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Novou hasičskou zbrojnici
jsme slavnostně otevřeli

Přístavba požární zbrojnice ke stávajícímu objektu obecního úřadu Nová Ves, Hůrka parc. č. 318/1, 318/9 je
podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
foto: Jana Ašenbrennerová

P

oslední srpnovou sobotu byla slavnostně
přestřižena páska před garážovým stáním
nové hasičské zbrojnice. Investora zastupoval
starosta obce Nová Ves Marek Prokeš, Hasičský záchranný sbor reprezentoval ředitel územního odboru Č. Budějovice plk. Mgr. Jiří Pešek,
Jihočeský kraj náměstek hejtmanky Mgr. Zdeněk Dvořák. Mezi pozvanými hosty bylo možno spatřit i starosty okolních obcí (Borovnice,
Doubravice, Nedabyle, Strážkovice). Za zhotovitele se dostavil Eduard Janeček, přítomen byl
i projektant Ing. architekt Jindřich Vaniš. Samozřejmě nemohli chybět členové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nová Ves
v čele se svým velitelem Jiřím Kubešem, členové a členky sdružení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nová Ves a členové spřátelených

SDH z okolních obcí. Důležitou úlohu měl nový
farář ve Střížově a Kamenném Újezdu Dominik
Ettler, který nejprve požehnal obraz sv. Floriána, který věnovala místnímu sboru jeho členka
Kateřina Ašenbrennerová a následně požehnal
i novou budovu včetně jejího vybavení. Nová
„hasičárna“ bude sloužit nejen JSDHO Nová
Ves, jejíž hasební obvod obsahuje i katastr sousední obce Borovnice, ale i spolkové činnosti místního SDH. Některé další informace k výstavbě této zbrojnice naleznete v předchozích
čtyřech vydáních Zpravodaje. Celkové náklady na vybudování této stavby dosáhly bez mála
4,640 mil. Dotace z ministerstva vnitra činila téměř 2,075 mil., z Jihočeského kraje téměř 1,206
mil. a zbytek uhradila obec Nová Ves ze svého
rozpočtu.
jh

Nedabylští
hasiči
získali
nejcennější
trofej
a

10
Před 105 lety
se začalo učit
v Nedabyli

S TAV I N G C B

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

toto slovo starosty bych rád věnoval vzpomínce na prvního polistopadového starostu obce Nová Ves Jana Tvaroha, který dne
16. července zemřel po těžké nemoci ve věku 82 let. S tímto svérázným chlapíkem jsem
se poprvé potkal jako malý kluk, který si
chtěl s kamarády postavit takzvané dvojkolo a po vesnici sháněli někoho, kdo by nám
dokázal náš výmysl svařit dohromady. A právě zde vzpomínky na pana Tvaroha, který
se po zazvonění u jejich domu objevil v okně s jeho typickou kučeravou kšticí a s výrazem Napoleona, dostávají obrysy nezapomenutelného zážitku. Po studené sprše slov
o tom, co si to vymýšlíme za nesmysly a složitosti svařování takové konstrukce, se jeho
jakoby kamenná tvář rozjasnila a řekl: „Kluci, nějak to uděláme“. Nasměroval nás na potřebná místa, šikovné lidi a hlavně pomohl.
Od této chvíle jsem pana Tvaroha začal vnímat jako člověka, který umí řešit problémy
tak nějak lidově. Jako první polistopadový
starosta, který zastával tuto funkci od roku
1990 do roku 2002, se zapsal do historie obce mnoha úspěšnými projekty. Za nimi stojí třeba plynofikace obce, odkanalizování její části, nebo stavba čistírny odpadních vod.
On dokázal svým svérázným přístupem kovboje vybudovat věci, o kterých se spoustě obcí jenom zdá a složitě se realizují ještě
dnes. Je pravda, že některá jeho rozhodnutí nebyla veřejností vnímána úplně s nadšením, ale to k této práci prostě patří. Naposledy jsem se osobně s panem Tvarohem
potkal před čtyřmi měsíci na obecním úřadě,
kdy si se zájmem přišel prohlédnout stavbu
nové hasičské zbrojnice. Později mu již jeho zhoršující se zdravotní stav nedovoloval
dění v obci dále aktivně sledovat. Nemoc ho
zároveň připravila o možnost věnovat se jeho
vášni – práci v mysliveckém sdružení. Spolková činnost, která jej udržovala do poslední možné chvíle v činnosti, přišla o člověka,
který patřil k jejím nejvěrnějším. Těžko se
popisuje, čemu všemu se pan Tvaroh věnoval, ale asi by stačilo napsat – byl činorodý.
Čest jeho památce.
Marek Prokeš
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Příběh zvaný kanalizace má své pokračování
J

ak nadpis naznačuje, tak stavba kanalizačního sběrače pokračuje, i když ne tak, jak jsme si
představovali.
Naposledy jsem vás seznámil
s hlavním důvodem pozastavení prací. Popisoval jsem složitý
administrativní proces územního souhlasu přípojek k jednotlivým nemovitostem. Toto povolení
obec vyřizuje na základě plných
mocí pro všechny obyvatele staré části Nové Vsi. Bohužel se stává, že v tomto množství přípojek
se během schvalovacího procesu

objeví překážky, které vše zkomplikují. Jde hlavně o změnu vlastníků pozemků v průběhu vydávání povolení. Na stavebním úřadě
se vše pečlivě kontroluje, změna
majitele je odhalena a vše se musí
znovu přepracovat.
Další problém, který jsem posledně naznačoval, je prostup vlastních
přípojek přes místní komunikaci.
Ta je ve vlastnictví Jihočeského
kraje resp. Správy a údržby silnic
(SÚS). Podmínky uložení přípojek
do tělesa silnice jsou pro nás velmi svazující. Zastupitelstvo obce

Výpadek elektřiny trápil
občany 18 hodin

N

a rozmary počasí si budeme muset zvykat. V letošním roce jsme si již párkrát vyzkoušeli, jaké to je fungovat bez
dodávek energie. Výpadky elektřiny během bouřek nás postihují
stále častěji, z nichž ten z 1. července trval v některých částech
obce neuvěřitelných 18 hodin.
Nejenom občané Nové Vsi, ale
i okolní vesnice jako Staré Hodějovice, Doubravice, Nedabyle,
Borovnice, zkrátka široké okolí zažilo historicky nejdelší výpadek dodávky elektřiny. Bouře
doprovázená kroupami a silným
větrem, která se přehnala okolo
18. hodiny, dokázala přerušit trasu vysokého napětí na několika
místech a tím v nočních hodinách

pořádně zamotala hlavu zasahujícím energetikům. Přetížené telefonní linky pro ohlášení poruch
nezvládaly nápor volajících.
Tento nápor se během několika chvil přesměroval i na můj
telefon s naprosto stejnou otázkou – „Co se děje, a kdy znovu
půjde proud?“. V této situaci je
velice těžké odhadnout předpokládanou dobu opravy a tak se
většina z nás musela zabavit jinak. Následky této bouřlivé noci budeme moci zhodnotit možná
až za devět měsíců. Ačkoli jedno přísloví praví – „Blesk nikdy
neuhodí dvakrát na stejné místo“ – pro případ, že by se situace
opakovala, doporučuji neotvírat
lednice.
mp

Vlivem bouřek jsou výpadky elektřiny stále častější.

se jednomyslně rozhodlo převzít
tuto silnici do svého vlastnictví
a tím vzít veškerou údržbu a opravy na obec. V tuto chvíli již probíhají schvalovací procesy ze strany stávajícího vlastníka. Pro nás to
bude znamenat, že přípojky nebudou realizovány technologií podvrtů, ale v provedení klasickým překopem silnice.
Kdy se tedy bude pokračovat?
Vzhledem k výše popsanému se
termín obnovení prací posunul
na podzim tohoto roku. Vše špatné je k něčemu částečně dobré.

Na tuto akci jsme již na začátku
tohoto roku žádali o dotaci z Ministerstva zemědělství (MZE).
Tato instituce nebyla schopna se
do dnešního dne jasně vyjádřit,
zda budeme s touto žádostí úspěšní. Pokud do začátku obnovy stavebních prací nepřijde kladné
stanovisko o přidělení dotace, zastupitelstvo obce rozhodlo pokračovat ve stavbě s použitím vlastních finančních prostředků. A to je
dost jasný důkaz toho, že má pro
nás tato investice prioritu nejvyšší.
mp

Zmodernizujeme další část
veřejného osvětlení

V

eřejné osvětlení v naší obci není úplně v nejlepší
kondici. Proto bude pokračovat
jeho modernizace. Poslední kompletní výměna světelné soustavy v některých částech obce byla
v roce 2017 díky dotačnímu programu EFEKT. Jednalo se o úseky od myslivny k nádraží a na ní
dvě kolmé silnice nad a u hřiště.
Průběžně si připravujeme projekty na další etapy oprav, a i když
se to někomu nemusí zdát důležité, jsou v šuplíku připraveny k použití. Právě taková situace nastala
letos. Z výše uvedeného programu EFEKT na výměnu světelných bodů jsme získali 300 tis.,
které musíme vyčerpat do konce tohoto roku. Máme sice připraven projekt na chodník do staré části Nové Vsi včetně nového
osvětlení, ale zde by byla výše
získaných prostředků – vzhledem
k počtu nových světelných bodů –
neekonomická. Nehledě na to, že
část starých světel byla již vyměněna za nové a ta budou znovu použita. Proto bylo rozhodnuto využít tyto prostředky na výměnu
a rekonstrukci světel podél hlavní silnice, pod tratí od hospody
k autobazaru, na polničce a v zástavbě u Kubeše. Ostatní části

Ilustrační foto.

obce, které nebyly zmíněny, čeká
výměna také, ale společně s rozsáhlejší rekonstrukcí jako je např.
nová výstavba nebo oprava chodníků. Tam, kde staré lampy již nevyhovují, dochází k jejich výměně
průběžně.
mp

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 21. září 2019 od 8:00 do 10:00 hodin ve spolupráci s SDH.
Opět na skladě před obecním úřadem.
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Pumpa na Hůrce prošla generální opravou
V

únorovém vydání Zpravodaje (str. 4) jsme krátce informovali o obnově dětských hřišť
na Hůrce a ve staré části Nové
Vsi. Oba tyto plácky mají jedno
společné – studnu se starou pumpou. V době, kdy se začíná hodně
mluvit o nedostatku vody, jsme si
udělali průzkum vydatnosti studny na Hůrce, která svojí hloubkou
cca 3 metry nepatří zrovna k nejhlubším. Pomocí kalového čerpadla jsme se po dobu dvaceti minut snažili obsah studny vyčerpat.
Očekávali jsme, že na dně najdeme nějaký dobový inventář. Nechce se tomu ani věřit, že na kopci

v době sucha a v relativně malé
hloubce je tak silný přítok vody.
Právě ten nám znemožnil dohlédnout na dno této kamenné a jistě
hodně staré studny. Rozhodnuto
bylo okamžitě – provést generální opravu. Roubení jsme obložili kamennými odseky a na něj byl
osazen nový poklop s otvorem.
Do něj se upevnila původní pumpa – modře zářící, zrestaurovaná
a plně funkční.
Upozorňujeme spoluobčany, že
voda z této studny není pitná, ale
pouze užitková. Příští rok je na řadě pumpa ve staré části Nové Vsi.
mp

Studna se starou pumpou je zase funkční.

Česko potřebuje 10 milionů stromů

N

adace Partnerství společně s ministrem životního
prostředí Richardem Brabcem,
ke které se přidaly neziskové organizace, soukromé firmy i státní správa, přišla s novou celonárodní iniciativou – do naší krajiny
a měst si klade za cíl vysadit miliony stromů. V naší obci máme
náskok a stromy se snažíme vysazovat průběžně. Pokud se nám
nepodaří k iniciativě připojit, i tak
budeme na podzim vysazovat další stromy v katastru naší obce. Pokud máte návrhy na místa, kde sázet nebo sami chcete přidat ruce
k dílu, spojte se s naší redakcí. jh

B

Doubky ve stráni nad hůreckým rybníkem vysazené v roce 2015.

Internetový odkaz na článek:
https://www.mzp.cz/cz/news_190401_cesko-potrebuje-10-milionustromu-nadace-partnerstvi-ministrem-brabcem-pripravuji-iniciativujak-dostat-stromy-do-krajiny-mest

V letních měsících upadalo myšlení
i dopravní značky

yl jsem osloven redakční radou o písemný příspěvek
do obecního plátku. Chtěl bych tedy poděkovat některým „momentálně zaostalým občanům“ za to,
že se neustále věnují tomu, abychom měli pořád co dělat. V letních měsících, kdy nám tráva přerůstá přes hlavu, porážejí se stromy
v lese, čistí se kanály, zpracovávají
se větve na štěpku..., se najde parta lidí, která vyvrátí – jenom v naší obci – 4 dopravní značky. V sousedních vsích na tom byli obdobně.
Ještě jednou děkujeme, že nepřijdeme o práci.
Obecní technik Fr. Vávra
a Mirek Burda

Uklime svět,
uklidme
Česko

V pátek 20. září 2019 se obec
Nová Ves opět připojí k celosvětovému úklidovému dni
„Word Cleanup Day“. Tato organizace vás zve na pomoc našemu životnímu prostředí a zejména na pomoc s uzdravením
alespoň části společnosti, která ještě v dnešní době do přírody odpadky vyváží či odpadky
ji z rukou padají. Pojďme společně s dalšími dobrovolníky
ze 150-ti států opět ukázat, že
nám záleží na naší planetě a naší budoucnosti. Každý kousek
se počítá, protože žádný se
sám neuklidí. Budeme poctěni,
když najdete opět čas a chuť se
s námi přidat k této akci.
Sraz v 16:00 hodin před OÚ
Nová Ves, kde vám budou
předány pracovní rukavice
a plastové pytle na odpadky. Případné dotazy na tel:
724 191 817.

Vyvrátit takovou značku dá dost práce. Jak by se tito snaživci tvářili, kdyby měli
tuto vandalskou činnost vykonávat jako nařízenou práci?

www.UklidmeCesko.cz
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Průběh Novoveských slavností nepokazily
ani dešové přeháňky
T

entokrát jsme se tradičně v poslední červencovou sobotu sešli již po dvanácté na Novoveských
slavnostech. Jako obvykle zahajovala program slavností v 9 hod.
branná hra. O hodinu později započal volejbalový turnaj, který byl
hned na začátku přerušen deštěm,
za účasti smíšených družstev Nové Vsi, Vidova a místních fotbalistů (v tomto pořadí skončilo závěrečné umístění a všem účastníkům
ještě jednou gratulujeme). Příznivci fotbalu mohli sledovat od 10:30
hod. přátelské utkání mezi místní
jedenáctkou a soupeřem z Českého
Krumlova, které naši borci vyhráli
3:2. Před polednem došlo na vyhlášení výsledků z branné hry – letos to
vyhráli ČAJÍCI (Jakub Vávra s maminkou), druzí skončili IDI a JOT
(Ben Lukas Bauer a Ondřej Lebeda) a na krásném třetím místě ŠNECI (Kryštof Ašenbrenner a David
Lebeda). Následně byli vylosováni tři účastníci branné hry - Martin Mareš, Daneček Staněk a Lucie
Holzerová, kteří obdrželi poukázky
na vstup do kina. Odpolední program zahájili ve 13:30 hod. dětští zlatokopové, kteří kutali ukryté poklady (kameny nesmírné ceny
a drahokam). Pro starší děti a mládež bylo vytyčeno hřiště na zorbing fotbal. Ve 14 hod. začala půlhodinová ukázka Biketrialu, která
se ještě opakovala v 15:30 hod.
Ve 14:45 hod. zahájilo své představení Kolotoč pohádek - loutkové divadlo Víti Marčíka, které je
určeno nejen dětem. Od 15-ti hodin vyhrávala ve stanu na druhém
pódiu pravidelným návštěvníkům
dobře známá dechovka Kameňáci. V 16 hod. započala ukázka vyprošťování řidičky z havarovaného
vozidla, kterou předvedla osádka
rychlého záchranného automobilu z požární stanice v Č. Budějovicích. Poté místní hasiči připravili dětmi velmi oblíbenou pěnivou
koupel. V odpoledních hodinách
mohl kdokoli z návštěvníků předat
vzorky utopenců k posouzení porotě, která pak zasedla a vybrala vítěze. Letos jím byl pan Jan Lechner,
který vyhrál permanentní vstupenku na domácí utkání HC Motor v nastávající sezóně a keramický hrnec na utopence z dílny Petra

První tři družstva z branné hry při přebírání věcných cen. Zleva: David Lebeda, Kryštof Ašenbrenner, Ben Bauer, Ondřej
Lebeda, Jakub Vávra s maminkou Lucií.

Tvaroha. Ze zákulisí nakonec prosákla zpráva, že utopence nakládal
Miroslav Vávra, který svého tchána
použil jako mimikry. Druhá skončila Marcela Neumannová a třetí Jana Tetenková, které si s sebou
odnášely poukazy do řeznictví Erhart v Doubravici. Od 19 hod. začalo hudební vystoupení kapely
Rozkrock a od 20:30 hod. netrpělivě očekávané divadelní představení

„Zase ti tupitelé“ v podání místního
ochotnického spolku Novoveský
utopenec. Po celou dobu bylo možno se občerstvit ve stánku místních
fotbalistů, kde byl k mání pečený
čuník, cmunda i klobásy a také alko
či nealko nápoje. Členky místního
SDH nabízely své hasičské dobroty
ke kávě a vedle stanu bylo možno
zakoupit i cukrovou vatu. I přes vrtochy počasí akce na sebe plynule

navazovaly. Pořadatelé i účinkující
se vydávali ze svých sil a návštěvníci se příjemně bavili. Všichni
si zaslouží poděkování za hladký
průběh obecních slavností. Zvláštní poděkování patří členům místních spolků, bez nichž by se takto
úspěšná akce nedala zorganizovat.
Doufáme, že se vám slavnosti líbily a těšíme se za rok zase tady.
jh

Děti se pouštěly do každé akce s vervou a nadšením.

Zeptali jsme se

Co bys rád změnil
v příštím roce
na branné hře?
Na naši otázku odpovídal vítěz branné hry Jakub Vávra:

„Zase ti tupitelé“ v podání místního ochotnického spolku Novoveský utopenec.

Pro příští rok si budu muset najít rychlejšího parťáka, mamka nemohla popadnout dech už
na prvním stanovišti. Branná
hra se mi líbila a vzhledem k tomu, že jsem ji vyhrál, tak bych
pro příště nic neměnil.
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Naše pošta partner má za sebou rok provozu
J

ak už to bývá, čas letí a všichni jsme zase o rok starší. Já
jsem prožila ten minulý s novým
zaměstnavatelem – Obecním úřadem. Ti z vás, kdo chodí na naši poštu, určitě zaznamenali krok
k lepšímu. Myslím, že při současné pracovní době není problém s vyzvednutím či podáním
zásilek. K mé velké radosti začali využívat poštu i lidé z okolních vsí, a nejen z nich. Ten, kdo
pracuje s lidmi jistě ví, že to není

jednoduché. Budu dělat, co bude v mých silách, abyste na tu naši malou „poštičku střediskovou“
chodili rádi. Jediné, o co vás občany prosím, je to, abyste v době
mé nepřítomnosti byli shovívavější k zastupujícímu personálu.
Jsme rádi, že nemusíme poštu zavírat a ti, co mě zastupují, jsou již
v důchodovém věku, ale stále pracují z lásky k tomuto řemeslu.
Kateřina Candrová,
poštovní úřednice

Kateřina Candrová za přepážkou na poště partner.

Ve školce se o prázdninách
rekonstruovalo

Společně s novou paní učitelkou má školka i nově opravenou jednu
z místností. Na doporučení České školní inspekce byly ve třídě vybudovány akustické podhledy, aby se snížila velká hlučnost. S novým stropem se třída nechala vyštukovat, barevně vymalovat, položil se nový
koberec a tím je „nový kabát“ na světě. Už se těšíme na nové i známé
dětičky a věříme, že naše školka bude dál poskytovat všem milé a útulné zázemí. Děkujeme zřizovateli a místním zastupitelům.
Štěpánka Hušková, ředitelka MŠ Nová Ves

Co říkáte na provoz naší pošty?
Veronika Kmínková
Pošta v „novém“ se mi velice líbí. Vzhledem ke své pracovní době jsem ráda, že byla prodloužena
odpolední otevírací doba v pondělí a ve středu až do 18:00 hodin.
Myslím, že teď se na „naši poštu“
dostane snad každý.
Plocová Jana
Já jako důchodce jsem velmi spokojená s pracovní dobou naší pošty. 3x týdně je otevřená od 6:30
do 10:30, a to je ideální doba pro
důchodce, aby se nepletli odpoledne, kdy je otevřeno pro pracující.
Jsem velice spokojená se znovu
zavedením terminálu Sportky, který nám dělá radost ze sázení a dává
nám naději na výhry. Mám jedinou
výtku, že naše „poštmistrová“ nedokáže zajistit tu výhru, ale přesto

si 2x týdně chodím vsadit. Je krásné se na něco stále těšit i když je
to jenom fikce. Naše Katka, jak jí
říkáme, vždy pomůže nebo poradí, když něco potřebujeme. Pokud
nezná na náš dotaz odpověď,vezme
telefon a zjistí co je třeba. Také je
fajn, že odložila poštovní mundůr
a chodí oblečená v civilu. V šatičkách jí to moc sluší a není to tak
upjaté a formální. Pošta je nyní
útulnější, zásobená krásnými přáníčky a obrazy. Mám dojem, že je
i Katka spokojenější, protože není otravována poštovním šimlem.
Zdá se mi, že se jí i lépe pracuje ke spokojenosti nás zákazníků. Myslím si, že my občané Nové Vsi a Hůrky, bychom si měli
vážit takové poštičky a takové
pracovnice, a poděkovat i Obecnímu úřadu, že nám toto zajistili
a umožnili.
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Stavebníci opustili areál nedabylské školy.
Byla odvedena kvalitní práce
Z

ačátkem května dokončila
stavební firma poslední nezbytné úpravy staveniště a opustila areál školy. Provedené stavební
úpravy neznamenaly jen výraznou
změnu vzhledu budovy, ale i významné přestavby uvnitř školy.
Jak jsme již informovali v předchozích článcích hlavním záměrem byly úpravy pro vznik mateřské školy v přízemí a zároveň
byly na půdě vestavěny dvě zcela nové třídy.
Taková stavební akce byla na velikost naší obce dá se říci obrovská. Srovnávání výdajů obce
na stavební akce napříč historií je
poměrně obtížné. Řekněme ale,
že v novodobé historii se jedná
o nejnákladnější stavební záměr.
Vzhledem k velikosti rozpočtu
obce nebylo možné takovou akci
uskutečnit bez dotace. Dokonce,
aby nebyl narušen normální chod
obce a byly včas hrazeny běžné
závazky, přistoupila obec na čerpání úvěru.
Pojďme si tedy zrekapitulovat jaké byly výdaje na stavební část
projektu. Celkové výdaje činily 17 184 367,- Kč. Tato částka
zahrnuje stavební práce včetně
nutných víceprací, autorský dozor a technický dozor investora.
Na akci jsme získali dotaci ve výši
11 431 674,- Kč. Dotaci poskytlo

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými

celky. Další příspěvek na akci poskytla obec Doubravice ve výši
1 091 307,- Kč na základě dohody o spolufinancování. Součástí
této dohody je zřízení společného

školského obvodu spádové mateřské školy. Stavební část celého projektu provedla společnost
Auböck s.r.o. z Boršova nad Vltavou. Dále se na projektu podílela společnost GEFOS inženýring,
s.r.o. jako technický dozor investora a koordinátor BOZP. Autorský dozor zajišťoval projektant
Ing. Zdeněk Fischer. S vyřízením
dotace nám výrazně pomohla Michaela Vrábková z Nové Vsi.
O velikosti akce svědčí i skutečnost, že trvala téměř celých 12
měsíců. Vzhledem ke stáří budovy jsme se během prací nevyhnuli
řešení havarijních stavů a menším
úpravám projektu. Téměř každý
týden se konaly kontrolní dny, kde
se operativně řešily aktuální situace na stavbě. Velkou pozornost
jsme věnovali bezpečnosti a ochraně zdraví nejen v průběhu stavby,
ale i při budoucím využívání školy.
Po dokončení stavebních prací bylo ihned objednáno vybavení interiérů. Na pořízení vybavení
všech nových interiérů je počítáno s částkou okolo 1 mil.. Přesná
částka bude známá až po konečném vyúčtování.
Věříme, že tento nákladný projekt
bude velkým přínosem pro obec
Nedabyli hlavně v oblasti předškolního a základního vzdělávání.
Pavel Sobotka

Nově informujeme občany rozhlasem

V

červenci tohoto roku získala naše obec Nedabyle nové
technické zařízení jímž je obecní rozhlas. Tato technologie je
v naší obci rozmístěna na čtrnácti stanovištích se dvěma až čtyřmi
reproduktory.
Tato moderní bezdrátová technologie umožní lepší informovanost a komunikaci s občany.
Využít rozhlas mohou i samotní občané anebo spolky pro sdělení svých informací ostatním
spoluobčanům. Rozhlas bude
sloužit i k hlášení o případných
živelných pohromách a jiných
nebezpečí.
Zakázku zrealizovala společnost

SOVT – RADIO spol. s.r.o.
z Vodňan, která byla vybrána výběrovým řízením. Celková cena
byla 301 258,- Kč. Z toho jsme obdrželi dotaci ve výši 181 000,- Kč
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Vzhledem ke zkušební době spuštěného systému nemusí být všude
plně vyladěn – v některých místech může být hlučnější nebo naopak tišší.
Uvítáme tedy jakékoliv podněty a připomínky k jeho provozu,
abychom systém správně seřídili a informace se dostaly ke všem
občanům.
Ludvík Reindl
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Nedabylští hasiči získali nejcennější trofej
a ještě stihli pomoci na Dětském dnu
V

požárním sportu na okresní
úrovni dosáhli hasiči SDH Nedabyle na nejcennější trofej ve své
kategorii. Jak se to všechno událo?
Vítězství na soutěži Florián
2019 27. dubna v kategoriích PS8 i PS-12 bylo, jak se později ukázalo, jen zahřívacím kolem. Na obvodové soutěži konané v Nové Vsi,
o které už byla reportáž v minulém Zpravodaji, si muži nad 35 let
SDH Nedabyle vybojovali postup

do okresní soutěže v tomto sportu.
Už dopředu všichni věděli, že sobota 8. června nebude odpočinkovým dnem. Dopoledne se konala
již zmíněná okresní soutěž na SKP
České Budějovice a odpoledne měli hasiči pomáhat na dětském dni.
Aby to všechno stihli, požádali organizátory, o možnost odbýt si svůj
útok jako první. Šli do toho s plným nasazením, ale i s myšlenkou,
že pokud čas nebude „nic moc“

přesunou se do Nedabyle na dětský
den. Útok se povedl a čas byl dobrý. Předvedeným výkonem mohli pomýšlet na vysoké umístění,
proto se ještě zdrželi. S pokračujícím závodem bylo čím dál jasnější, že čas je na stupně vítězů. Nakonec se čekání vyplatilo a muži nad
35 let SDH Nedabyle mohli zvednout nad hlavu tu nejcennější trofej.
Tímto úspěchem tak zkompletovali
sbírku umístění na stupních vítězů,

Soutěžní družstvo z Floriána 2019.

neboť v předchozích letech skončili
na třetím i druhém místě. Je jen škoda, že se v této kategorii nepořádá
krajská soutěž, kde by mohli změřit
síly s „pětatřicátníky“ z kraje.
Dodejme ještě, že se dařilo i na dalších soutěžích. Naši hasiči dokázali
zvítězit i 22. června ve Starých Hodějovicích v soutěži O pohár starostů. V tradiční a oblíbené noční soutěži 20. července ve Slavošovicích pak
vybojovali 3. místo. Pavel Sobotka

Foto: archiv SDH Nedabyle

Sbor dobrovolných hasičů Nedabyle pořádá v sobotu 12. října 2019 od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Nové Vsi

Dětské obvodové podzimní kolo hry „Plamen“

I v nepříznivém počasí dokáží děti soutěžit

NAŠI JUBILANTI
18. května 2019
Miloslava Marešová
oslavila 60 let
20. července 2019
Marie Malechová
oslavila 91 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí.
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová

ROZLOUČILI JSME SE
V sobotu 7. září 2019 od 13:00 hodin se konal 1. ročník Dětského nedabylského sportovního dne na hřišti
základní školy. Děti soutěžily v deseti disciplinách v kategoriích 3–5, 6–10 a 11–15 let. I přes nepřízeň
počasí se akce zadařila a příští rok se těšíme na další účast.
Marcela Baráčková

†31. srpna 2019
Jan Pleva
89 let

Svoz velkoobjemového odpadu bude 12. října 2019 za OÚ Nedabyle.
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Mužstvu přibyly známé tváře. Druhým místem
v I.A třídě je laka nastavena hodně vysoko
Letní příprava MUŽŮ

z trenérů Radomil Procházka, který bude společně s Boháčem naDo historicky druhého ročníku
v I. A třídě půjde mužstvo TJ No- dále platný i na trávníku.
vá Ves. V roli nováčka překvapi- V přípravě pořádala Nová Ves tralo v uplynulé sezoně druhým mís- diční letní turnaj Memoriál Pavtem, letos zůstává nohama pevně la Tvaroha O pohár starosty obna zemi a cílí především na klid- ce Nová Ves již 3. ročník, sehrála
nou a bezstarostnou sezonu. dvě těžká utkání s týmy krajského
Po avizovaném odchodu trené- přeboru (4. a 5. místo) a na závěr
ra Pekárka se mužstva před začát- si zastřílela v generálce s účastníkem letní přípravy dokem I. B třídy. „Začali
časně ujalo trenérské
jsme místním turnajem,
trio Procházka, Tunka
ve kterém jsme obhájili
a Boháč. S přípravou
loňské vítězství. Velmi
začali Novoveští v podobrou prověrkou bylovině července.
ly zápasy s Č. KrumAktuality
„Převážně jsme trénolovem (3:2) a Třeboní
vali a nabírali kondi(0:1), v nichž jsme důfotbalistů
ci na domácím hřišti,
stojně obstáli. Genekteré mimo jiné byrálku na novou sezónu
lo perfektně připravejsme sehráli v Kamenné, za což bych chtěl vedení klu- ném Újezdu (6:1),“ vyjmenoval
bu poděkovat. Tréninkové dávky Procházka letní soupeře.
jsme si také zpříjemnili v Českých Kádr nikdo neopustil, naopak přiBudějovicích, kde v místní Stro- byly tři známé tváře, které ješmovce pro nás připravila kruhové tě zvýší konkurenci v týmu. „Nitréninky firma Vertex v čele s Ka- kdo neodešel, čehož si u kluků
teřinou Konečnou, které taky pat- moc vážím. Naopak se vrátili tři
ří velký dík, protože tréninky spl- místní obyvatelé – M. Vrábek,
nily přesně to, co jsme očekávali“ Žoček a Šulčík. Posledním dru- shrnul tréninkovou část jeden hým místem je laťka nastavena

Vítězové 3. ročníku Memoriálu Pavla Tvaroha O pohár starosty obce Nová Ves.

hodně vysoko, trenéři mají daleko
skromnější plány. „Přál bych si,
abychom hráli pěkný fotbal, a aby
nás nadále bavil. Po minulém ročníku, který byl pro nás všechny
výjimečný, bychom rádi, aby tak
těžká soutěž jako I.A třída pro náš
malý klub zůstala i nadále,“ sdělil
Radomil Procházka k představám
do dalšího sezony.
Radovan Procházka ml.

Generali cup 2019
Historicky první turnaj mládeže,
proběhl v sobotu 17. srpna 2019
za účasti 7 týmů. Organizátoři
rozdělili utkání na dopolední a odpolední blok. Dopoledne se utkala družstva TJ Nová Ves, TJ Malše Roudné a Letní fotbalové školy
mladší přípravky, tedy děti ve věku 6–7 let. 1. místo Letní fotbalová škola, 2. místo TJ Malše Roudné a 3. místo TJ Nová Ves všem
zúčastněným se dle ohlasu velice
líbilo a ocenili především práci organizátorů z oddílu TJ Nová Ves
a hlavního partnera turnaje pojišťovny Generali.
Odpoledne nastoupily týmy starších přípravek, děti ve věku

9–10 let. Přijela družstva z Křemže, Lišova a Roudného, přičemž
konečné pořadí 1. místo Křemže,
2. místo Roudné, 3. místo Nová
Ves a 4. místo Lišov. Všichni zúčastnění dostali krásné věcné ceny
včetně trenérů. Poděkování patří
především organizátorům a všem
trenérům za jejich práci a pohodovou náladu. Těšíme se na další ročník 2020.
Vloženou stránkou tohoto zpravodaje je Rozpis utkání našeho A mužstva, které hraje I.A třídu Krajské soutěže Jihočeského
kraje.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem sportovním areálu, ať už při
utkáních mužů, tak mládeže. První domácí utkání mužů proběhlo 24. srpna 2019 se soupeřem
z Kaplice.

Více informací získáte na:
www.fotbalnovaves.cz,
www.facebook.com/
fotbalnovaves/
a Instagramu
Za fotbalový klub TJ Nová Ves
Michaela Vrábková

Foto: Michaela Vrábková
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Květnatec archerův byl nalezen
v prostorách bývalého skladiště
Představujeme vám novou rubriku, ve které vás budeme seznamovat se zajímavými
přírodními nálezy z našeho okolí. Rádi přivítáme jakýkoli příspěvek.

V

prostorách bývalého skladiště u OÚ Nová Ves byla nalezena vzácná nejedlá houba Květnatec archerův (Clathrus archeri).
Tato již na první pohled exotická
houba pochází z Austrálie a Nového Zélandu. Do Evropy byla zavlečena během 1. světové války
s dodávkami ovčí vlny a bavlny.

PŘÍRODNÍ
ZAJÍMAVOSTI
Z NOVÉ VSI
A OKOLÍ
U nás byla poprvé nalezena v roce 1962. Houba se vzácně vyskytuje od nížin do horského vegetačního pásma. Roste od května
do listopadu. Mladá plodnice má
kulatý až vejčitý tvar. Při dozrávání se otevírá a zevnitř vyrůstá
4–6 červených 50–120 mm dlouhých ramen, která jsou poleptaná
výtrusy v podobě tmavozeleného

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
Pátek 27. 9. od 17:00
Noc sokoloven,
ukázka z činnosti, táborák,
přenocování v sokolovně
Sobota 12. 10. od 9:00
Dětské obvodové podzimní kolo
hry „Plamen“
v Nové Vsi na fotbalovém
hřišti
Sobota 19.10. od 9:00
Výlov rybníka Tvarožák,
prodej ryb a rybích dobrot
Pondělí 28.10. od 17:00
Lampiónový průvod
k pomníku padlým na Hůrce,
sraz u kapličky sv. Martina
Drakiáda
říjen, termín i čas bude
upřesněn
Neděle 1. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu

Květnatec Archerův.

Foto: Jana Ašenbrennerová

slizu. Houba svým tvarem připomíná mořskou hvězdici a má hnilobný zápach. Roste na krajích

listnatých a jehličnatých lesů
na tlejícím dřevě nebo v hrabance.
Kryštof Ašenbrenner

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

NAŠI JUBILANTI

Už jsme si zvykli, že se naše děti každoročně umísťují mezi
vítězi výtvarné soutěže knihoven
„Lesy a příroda kolem nás“. Nebylo tomu jinak ani letos. Tentokrát se na přední místa ve své kategorii probojovaly tři školačky
– Adéla Siebenstichová, Štěpánka Pittnerová a Stanislava Prokešová. Děvčatům moc gratulujeme.

4. 7. 2019
Růžena Rybáková
oslavila 91 let

Druhá zprávička z novoveské knihovny je určená nejen současným, ale možná i budoucím
čtenářům. JVK v Českých Budějovicích napojila naši knihovnu na nový výpůjční systém a díky tomu máme na internetu velmi
pěkný a dobře dostupný katalog. Je přístupný všem na adrese:
novaves.knihovnybudejovicka.cz.
Časem se bude moci každý čtenář
přihlásit do svého vlastního účtu.
Odkaz na Katalog naleznete také
na stránkách obce: novaves.net
Alena Veselá

10. 8. 2019
Bohuslava Kněžínková
oslavila 70 let

23. 7. 2019
Hana Konečná
oslavila 70 let
4. 8. 2019
Jan Lenc
oslavil 80 let

22. 8. 2019
Růžena Lávičková
oslavila 91 let

ROZLOUČILI JSME SE
†16. 7. 2019
Jan Tvaroh
82 let
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Fejeton z okraje vsi
Jak jsem přesazovala
muškáty
S nástupem jara a počátkem léta
se mne pravidelně zmocňuje nutkavá potřeba vyběhnout ven a začít rýt, vrtat, vytrhávat a sázet –
vůně čerstvé trávy a vlhké hlíny
zkrátka dělá své. Pravda je, že přehnané zahradnické ambice mne
přešly už před lety – pozvala jsem
si tehdy na poradu kamarádku zahradnici a ukázala jí vyhlédnutý
kout, kde jsem zamýšlela vytvořit něco jako okrasnou zahrádku –
sjela mne pochybovačným pohledem a řekla: „Já bych tu na tvém
místě hlavně vysela trávu.“ Trávu
jsem vysela a o něco slevila z velkolepých plánů; usmyslela jsem
si, že ozdobím balkony – a pojala jsem to ve velkém. Nakoupila jsem muškáty, zeminu, truhlíky a taky háky na ty truhlíky,
abych je mohla připevnit na balkonové zábradlí. Chlapík v Globusu tvrdil, že jsou to ty nejlepší
háky na světě – doma jsem měla jen obyčejné z ohnutého drátu,
ty jsem zamýšlela nechat na horní
balkon, kdežto tyto „nejlepší háky
na světě – šroubovací, univerzální“ jsem chtěla dát na dolní, tam
je víc vidět... Čtvrt hodiny mi trvalo, než jsem přišla na to, jak se
to rozebírá, další čtvrt hodiny, než
jsem zjistila, jak se to zase smontuje a přimontuje na to zatracené
zábradlí a jak se tam zapasujou ty
truhlíky (já věděla, proč jdu o dvě
hodiny dřív z práce). Za tu dobu
mi: 2x upadl šroubek z nejlepších
háků a spadl pod balkon do levandule a 1x mi spadl dolů celý truhlík – pokud tohle ty muškáty vydrží, tak už vydrží všechno. Když
bylo dílo dokonáno – dokonce
se mi podařilo dodržet pravidelné rozestupy mezi truhlíky, aby
to pěkně lahodilo oku – šla jsem
na horní balkon, kam jsem chtěla nainstalovat truhlíky se starými
drátěnými háky, které však pasují jen na určitý typ zábradlí – třeba na to, co máme v přízemí, kde
už jsou ovšem nainstalované ty
superháky – kdežto v prvním patře na balkoně máme zábradlí atypické, což jsem zjistila až poté,
co jsem tam vyvláčela zbývající
truhlíky... Myslím, že nenávidím
muškáty.
Olga Lebedová, Hůrka
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Před 105 lety se začalo učit v Nedabyli
N

ež se zřídila škola v Doubravici, mohlo se chodit
do farní školy ve Střížově. V r.
1788 navrhl krajský školní komisař Josef Gotthard Krezer zřídit školu v Doubravici pro obce Doubravice, Nedabyle, Nová
Ves, Hůrka, Roudné, Hodějovice a Vidov. Dne 21. června 1788
se sešla v Doubravici regulační
komise a začaly práce na zřízení školy v doubravickém zámku.
První žáci do této školy zasedli 1. 9. 1788, ač ještě nebylo vše
dokončeno. V r. 1790 chodilo
do školy 107 žáků – 17 doubravických, 14 nedabylských, 10 hůreckých, 7 novoveských, 37 hodějovických, 7 vidovských a 15
roudenských. Počátkem 80. let
19. stol. školu navštěvovalo 137
žáků.
Všichni učitelé, kteří školou prošli, si stěžovali na špatné podmínky a na množství žáků. Řídící učitel Josef Šimek si v r. 1908 až
1910 stěžoval na přeplněnost školy. Ve stížnostech se uvádělo, že
škola je ničena zubem času. Vlhkem a hnojůvkou je až ke střeše prosáklá a do učeben za celý
rok slunce nezasvítí. Ve zvýšeném partéru žije výměnkář, který má se školou společné schody
a pod učebnou je chlívek pro kozy a dřevník. Dvůr s pitnou vodou

Severozápadní pohled na budovu školy na počátku 30. let minulého století.
Foto: archiv ZŠ Nedabyle

je společný pro školu a tři hospodáře, těsně při škole je dobytek
a hnojiště, že žáci slýchají hrubou
mluvu čeledi, a že se před žáky
připouští býk...
V té době začaly i spory mezi přiškolenými obcemi. OÚ Nová Ves
proto žádal r. 1909 c. k. okresní školní radu v Č. Budějovicích
o zřízení jednotřídní obecní školy ve své obci (rozuměj ve staré
části). Novoveským bylo sděleno,
že by si školu museli vydržovat
ze svého rozpočtu, a že se k tomu
musí zavázat. O vyškolení ze školy v Doubravici žádala i Hůrka
– obecní zastupitelstvo žádalo c.
k. okr. školní radu o zřízení nové
školy v N. Vsi a přidělení Hůrky

k této škole s tím, že by přispívali
a i spojovací cestu by zřídili.
V tomto roce se už začalo mluvit
o stavbě nové školy. Dne 22. 8.
1910 si doubravickou školu prohlédla zvláštní komise složená
ze zástupců z Vidova, Nedabyle,
N. Vsi, Hůrky a Doubravice, okr.
škol. Inspektora, okr. lékaře, okr.
komisaře a vrchního inženýra –
a všichni se přikláněli k postavení
nové školy. V říjnu 1910 c. k. okr.
škol. rada konečně uznala závady
a nedostatky na staré doubravické škole. Dne 2. 1. 1912 poslala
c. k. okr. škol. rada do Nové Vsi
zamítavý dopis na vyškolení N.
Vsi a Hůrky z doubravické školy
a na zřízení nové školy v N. Vsi.

Budějovický advokát JUDr. František Dlouhý už předtím doporučil novoveským a hůreckým, aby
nebránili stavbě nové školy u Nedabyle, a aby se nevyškolovali
z doubravické školy, a aby se raději spolu s ostatními přiškolenými obcemi radili o místě, kde se
nová škola postaví.
Nakonec se přiškolené obce shodovaly v názoru, že nová škola bude ve středu těchto obcí
– v Nedabyli , jen Doubravice hájila do poslední chvíle svou starou
školu v zámku. Novou trojtřídku
postavila fa Teslík z Č. Budějovic
za 71 998,02 rakouských korun.
Dne 23. 11. 1913 byla nová škola v Nedabyli v 15:00 hodin
slavnostně místní školní radou
předána ke svému účelu. První vyučování v ní ale bylo až 2. 1. 1914.
Ředitelem školy se stal Josef Šimek, který řediteloval už v Doubravici. Název svého pracoviště si
měnit nemusel, škola v Nedabyli
se až do 50. let uváděla stále jako
obecná škola Doubravice, ač měla
nedabylské č.p. 15.
Za 105 let se v nedabylské škole
vystřídalo mnoho žáků, z některých se časem staly známé osobnosti, jedno jméno za všechny cestovatel a spisovatel Ladislav
Zibura.
Jiří Vávra

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

Josef Erhart

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ

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