určených právě
pejskařům.
jh

Ukázalo se, že třídit odpady má velký smysl

V

lednu to byl přesně rok, co
naše obec, jako jedna z prvních, přistoupila na zcela nový systém třídění odpadů. Začátek byl krutý, stále dokola jenom
vysvětlovat jak to bude fungovat. Právě proto, že jsme se vydali na takto tenký led mezi prvními, tak nebylo možné čerpat ze
zkušeností jiných obcí. Nastavení
podmínek, za jakých se celý proces třídění rozjede, jsme dopředu
řešili se zástupci svozové společnosti Marius Pedersen. Braly
se v úvahu dlouhodobé průměry
množství uloženého odpadu z naší obce. Jednoduchými výpočty,

ze kterých vyplývá kolik suro- tříděného odpadu EKO KOM takvin jako je plast, papír, sklo, ko- to funguje. S velkým očekáváním
vy a v nemalé míře i bioodpad jsem vyhlížel konec roku, kdy buobsahuje jedna nádoba na komu- de možné porovnat první výslednální odpad, nám vyšly zajíma- ky. Obec Nová Ves ročně plativé výsledky. Nebudu tady složitě la a výhled počítal s částkou 790
tis./rok s týdenními
popisovat grafy pro
svozy komunálního
většinu z nás nic neodpadu bez tříděříkajících čísel. SelObec dotuje
ní. Varianta „TŘÍským rozumem bysvým občanům
DÍME“
počítala
lo již dopředu jasné,
svoz odpadů
s částkou 670 tis./
že v naprosté větrok, což je znatelšině na skládkách
za vysoké poplatky končí surovi- ný rozdíl. Jaké však bylo překvany, které pokud se roztřídí a vho- pení, když skutečností je 610 tis./
dí do správné nádoby, mohou rok. Tato informace již prosákla
přinést peníze zpátky. Systém v rámci meziobecní spolupráce,

a těší mě zájem starostů z okolních vesnic o tento model třídění, a hlavně celkové kopírování
našeho procesu zavádění barevných popelnic do domácností.
Množství nádob na tříděný odpad
je snad jeho jediná slabina. Pokud
se někdo zeptá, zda není na místě zlevnit, když jsme tak krásně
ušetřili, odpovím, určitě ne. Dívám se na to jako na rezervu, která se bude hodit, neboť vše bude
dražší. Navíc je třeba si uvědomit,
že svoz odpadů obec svým občanům dotuje. Děkuji vám všem
za pochopení a snahu.
mp

MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE KONÁ
V SOBOTU 6. DUBNA 2019 PŘED OBECNÍM ÚŘADEM V NOVÉ VSI OD 8:00 DO 10:00 HODIN
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Zrekonstruovaná dětská hřiště potěší hlavně děti
V

každé části naší obce najdete nějakou tu houpačku,
klouzačku nebo prolézačku pro
naše nejmenší. Dětská hřiště naleznete ve sportovním areálu TJ,

v zahradě Hostince U Nádraží,
dále ve staré části Nové Vsi naproti rybníku a také na Hůrce vedle zvonice. Právě na posledních
dvou jmenovaných se znatelně

Zrekonstruovaná dětská hřiště na Hůrce...

projevil zub času. Opravu herních
prvků revizní technik nedoporučil, a tak zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nových. Houpačky,
prolézačky, kolotoče a lavičky

... a ve staré části Nové Vsi.

dodala a namontovala firma Luna
Progres s.r.o. na konci listopadu.
Doufáme, že našim dětem budou
dělat radost co nejdéle.
Marek Prokeš

foto Marek Prokeš

Rozhledna na Hradištském vrchu čeká
na slavnostní otevření
S

vazek obcí a měst Pomalší,
jehož je obec Nová Ves členem, nechal ve spolupráci s Česko - Rakouským partnerem Interreg postavit na Hradišťském vrchu
nedaleko Kaplice novou rozhlednu. Investice převyšující částku
12 mil. korun z větší části pokryje evropská přeshraniční dotace
a zbytek uhradí město Kaplice.
Rozhledna je dřevěná s ocelovými prvky na zpevnění věže, vysoká necelých třicet metrů. Věž

symbolizuje stojící kmen, jehož
obvod tvoří různě pootočené pentagramy, tedy pětiúhelníky. Tím
architekt Pavel Jura do věže zakomponoval symboliku keltského
osídlení i rožmberské růže. Hora, na níž stojí, má výšku 774 metrů nad mořem a název odvozený
od Hradiště nemá jen tak. Na hoře se nacházejí zbytky pravěkého
hradiště, pravděpodobně z mladší doby kamenné. Po kolaudaci
stavby chce Svazek obcí a měst

Pomalší ve spolupráci s Klubem
českých turistů vyznačit odbočky ze současných tras k rozhledně. Z vyhlídky budou za dobrého počasí dobře viditelné Alpy,
směrem k Lipnu Plechý, Vítkův
kámen, Kleť a směrem do vnitrozemí Budějovická kotlina, Novohradské hory a Soběnovská vrchovina. V tuto dobu je již stavba
hotova a slavnostní otevření se
plánuje na konec března.
Marek Prokeš
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Babička a dědeček předčítají v místní školce
V

letošním roce se naše školka
zapojila do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“.
Čtení seniorů, kteří navštěvují naši školku, probíhá každé pondělí před spinkáním. Babičky a dědečkové dětem předčítají ze své
oblíbené dětské knížky a kromě
čtení si s dětmi vyprávějí a vzájemně komunikují o četbě. Na závěr každé návštěvy rozdají dětem
pohádku na domácí čtení, vytištěnou na list A5, kterou si děti nalepí do pohádkového sešitu a doma
jim ji přečtou rodiče. Další návštěvu si vyprávějí o tom, co doma četly a dostávají razítko, nebo
nálepku do pohádkového sešitu. Krásně se tím propojí všechny tři generace a děti dostávají ten nejlepší dárek, vlastní čas,
který se svými dětmi nad knihami strávíme.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný

První babičkou, která četla pohádky dětem, byla Pavla Bláhová.

způsob, jak se může čtení stát
pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější než televize

Pětileté děti musí povinně
do Mateřské školy
Zápis se koná v úterý 7. května 2019
od 15,00 do 17,00 hodin
ve třídě Mateřské školy v Nové Vsi
Kritéria pro přijetí do MŠ:
Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností
od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2018 se týká dětí
starších tří let pocházejících ze spádového obvodu). Mateřská škola bude
muset přijmout všechny děti starší tří let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity. V případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti
čtyřleté a děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem
plnění povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, přípravná třída, jiná MŠ než spádová, zahraniční škola), musí to oznámit mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém
se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).
Dále bude postupováno
podle kritérií:
1. Trvalý pobyt dítěte v Nové Vsi
2. Zdravotní způsobilost, včetně
absolvování stanovených
očkování – doloženo
potvrzením lékaře
3. Věk dítěte – upřednostňují se
starší děti
K zápisu si přineste občanský průkaz a již vyplněný a lékařem potvrzený
zápisový (evidenční) list, který je ke stažení na www.novaves.net (pod odkazem Mateřská škola - Aktuálně) nebo si jej můžete vyzvednout ve školce.

a počítačové hry. Televize dítě
neobejme, nevysvětlí mu to, čemu nerozumí a nebude ho držet

foto archiv MŠ

za ruku, když se bude bát. Přeji
vám i nám, abychom měly na své
děti času vždycky dost.
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V naší obci jsme přivítali nové občánky

Rodiče s dětmi a příbuzní při vítání občánků ve třídě ZŠ.

V

sobotu 12. ledna jsme
v prostorách ZŠ Nedabyle
připravili slavnostní přivítání nedabylských občánků, kteří spatřili světlo světa v roce 2018. Narození dítěte je vždy velká událost
a důvod k radosti. Tentokrát byl

Šťastní rodiče Luďka Bartáčka.

tento důvod o něco větší. Nestává se totiž, aby se v jednom roce narodilo hnedle šest nových
občánků.
Žáci ZŠ připravili pro všechny
přítomné kulturní program. Nové občánky pak přivítal starosta

obce Jan Vávra a pro každého
z nich byl připraven malý dárek.
Jen škoda, že se připravené slavnosti nezúčastnili všichni, kterým
byla určena.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří pomohli

foto Jan Vávra ml.

s přípravou a realizací této události. Novým občánkům Luděčkovi,
Nikolce, Adélce, Karolínce, Vašíkovi i Jeníkovi přejeme hodně
zdraví a štěstí, ať přináší svým rodičům jen samou radost.
Pavel Sobotka

Na zápis do 1. třídy se těší děti i paní učitelky
Zápis se koná v pátek 5. dubna 2019 od 13,00 do 18,00 hodin
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná školní docházka, dosáhne-li dítě
šestého roku věku (letos tedy děti narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013). Dále se k zápisu dostaví i děti, kterým byl v roce 2018 schválen odklad školní
docházky o 1 rok.

S

Kriteria přijetí
1. Trvalý pobyt žáka ve školském obvodu
ZŠ Nedabyle (obce Nedabyle, Doubravice)
2. Starší sourozenec ve škole.
3. Pokud počet žáků při zápisu překročí
kapacitu školy, budou rozhodovat
předchozí kritéria a rozhodnutí losem.

Přineste občanský průkaz jednoho zákonného zástupce a rodný list dítěte,
popř. zápisní lístek (na webu školy).
V letošním školním roce budeme moci přijmout do první třídy 23 dětí.

www.zsnedabyle.cz

Závěr roku patřil v Nedabyli mladým hasičům

talo se již tradicí a dobrým zvykem ukončit
rok předvánočním posezením a ohlédnout se
za uplynulou sezónou. Ani v loňském roce tomu nebylo jinak. Za podpory p. starosty obce Nedabyle je
pro děti připraveno pohoštění a teta vedoucí se snaží,
aby děti našly i něco malého pod stromečkem. Loňský rok jsme zpestřili o vyhlášení nejlepšího hasičského výkonu a nově byl vyhlášen i tzv. skokan roku.
Na tuto akci byli pozváni i rodiče, aby na krátké prezentaci viděli, co všechno jejich děti za rok dokázaly
a že toho nebylo málo. V současné době se již pilně
připravujeme na novou sezónu v tělocvičně ZŠ Nedabyle. A já si mohu jen přát, abych měla pořád tak
šikovné děti, které dokáží i nemožné.

MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE KONÁ
V SOBOTU 6. DUBNA 2019 ZA OBECNÍM ÚŘADEM V NEDABYLI
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Rekonstrukce v Základní škole
Nedabyle stále pokračuje
I

v chladných zimních dnech
dále probíhá rekonstrukce v interiérech ZŠ Nedabyle.
V rámci kontrolního dne starosta Nedabyle Jan Vávra provedl
paní ředitelku Mgr. Magdalenu
Bíchovou, učitelský sbor a zástupce školní rady prostory budoucích tříd a jejich zázemím.
Práce probíhají podle harmonogramu a plánuje se vybavení tříd.
Ludvík Reindl

7

NAŠI JUBILANTI
20. 11. 2018
Jana Sedláčková
oslavila 70 let
29. 11. 2018
Miloslav Stach
oslavil 60 let
13. 12. 2018
Josef Malecha
oslavil 65 let

Starosta Jan Vávra, ředitelka ZŠ Magdalena Bíchová a učitelský sbor při prohlídce

20. 12. 2018
Jan Samec
oslavil 70 let
31. 12. 2018
Silvestr Kliment
oslavil 65 let
20. 1. 2019
František Kraman
oslavil 75 let

Budoucí třída v půdní vestavbě.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
30. dubna 2019
STAVĚNÍ MÁJE
od 16:00
za obecním úřadem

8. června 2019
DĚTSKÝ DEN
Od 13:00
v Hoře nad Nedabylí

foto Ludvík Reindl

20. 1. 2019
Petr Kofroň
oslavil 70 let

Pozvánka na stavění máje v Nedabyli
Vážení spoluobčané, především statní a silní chlapi, dovolujeme si vás
pozvat na stavění máje v Nedabyli, které se koná v úterý 30. dubna 2019
v 16 hodin za obecním úřadem. Pro dospělé jsme zajistili studené pivo
a pro vaše děti teplý párek.

Víte, že...
... se stavěním máje je spojen
i zvyk jejího nočního hlídání před
muži ze sousedních vesnic, kteří
se ji snaží porazit nebo odříznout
její vrchol?
Pokud se jim to podaří, je to pro
vesnici velká ostuda. V některých
obcích se máj hlídá dokonce 3 dny
a 3 noci (do 12. hodiny posledního
dne). Během této doby je povoleno máj podříznout a sebrat věnec,
který si následně ti, kteří májku
podřízli vystaví na své májce. Někdy se také staví malé máje před
domy jako vyjádření úcty nebo
vyznání lásky dívce.

26. 1. 2019
Pavel Jiříček
oslavil 75 let
28. 1. 2019
František Kocián
oslavil 75 let
26. 2. 2019
Josef Kočí
oslavil 93 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí.
Za zastupitele
obce Nedabyle přeje
Renata Doležalová.
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Tolik dětských masek sokolovna ještě nezažila

M

asopustní veselí v Nové
Vsi se sice nekonalo, ale
pravý Dětský maškarní rej pořádaný spolkem T. J. Sokol Nová
Ves ano. V neděli 24. února v odpoledních hodinách místní sokolovnu navštívili a vítězi se stali

srnečka s liškou, které působily
přátelským dojmem. Další vzácnou návštěvou byl sám pan ředitel
továrny na čokoládu Willi Wonka
s nakousnutou čokoládou v životní velikosti. Také si k nám našly
cestu Dvě ztracené kostky z Lega,

pan Doktor, Vodník, Mimozemšťan s holčičkou, Kovbojka, Charlie Chaplin vždy k pobavení, Fiona a spousta jiných a krásných
masek. A o tom, že to měla porota
letos těžké, svědčí letošní účast
dětí v počtu 108. Děkujeme za fi-

nanční příspěvek Obci Nová Ves
a za věcné dary ZPMV, Jaroslavě Mazákové, Martině Vazačové a MS Nedabyle a také všem
dobrovolníkům, kteří nám přišli
pomoci.
Stanislava Prokešová

Děkujeme všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku

T

říkrálová sbírka je největší finanční sbírka v České republice. Letos se na ní podílelo na 60 tisíc koledníků.
I díky jejich obětavosti se do pokladniček vybralo oproti
loňskému roku (112 375 686,- Kč) téměř o 7 mil. více.
Také ve Střížovské farnosti se nezahálelo a v tomto roce byla vybrána celková částka 80 979,- Kč, kterou jsme společně
podpořili Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku.
Střížov 5 824,- Kč, Komařice, Pašinovice, Sedlo, Stradov
16 873,- Kč, Strážkovice, Lomec 13 974,- Kč, Nová Ves,
Hůrka 17 843,- Kč, Doubravice 10 678,- Kč, Nedabyle
7 791,- Kč, Borovnice 2 380,- Kč a Heřmaň (farnost Doudleby) 5 616,- Kč.
redakční rada

Do sbírky v naší obci se zapojilo deset koledníků.

Obecní lesy vyžadují
neustálou péči
Letošní podzim jsme v našich lesích využili k vylepšení předchozí výsadby v oplocenkách.
Uplynulé dva suché roky se negativně podepsaly na ujímání sazenic. Ještě
před tím však bylo
nutno požnout trávu
a buřeň. Poté bylo
vysázeno 300 dubů,
200 modřínů a 1000
borovic. Tentokráte
jsme zvolili sazenice
s balem, které by se měly snáze
ujmout i z důvodu podzimního

termínu výsadby. Z důvodu kůrovcové kalamity, která způsobila v naší republice přebytek dřeva
na trhu, jsme omezili kácení. Také bylo nutno namazat
smrčky mimo oplocenku proti okusu.
V jarních měsících
bude dále probíhat
vyžínání v oplocenkách a ještě drobné
vylepšování cca 100
borovičkami. Hlavní
podíl na těchto pracích mají zaměstnanci obce.
jh

foto Stanislava Prokešová

Novoveský hostinec na pohlednici

V měsíci březnu obec Nová Ves vydává dobovou pohlednici novoveského hostince. Originální pohlednici vydal roku 1931 na vlastní
náklady první nájemce Kašpar Krejčí při příležitosti rozšíření o zděnou část. Pohlednici je možno zakoupit na poště nebo na obecním
úřadě v Nové Vsi.
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Retroples provázel bohatý doprovodný program
O

pět vydařená akce plná zábavy a retro hudby pod taktovkou Romana Anděla z rádia KISS.
Mnoho z vás na ni čekalo celý rok
a povedla se i s celým doprovodným programem. Ještě týden před
plesem to však vypadalo, že nevystoupí ani Sportovní klub JUDO
České Budějovice a ani Gladiators gym České Budějovice.
Jeden klub trápily virózy a druhý
klub ve stejný termín odjel na UFC
do Prahy. Nicméně za velké pomoci vedoucích těchto oddílů se vše
podařilo. Kluci z SK JUDA České Budějovice dorazili ve složení od nejstaršího a nejúspěšnějšího člena Pana Marouška staršího
- držitele černého pásku, několika
významných ocenění a čerstvě držitele medaile z kategorie veteránů na světové úrovni. Dále dorazil Pan Maroušek mladší s kolegou
ve stejné věkové kategorii a kluci
z mladší kategorie Vítek Borovka
z Nové Vsi se svým vrstevníkem.
Vystoupení koučoval předseda
klubu JUDA Pan Míka. Podle reakcí na jednotlivé cviky se vystoupení líbilo, a tak nakonec sklidilo
velký potlesk publika.
S dalším vystoupením přijeli nejen kluci, ale ozdobou bylo i jedno děvče, ovšem s nejrazantnějšími údery, z Fight clubu České
Budějovice. Návštěvníkům plesu bylo představeno bojové umění
KATA, které se také velice líbilo.
Pomyslnou třešničkou na dortu

Barman Eda Mertl se svými fanynkami.

našeho doprovodného programu
byla barmanská show našeho Edy
Mertla, dovolujeme si napsat našeho, jelikož s námi absolvoval
tuto akci již 3. rokem a stále se
ho, především naše návštěvnice
nemohou nabažit. Show spojená

foto Miroslav Mikoláš

s barmanskými dovednostmi, před
kterými nelze než smeknout, měla
úspěch. A my děkujeme Edovi, že
je součástí této společenské akce
stejně jako Roman Anděl.
Retroples byl tentokrát ve volném stylu, a tak jsme rádi, že jste

Uprostřed zahrady Hostince U Nádraží
jsme vrtali do historie
V loňském roce při slavnostním
sázení Stromu republiky na oslavu 100 let republiky jsme malinko
doufali, že jednou z oněch zmiňovaných lip v sokolské kronice, které se vysazovaly roku 1919, stojí
přímo uprostřed zahrady Hostince U Nádraží. Dne 26. února 2019
byl proveden za pomoci Ing. Josefa Schoře kvalifikovaný odhad přírůstovým nebozezem. Stáří stromu
je přibližně 75 let. A tak budeme
alespoň doufat, že tato lípa tu poroste ve zdraví společně s loni vysazenou lípou a bude ji „chránit“
pro budoucí pokolení.
redakční rada

ji vy, naši hosté, pojali zodpovědně a našlo se hodně originálních
retro outfitů.
Tombola byla letos nejbohatší
za celé 3 roky. Za to vděčíme především našim štědrým přispěvatelům. Malá tombola čítala bezmála
400 překrásných cen a vyhrál téměř každý.
Velká tombola byla tentokrát také velmi bohatá, celkem se losovalo o 14 hodnotných cen včetně
pobytových zájezdů od CK Geotourist a Hotelu Relax na Lipně.
Dále byly ve slosovatelné tombole ceny od stavební firmy Janeček, Klubu Pánů z Ponožkovic,
manželů Kohoutových, Kukačkových či firmy AgroIpnos, VT servis s.r.o., CB Proles, SouthGate
a výherci se také naučí tancovat
různé druhy společenských tanců
s Radkem Vondřejcem a Ing. Janou Bednářovou.
Celý večer proběhl hladce bez sebemenších zádrhelů a dle ohlasů
přítomných návštěvníků nebyla
nouze o zábavu a dobré pití. Retroples byl vyprodaný již měsíc
předem, ale nebyl problém zakoupit vstupenky na místě ke stání
a popř. nahradit u stolů ty kteří z nějakého důvodu nedorazili. Celý ples skončil ve 2 hodiny
a všichni se spokojeně odebrali
na after party nebo do svých domovů, ať už po svých nebo za podpory svých přátel. :-)
Michaela Vrábková

OBECNÍ
KNIHOVNA
vyhlašuje další ročník
výtvarné soutěže

LESY
A PŘÍRODA
KOLEM NÁS
Více informací v knihovně
Nová Ves
(ev. na telefonu 606 426 843)
a na stránkách obce
www.novaves.net
Ing. Josef Schoř a Zdeněk Ašenbrenner při odběru vzorku.

Sběr prací do 15. 4. 2019
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Letos oslaví T. J. Sokol Nová Ves
100 let od svého vzniku
P

o skončení 1. světové války
a vzniku Československé republiky začaly vznikat různé české národní spolky. Nadšení bylo
i zde. Stavitelský asistent František
Hronek sestavil v Nové Vsi Kroužek divadelních ochotníků, aby vydělal finanční základ k založení Sokolské jednoty. V únoru 1919 spolu
s rolníkem Josefem Vávrou a železničářem Václavem Němcem z Nedabyle svolával zájemce, aby mohlo dojít k zakládající schůzi. Ta měla
být 16. března 1919 a Fr. Hronek požádal Župu Husovu v Českých Budějovicích, aby do Nové Vsi vyslala
řečníka. Toho dne pro špatné počasí nepřijel nikdo, a tak se ustavující schůze konala až 13. dubna 1919.
Sešlo se 95 mladých lidí obého pohlaví z Nové Vsi a okolí, ale ze Župy
opět nikdo nedorazil. Schůzi zahájil
řídící učitel z Nedabyle Josef Šimek,
o Sokolstvu promluvil zakladatel
Fr. Hronek a nakonec svým proslovem nadchnul přítomné ing. Stanislav Zelenka ze Zborova. Toho dne
se do novoveského Sokola přihlásilo
32 mužů a 11 žen. Z Českých Budějovic přijeli prof. Václav Hlaváč, Josef Müller a Popela až na schůzi konanou 20. dubna 1919.
24. dubna 1919 byly v zahradě
Schwarzenberského hostince u nádraží (jehož nájemcem byl toho času
první starosta Sokola Kašpar Krejčí) vysázeny Lípy svobody. První cvičení proběhlo 4. května 1919
a první cvičení žen bylo 18. května
1919. Zkušenosti přebírali od borovanských a suchovrbenských sokolů. První výlet byl k pravěkým mohylám u Plava 25. května společně
s vrbenskou jednotou. První valná
hromada se konala 1. června. Už
v roce 1919 tu začala vznikat sokolská knihovnička, ale neměli žádnou cvičebnu. Cvičili a schůzovali
v Hostinci U nádraží a v zahradě při
ní. Neměli nářadí, první bradla jim
zhotovil mistr kolářský Josef Stropek z Komařic a nějaké primitivní
nářadí si udělali svépomocí. Potíží
měli v začátcích vícero. Někteří lidé
jim nepřáli a P. Alberich Sauer z kazatelny ve Střížově o nich mluvil jako o nemravných Adamitech, kteří
běhají nazí (raději by viděl založení Orla v Borovnici). Při přepadení
Slovenska Maďarskem v roce 1919
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NAŠI JUBILANTI
7. 12. 2018
Marie Tvarohová
oslavila 75 let
14. 12. 2018
Miloslav Pešula
oslavil 91 let

23. 12. 2018
Jan Školka
oslavil 70 let
Obraz „Tyršův sen“ od Josefa Sonnleitnera (z Hůrky č. 42) pro novoveský Sokol.

byla branná povinnost v sokolských
jednotách. Z novoveské se do Švecových kasáren v Českých Budějovicích dostavili tři sokolové: Rudolf Beníšek, Karel Meškán a Jan
Levý. V roce 1920 se deset členů

novoveského Sokola zúčastnilo
VII. Všesokolského sletu, který byl
první v nové republice. První veřejné cvičení tu bylo pořádáno na louce pod myslivnou v roce 1921.
Na slepé koleji stály dva vagóny zapůjčené od ČSD coby šatny. Nářadí měli zapůjčené od Sokola Mladé.
První sokolský ples pořádali 3. února 1923, v roce 1925 si založili Pěvecký kroužek a v roce 1927 Dramatický odbor. Divadlo ale hráli
od začátku své existence, často
v údolíčku Mlýnek v Borovnici.
Po dobu 1. republiky se zúčastňovali okrskových cvičení na různých
místech, pořádali různé taneční zábavy, věnečky, zahradní slavnosti,
Mikulášskou, akademie, koncerty,
přednášky, výlety, oslavy 28. října, oslavy narozenin TGM, Palackého, atd. V roce 1927 už byli vzorem v župě Husově. V roce 1925
si zakoupili pozemek pod nádražím (dnes tam stojí dům č.p. Nová Ves 72), kde cvičili. Od roku
1928 hráli i volejbal a provozovali lehkou atletiku. Koupat se chodili do Malše, často do Kobylí zátoky
(Rechle u Plava) a v 30-tých létech
do Šanderáku. V roce 1932 si upravili letní cvičiště na levém břehu

Zborovského potoka, při okraji lesa
a poblíž zbudovali Tyršovu stezku.
V roce 1937 odkoupili bývalé Havránkovo truhlářství a přebudovali jej na Sokolovnu. 5. června 1938
pořádali slavnostní otevření. V roce 1939 přišlo s okupací republiky
i omezování činnosti českých spolků a v roce 1941 byl Sokol zakázán.
Sokolové v roce 1939 odprodali své
divadelní kulisy a rekvizity hůreckým hasičům, aby nepřišly do cizích rukou (hůrečtí hráli vlastenecké hry dokud to šlo).
Po skončení války a okupace došlo k obnově Sokola. Během května 1945 se sešli Sokolové (29. 5.),
dorost (30. 5.) i žactvo (31. 5.), opět
byl obnoven Dramatický odbor,
v říjnu odhalili v Borovnici na rodném domku č.p. 6 pamětní desku
svému zakládajícímu členovi Františkovi Týmalovi a zase se cvičilo.
Mimo prostého tělocviku měli i lyžařský oddíl, provozovali turistiku,
pobyt v přírodě, hrál se volejbal atd.
Sokol Nová Ves patřil k nejlepším
v VI. okrsku. V roce 1948 se zúčastnili XI. (posledního) Všesokolského sletu v Praze a pak už začínalo být všechno jinak. Docházelo
ke slučování tělocvičných a sportovních organizací v jednotnou tělovýchovnou organizaci do roku
1952 ještě pod názvem Sokol, ale
ČOS už byla v té době rozpuštěna.
Do konce roku 1956 to byla DSO
Sokol (Dobrovolná sportovní organizace) a od roku 1957 ČSTV (Čs.
svaz tělesné výchovy).
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves
byla obnovena až v roce 1998, a tím
se podařilo navázat na staré tradice.
Jiří Vávra

29. 12. 2018
Miloslav Pešula
oslavil 70 let
29. 1. 2019
Jiří Kutta
oslavil 75 let

ROZLOUČILI JSME SE
† 27.1.2019
Věra Petrová
76 let

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
16. března 2019 20:00 h

Šibřinky
pořádá T. J. Sokol
sokolovna
30. dubna 2019 17:00 h

Stavění máje
pořádá T. J. Sokol
u ohniště na hřišti
8. května 2019 16:00 h

100 let Sokola v Nové Vsi
pořádá T. J. Sokol
sokolovna
18. května 2019 13:00 h

Hasičská obvodová soutěž
pořádá SDH Nová Ves
na louce u Zajíčků
1. června 2019 15:00 h

Dětský den
pořádá Obec + SDH Nová Ves
na fotbalovém hřišti
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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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Josef Erhart

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