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Na obecním úřadě jsme
slavnostně přivítali šest nových
občánků

foto: Jan Lenc

V
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Obchod se
smíšeným
zbožím
si chceme
udržet

sobotu 22. února 2020 jsme v prostorách
Ves pod vedením paní ředitelky Štěpánky HuškoOÚ Nová Ves připravili pro šest nových
vé a s písničkou i básničkou předaly v upomínku
občánků slavností přivítání do naší obce. Téi přáníčka. S verši nezůstal pozadu ani pan starosma, které se nese celou slavností, se vždy odvíta, který tradičně recituje (hlavně pro pobavení rojí podle události, která je pro rok,
dičů) báseň „Rostu“ od Agnie Barkdy děti přišly na svět, něčím výRodina je místem tové - s lehkou úpravou na konci
znamná. Rok 2019 byl pro obec
textu. A s lehkou úklonou předálásky a života,
rokem nové hasičské zbrojnice.
val růže maminkám a poukázku
A tak v tomto duchu byla vyzdo- místem, kde láska na ovocný strom tatínkům.
bena jak pamětní kniha, tak i přeTradičně byly dětem také věnovárodí život
dána knížka Hasičských pohány keramické destičky s otiskem
dek, z které se děti dozvědí, kdo
jejich dlaně, kterou pro ně vyromá všechny neplechy s ohněm na svědomí a kdo
bil Martin Ašenbrenner. Fotografie určené rodivšechno dokáže přiložit ruku k dílu, když jde
čům vítaných dětí budou připraveny od pondělí
o hašení požáru. Doufáme, že ruku k dílu stateč9. března na obecním úřadě.
ně přiloží na své životní pouti i Alžběta ŠrámkoJménem zastupitelů obce Nová Ves vám přeji,
vá, Ema Holá, Roman Šulčík, Simona Staňková,
aby vaše děti statečně přestály jakékoli nástrahy
Stella Kubecová i Dominik Fránik.
a s láskou uchovávali domov, který jim kolem seNové občánky přišly uvítat i děti z MŠ Nová
be vytvoříte.
ka

a

Před
70 lety
zde byla zprovozněna
první veřejná
telefonní stanice

S TAV I N G C B

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané
Před každým novým vydáním našeho Zpravodaje se pravidelně, zhruba měsíc před uzávěrkou, schází redakční rada a pan starosta, abychom
si konkrétně rozdělili úkoly. Tentokráte mi, zcela
netradičně, připadlo úvodní slovo, které bych
rád využil k poděkování všem
spoluobčanům, kteří si naše postesky berou k srdci. Ať už se jedná
o úklid po svých čtyřnohých miláčcích, údržbu svého bezprostředního okolí, omezení používání hlučících strojů (sekaček, motorových
kos a pil) o víkendech nebo - v minulém vydání Zpravodaje pranýřovaný nešvar - parkování na místních
komunikacích.
Dovolte mi využít tuto mimořádnou
příležitost k pozvání všech spoluobčanů, aby se v tomto jarním období
připojili k akcím námi pořádaným.
Jaro přivítáme stylově – v sobotu 21.
března, v ranních hodinách (8:30) začne výlov rybníka na Hůrce. Zájemci
mohou na místě ochutnat nejen rybí
speciality, ale i si zakoupit tržní rybu na Velikonoce. Další akce, ke které se již po několikáté přihlašujeme
nese název „Ukliďme Česko“ (sraz
bude před obecním úřadem v sobotu 4. dubna v 9 h). Nově se připojujeme k akci „Sázíme budoucnost“ (sraz
bude před obecním úřadem v pátek
24. dubna v 17 h). Kdo by chtěl sázet
i v jiných termínech, má možnost se
dohodnout přímo s obecním technikem Františkem Vávrou.
Jiří Hošna
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Obecní úřad dostal nový kabát
B

udova obecního úřadu Obce Nová Ves prošla v posledním roce zásadní změnou.
Koncem roku 2018 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice, jejíž
slavnostní otevření se konalo loni
v srpnu. Následně bylo započato
s přístavbou bezbariérového vstupu do prostoru úřadu. Stávající

vchod byl upraven boční nájezdovou rampou pro přístup tělesně
postižených a dětských kočárků.
Nadále je možno vystoupat do budovy po klasickém schodišti. Celá
tato část, která působí jako terasa,
je zastřešena. Kolem je položena nová venkovní dlažba doplněna lavičkou a odpadkovým košem.

Takto vypadal vchod do OÚ před rekonstrukcí (foto z roku 2008).

Barevnost fasády budovy úřadu se
podle záměru sjednotila s budovou hasičské zbrojnice. Co se týká finančních nákladů, podařilo se
na stavbu hasičské zbrojnice čerpat
dotační tituly z ministerstva vnitra
a Jihočeského kraje. Pro vybudování bezbariérového vstupu byly
získány finance z Ministerstva pro

místní rozvoj ve výši 80 % celkových nákladů. Stavebně se na tomto projektu podíleli místní stavební
firmy SPJ STAVEBNÍ ÚDRŽBA
a STAVING CB. V této době ještě
probíhají dokončovací práce, které
souvisí s terénními úpravami a výsadbou okrasné zeleně.
Marek Prokeš

Současná podoba bezbariérového vchodu.

Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 28. března 2020 od 8:00 do 10:00 hodin ve spolupráci s SDH.
Opět na skladě před obecním úřadem v Nové Vsi.

Kanalizaci do staré části Nové Vsi letos dokončíme

J

iž celých 14 měsíců vás pravdivě informujeme o postupech
a překážkách při stavbě kanalizačního sběrače ve staré části Nové
Vsi. Poslední informace se týkala
posunu prací na podzim loňského
roku. Vše souvisí s možností získání dotační injekce od Ministerstva zemědělství, respektive využití všech možností, jak si vylepšit
letošní napjatý rozpočet obce. Mezitím se podařilo elegantně získat
bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu, kterého je
naše obec členem. Částka 4 mil.
korun je poskytnuta na období 10
let v pravidelných ročních splátkách. Tato suma bude částečně sloužit jako finanční rezerva
pro tuto akci a zbytek se použije výhradně na krytí další vodohospodářské infrastruktury. S výstavbou kanalizace jsme stále

Výkopové práce za odbočkou z hlavní silnice na starou část Nové Vsi.

na začátku. Zároveň je obec plně
připravena zrealizovat i přípojky k hranicím vlastníků jednotlivých pozemků. Tímto posouváním termínu dokončení stavby se
tak zvyšuje pravděpodobnost zisku dotace od zmíněného ministerstva. Nechci, aby to vypadalo,

že si stále vymýšlím důvody,
proč se stavba oddaluje. V loňském roce jsem na těchto stránkách psal, že do konce roku 2019
bude vše hotovo. Ano, beru veškerou odpovědnost na sebe. Ale
ten pocit, že se podařilo vyčerpat
všechny možnosti, jak vylepšit

finanční kondici obce, za to stojí. A jsem připraven to plně obhájit. Posledním termínem dokončení - vzhledem ke smlouvám se
zhotovitelem a dalších návazností na realizovanou stavbu - je tento rok.
Marek Prokeš

Prosinec 2019 - leden - únor 2020

Číslo 21

ZPRÁVY Z OB CE

V květnu začne rekonstrukce
hlavní silnice II/156
P

o dlouhých přípravách plánované rekonstrukce hlavní silnice II/156 a mostků přes
Zborovský potok můžeme konečně poskytnout bližší informace. V posledním vydání Zpravodaje jsme informovali o vypsání
výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce mostků. V tuto chvíli je již znám. Je jím stejný dodavatel jako u rekonstrukce hlavní II/156, společnost EUROVIA
CS a.s. Celá stavba začne v květnu tohoto roku a bude rozvrhnuta
do dvou etap. První etapa zahrnuje úsek od železničního přejezdu
ke Zborovskému potoku v délce
trvání - v termínu květen až červenec. Pozor - rekonstrukce mostků neumožní dostat se na druhou
stranu potoka po celou dobu stavby a etap. Druhá etapa naváže
na úsek od železničního přejezdu
k začátku obce Nová Ves (u nového ZTV). Stavební práce potrvají do konce měsíce září 2020.
Celkem tedy toto dopravní omezení potrvá pět měsíců. Co se týká objízdných tras a zajištění autobusové dopravy, bude vše ještě
upřesněno na společných jednání

ořádek dělá přátele. Tento
slogan má v názvu svozová
společnost Marius Pedersen a.s.,
která v naší obci zajišťuje svoz komunálního odpadu. Zároveň s ním
se stará i o sběr tříděného odpadu
jako je BRKO, papír, plast, sklo,
kovy, jedlé oleje a tuky. Právě
posledně zmíněné oleje a tuky se
nemalou částí podílejí na složce,
která by v žádném případě neměla končit v komunálním odpadu nebo dokonce v kanalizačním
potrubí. I nadále je jako sběrné místo pro tyto odpady určen
kontejner umístěný za Hostincem U nádraží. Do něj je možno
vkládat jedlé tuky a oleje v uzavřených plastových obalech, jako
jsou např. PET láhve. Vzhledem
k neustálé snaze zlepšovat své
služby, nabízí od února svozová

3

Zaujalo nás

Sázíme
budoucnost
Přijďte nám pomoci se připojit
k celostátní akci „Sázíme budoucnost“ jejímž cílem je vysadit 10
miliónů stromů. V Nové Vsi máme v plánu vysadit ovocné stromořadí za železničním přejezdem
ve staré části Nové Vsi směrem
k lesu „Chlumek“.
V pátek 24. dubna 2020 sraz před
OÚ Nová Ves v 17:00 hodin.
Pro dobrovolníky bude nachystané občerstvení u táboráku.
Více na: www.sazimebudoucnost.cz

Brána do přírody
Současný stav hlavní silnice směrem od Nedabyle, kde skončily opravy
v loňském roce.

s investorem a zhotovitelem. Už
teď je ale přislíbeno zajištění průjezdních míst pro osobní dopravu po dobu stavby v maximální
možné míře. Jedná se o odbočku do staré části Nové Vsi, křižovatku u benzínové pumpy
a výjezd u nového ZTV na začátku obce. Na omezený příjezd
do svých domovů nebo firem se
budou muset připravit všichni

ti, kteří přímo sousedí s opravovanou komunikací. Rekonstrukce bude hloubkového charakteru
a nebude možné používat staveniště pro vjezd. Sledujte prosím
webové stránky obce a veřejné
vývěsky, kde budeme nové informace průběžně zveřejňovat. Případné dotazy zodpovím osobně
nebo telefonicky.
Marek Prokeš

Jedlé tuky a oleje se nově svážejí
společně s komunálním odpadem

P
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společnost odvezení a likvidaci
jedlých tuků a olejů přímo od domu. Znamená to, že každý občan
může umístit uzavřenou PET láhev s olejem na nádobu s komunálním odpadem. Ta bude v daný svozový den (to pondělí co se
vyváží černá popelnice) svezena

ve speciálním odděleném místě
popelářského vozu. Není tak třeba odnášet tyto láhve k likvidaci
na sběrné místo u hospody. Motorové a jiné oleje musí být dále likvidovány odděleně a nelze
je tímto způsobem svážet.
Marek Prokeš

Alej. Ta linka, která nás bezpečně navede domů. Pás zvuků a vůní, pod kterým se můžeme procházet donekonečna. Ať už složená
jen z jednoho druhu, nebo kvetoucí různými barvami tvoří nepostradatelný doplněk řek a potoků.
Je živým hraničním kamenem nebo doprovází všechny dobré cesty.
Přirozeně půlí krajinu a pomáhá lidem v orientaci, ať už ve městech
nebo v přírodě. Tradice alejí sahá
až do období baroka, kdy vytvářely
stín procházejícím vojskům.

Uklime svět,
uklime
Česko

Proč vlastně jedlé oleje a tuky třídit
Nejsnadnější je olej z pánve vylít do kuchyňského dřezu nebo do záchodu a při mytí nádobí přidat o trochu víc jaru. Jenže tuky v odpadu udělají
pořádnou neplechu a v trubkách určitě neplatí, že „kdo maže, ten jede“.
Tuk se spojuje s ostatními odpady, tvrdne a snižuje průchodnost trubek
– od domovní přípojky až po obecní kanalizaci. O nežádoucím vykrmování hlodavců v podzemí nemluvě. Zvyšují se nároky nejen na obecní
rozpočet, ale i na peněženku každého z nás. Péče o domovní přípojku
odpadu totiž patří mezi běžnou údržbu domu, kterou si platí i lidé v nájemních bytech.

V sobotu 4. dubna 2020 se
obec Nová Ves opět připojí
k celosvětovému úklidovému
dni „Word Cleanup Day“.
Sraz v 9:00 před OÚ Nová
Ves, kde vám budou předány pracovní rukavice a plastové pytle na odpadky. Případné
dotazy na tel: 724 191 817
www.UklidmeCesko.cz
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Proč je dobré mít čerta za komínem?
O

čertech se toho napovídá
hodně. A dokonce jsou i lidové pranostiky, jako třeba: „Nemaluj čerta na zeď “, „Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění“,
„Kde ďábel víc nezmůže, aspoň
zasmradí“... V naší školce jsme
letos měli čerta za komínem. První přišel i se svou družinou, Mikulášem a andělem do naší školky. Děti ho přivítaly s obavami

v očích. Mikuláš ale o každém
z našich dětí věděl jak je šikovné
a s čím pomáhá, co už umí. Všichni do jednoho mu zazpívaly písničku nebo odrecitovaly báseň.
Obavy se rozpustily a děti byly
obdarovány sladkostmi i malým
molitanovým dárečkem.
Po složení slibu na pekelnou knihu, že budeme celý rok hodní, si dokonce některé odvážné

Mikuláš s andělem a s čerty na návštěvě mezi dětmi naší MŠ.

děti čerta podrbaly na kožichu.
Potom jsme se s čertovskou družinou rozloučili. Jakmile děti zůstaly ve školce sami, opět se jim
rozsvítily oči a z pusinek pouštěly silácké řeči, že čerti nemůžou
vidět, jak někdo zlobí ve školce
a že přijdou až za rok. Paní učitelka ale dětem vyprávěla, že čert nikdy nespí a pozoruje nás za komínem. Děti se jen nevěřícně smály

foto: archiv MŠ

a šly se vyvětrat ven na naši zahradu. Jaké bylo jejich překvapení, když uslyšely pekelné bublání
od sousedního hrnčířského domu,
kde lezl čert na komín. Myslím,
že v naší školce budeme celý rok
hodní, protože už věříme, že čert
nikdy nespí a kouká na nás schovaný za komínem.
Štěpánka Hušková,
ředitelka MŠ

Čert při výstupu na komín
sousední hrnčírny.

Přelom roku se nesl ve znamení požárů
T

éměř všichni jsme se v pondělí večer 30. prosince minulého roku chystali do kanafasu, abychom byli plní síly
na nadcházejícího Silvestra. Ti
méně šťastní museli, stejně jako
já, ještě v úterý ráno do pracovního procesu. Všechny členy jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce (JSDHO) Nová Ves vytrhl
z jejich poklidu telefonát z operačního střediska Hasičského
záchranného sboru (HZS), které je svolávalo k výjezdu na požár rodinného domu. V počtu
sedmi členů byla naše jednotka na místě (katastr Hůrka) dříve než profesionálové ze stanice
Suché Vrbné a České Budějovice. Naštěstí se jednalo o požár
vzrostlých tújí, které se majiteli podařilo uhasit před naším příjezdem. Takže škoda minimální,
stačilo dohasit několik žhnoucích

foto: Vlastimil Levý

ohnisek a mohlo se domů. Tak jak
jsme rok skončili, tak jsme jej 15.
ledna začali. Ve středu odpoledne tři naši členové vyráželi k dalšímu požáru, tentokráte sazí v komíně, a aby to bylo spravedlivě
rozděleno, tak tentokráte v katastru Nové Vsi. Zde spolupracovali

s jednotkou ze stanice Suché Vrbné. Naštěstí nedošlo k žádným škodám ani k úrazům. A protože se říká do třetice dobrého i zlého, tak
se přihnala vichřice Sabine a tentokrát jsme vyjížděli 10. února večer
k padlému stromu v chatové oblasti Na mlejnku v Borovnici. Zatím

poslední výjezd přinesla vichřice Julie, kdy jsme v noci odstraňovali padlý strom ze silnice
na Strážkovice. Přeji všem našim
spoluobčanům, aby zásah hasičů
nikdy nepotřebovali a hasičům,
aby se z každého výjezdu vrátili
zdrávi domů.
jh
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Turnaj neregistrovaných stolních
tenistů opět ozdobila hojná účast
S

talo se již tradicí, že poslední sobotu v roce se v naší sokolovně schází amatérští stolní tenisté, aby odehráli Vánoční
turnaj neregistrovaných. V kategorii mládež do 15-ti let se utkalo pět dětí. Vítězství si, stejně jako loni, vybojoval David Lebeda.

Druhé místo obsadil Jan Lenc ml.
a na třetím skončil Jakub Vávra.
V kategorii dospělých startovalo
celkem 25 účastníků, z toho jedna
žena. Ve čtyřech skupinách se bojovalo o postup do té finálové. Vítězství obhájil Robert Houška, který ve finále porazil místního borce

Juru Pavkova, třetí skončil Jiří
Boček. Velké uznání patří pořadatelům a Obci Nová Ves za finanční příspěvek na ceny do turnaje.
Poděkování také zaslouží všichni účastníci za předvedené výkony a za to, že si mezi svátky přišli
zasportovat.
jh
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Jesle
a školka
Výuka dětí
zážitkem a hrou
Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější zásah
do života. Nabízíme Vašim
dětem 1-6 let unikátní
vzdělávací program
ve dvou třídách.

Zápis dětí na školní
rok 2020/21 probíhá
průběžně

Zleva: Ben Bauer, David a Ondra Lebedovi, Jakub Vávra a Jan Lenc ml. při vyhlášení konečného umístění v kat. do 15 let.

Zážitek
jako cesta
k účinějšímu
vzdělávání dětem
přináší:
Učení hravou formou,
prožitek dobrodružství,
osobní rozvoj, kreativní
myšlení, získání
neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ
KROUŽKY
MENZA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY
- LOGOPEDIE HROU

Společné foto účastníků turnaje v kategorii dospělých, kteří vydrželi až do konce.

Jak čerti v Nové Vsi vařili hodiny

O

druhé adventní neděli se
v sokolovně pravidelně probouzejí novoveští čerti čekajíce na příchod Mikuláše. Při přípravách na takovou, pro ně velmi
důležitou událost, se jim něco
obyčejně přihodí. Pekelníci mají na všechny problémy svá řešení a pokud náhodou neví, tak se
jednoduše zeptají přítomných dětí. Předloni se rozhodli vyprat prádlo, aby se pánovi s bílými vousy, berlou a červeným pláštěm co
nejvíce líbili, v loni dokonce zřídili kadeřnický Salúún. Letos čert
s tlustými brýlemi rozbil budíka,
ohlašujícího příchod Mikuláše.

Jak budou vědět, kdy svatý muž
přijde? Co tomu řeknou čekající děti? Musí rychle něco vymyslet!!! Tři postarší a tři mladí chlupáči se dají hned do práce. Postaví
hodiny. Jak se takové hodiny staví? Ještě že v minulosti odnesli do pekla šidícího hodináře
a po něm zůstal v pekle návod,
jak hodiny sestrojit. Vezmou plechové necky a začnou je plnit různými kolečky a ručičkami všech
druhů, šiškami, pekelnými řetězy,
pérky. Každé správné hodiny mají mít svou kukačku. V pekle žádnou kukačku nenašli, tak tam museli dát Krakonošovu sojku, která

žalovala na Trautenberka, proto
skončila v pekle. Ještě pár důležitých ingrediencí a hodiny mohou
zrát v komíně podobně jako slanina. Hodiny jsou nádherné. Děti i čerti mají velkou radost. Čas
se naplnil, konečně mohou zavolat Mikuláše s nůší plnou sladkostí. Letos mi velkou radost udělali
mladí čerti Kopyto, Jelito a Platíto
(Vojta Prokeš, Kryštof Ašenbrenner a Ben Bauer), kteří projevili
zájem a scénku si s námi zahráli.
Do budoucna máme velkou naději, že peklo pod Novou Vsí ze světa jen tak nezmizí.
David Šafránek

PRÁZDNINOVÁ
ŠKOLKA

DC Mláďátka

J. Dietricha 30,
370 08 České Budějovice

www.dcmladatka.cz
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Na víceúčelovém hřišti mají sportovci nově
vybudované zastřešení i lavičky
N

a podzim loňského roku
nechala obec Nedabyle vybudovat lavici se zastřešením
pro sportovce vedle víceúčelového hřiště. Po takovém přístřešku volali sportovci již delší
dobu. V případě nenadálé změny počasí anebo intenzivního
slunečního záření se nedalo kde
schovat. To se nyní změnilo. Věříme, že zastřešené lavice budou
ku prospěchu rozvoje sportovních aktivit kolem hřiště. Lavičky a jejich zastřešení byly pořízeny z rozpočtu obce. Realizaci
zajistila společnost BIFA spol.
s r.o. a celkové náklady činily
117854,- Kč.
Pavel Sobotka

Tříkrálová sbírka proběhla i s jedním
přihlášeným králem
V

sobotu 11. ledna 2020 proběhla v Nedabyli tradiční Třikrálová sbírka České charity. Letošní ročník byl bohužel
poznamenán nízkou účastí dětských koledníků z řad zdejší základní školy, přihlásil se pouze
jeden. Proto byla letos sestavena jen jedna skupina koledníků

z dospělých místo tradičních tří
skupin, které vždy pohodlně obešly celou naši obec. S nadějí doufám, že letošní rok je pouze výjimka, a že v dalších ročnících
bude koledníků dost. I přesto se
v naší obci vybrala krásná částka 6 124,- Kč. Všem, kteří přispěli na tuto záslužnou věc, patří

poděkování. Zvláště pak těm, co
obětovali svůj čas k uskutečnění této sbírky - paní Ing. Lucii Ptáčkové, Barboře Reindlové a Tomáši Reindlovi. Na závěr
ještě omluva všem, kteří chtěli
přispět a koledníci u nich nestihli zazvonit.
Ludvík Reindl

Českobudějovická diecéze, kam patří také naše obec, hlásí rekordní výsledek v pořadí 20. Tříkrálové sbírky, která po celé
České republice proběhla od 1. do 14. ledna. Do měst a obcí se zde vydalo koledovat více než 1 400 skupinek čítajících přes
5 000 koledníků. Snažení králů přineslo nebývalé ovoce – v 1 832 zapečetěných kasičkách bylo dohromady 8 499 885 Kč,
tedy o 1 milion korun více než v roce 2019. Jedná se o nejlepší výsledek v diecézi za celou existenci sbírky.

Svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 25. dubna 2020 v prostorách za OÚ Nedabyle.

Sbírku organizuje
Charita České
republiky
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika
a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6.
ledna) a má charakter celonárodní
sbírky, jejímž hlavním účelem je
především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 1.-14. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání
představují tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod. Skupina je
vybavena zapečetěnou kasičkou
s logem Charity.
Do sbírky lze přispět i přímo
na účet charity a dárcovskými
SMSkami, u příležitosti sbírky
se pořádají též různé charitativní koncerty a další akce. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.
Koled se účastnívá kolem 40 tisíc dobrovolníků, přičemž v roce
2009 se jí zúčastnilo téměř 50 tisíc dobrovolníků.
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Jak v Nedabyli nepřicházejí o básníky
P

ředmět český jazyk a literatura
není v naší škole brán na lehkou váhu. Vede žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí
se na rozvoji jejich duchovního života. Žáci si vytváří systém kulturních hodnot, který formuje jejich
postoje a je obranou proti snadné
manipulaci a intoleranci.
Výuka vede žáky ke kvalitnímu osvojení a používání mateřského jazyka v mluvené
a psané formě a rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Jazyková

a komunikační výchova umožní
žákům získat schopnost vyjadřovat své myšlenky a emoce. Literární výchova vede žáky k pochopení
významu umění pro člověka, rozvíjí jejich čtenářství a pomáhá jim
orientovat se v mravních a životních hodnotách současného světa.
Děti ze základní školy v Nedabyli
si vyzkoušely, jaké je to být básníkem. Samy se pokusily složit básničku na téma „Počasí.“ Můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo.
Pedagogové ZŠ a MŠ Nedabyle

Svítí slunce, přitom prší,
občas mraky povyskočí,
duha, duha maličká,
vyrábí ji holčička.
Holčička je velmi zdatná,
mraky jsou pryč natotata.
Duha taky zmizela,
za stromy se schovala.
Na nebi se zatmělo,
pršet taky přestalo.
A na konec pohádky,
vyhouply se červánky.

Vezmu si hrnec deště,
pak do toho dám třešně.
Je to už sice výborný,
něco v tom přece chybí.
Zamyslím se, ochutnám,
co tam patří, nevím sám.
Přidám tam červánek,
ochutnám jen krapánek.
Pořád tam něco chybí,
možná duha, možná blesk,
je to dobrý koloběh.

(Anneka, 4. ročník)

(Jakub, 4. ročník)

O masopustní průvod v Nedabyli se postaraly děti

V

úterý o masopustu se děti
ze školy i ze školky vydaly
na průvod v maskách obcí Nedabyle. Byly zde princezny, motýlci, kůň,
další různá zvířata a postavy z pohádek. Vyžádaly si svolení na obci,

naučily se kolednické kolečko z růžičkové koledy a měly s sebou i svoji kapelu. Obešly hlavně starší občany, kterým kolečko zatančily. Nejde
jen o veselí a zábavu, ale děti se učí
vztahu k tradicím a folkloru. Průvod

si všichni užili, zatančili si i zazpívali a zvládly ho i menší děti ze
školky. Tak za rok připravte masky
a vyražte spolu s námi.
Mgr. Magdalena Bíchová
ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle

NAŠI JUBILANTI
5. prosince 2019
Marie Rezková
oslavila 93 let
22. ledna 2020
František Souček
oslavil 65 let
7. února 2020
Robert Kliment
oslavil 65 let
26. února 2020
Josef Kočí
oslavil 94 let

Děti ze základní školy a mateřské školy měly maškarní průvod zcela ve své režii.

Pozvání na zájezd do Středověké krčmy v Písku

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
Čtvrtek 30. dubna 2020
od 17:00
Stavění máje
za OÚ Nedabyle
Sobota 6. června 2020
od 13:00
Dětský denv „Hoře“
Sobota 13. června 2020
od 14:00
10. ročník RUSKÉ KUŽELKY
u „Bači“ na parketu

Obec Nedabyle pořádá v sobotu 28. března 2020 zájezd za nebývalým gurmánským zážitkem do netradičního
prostředí Středověké krčmy do Písku. Zájemci se mohou hlásit u paní Steinbauerové nebo na tel.724 /181
764. Občané obce Nedabyle mají přednost, hlásit se můžete do 16.března 2020. Ostatní zájemci do 23. března
2020. Cena zájezdu 135,- Kč. Platba předem (závazná přihláška a vstupné).
Odjezd autobusu v 17.00 hod od autobusové zastávky směr Č.Budějovice. Návrat cca 01,30 hod.

Sobota 9. května 2020
jarní kolo dětské
obvodové soutěže hry
„Plamen“
louka na „Zajíčkovci“
v Nové Vsi
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Na Štěpána jsme šli opět na Kle
P

o vánočním kapříkovi s bramborovým salátem, božíhodové husičce a konzumaci nespočetně druhů cukroví, několik desítek
(nejen) Novovešťáků vymění
na Druhý svátek vánoční vyhřátý
gauč za batůžek a vyráží na Kleť.
Nikdo nic neorganizuje, přesto se všichni sejdou každoročně na místní železniční stanici.

Letos se skupina rozhodla změnit směr výstupu, protože jsme
zjistili, že restaurace u železniční stanice Zlatá Koruna je zavřená. Zkrátka, na zpáteční cestě je
nejlepší vlakovou čekárnou hospoda!!! Jízda žlutooranžovým
motorovým vláčkem před Boršovem připomínala jízdu na laciné pouťové atrakci. Očkem jsem

Účastníci tradiční akce po výstupu z lokálky před výstupem na Kleť.

kontroloval únikové východy
kudy bych, v případě vykolejení vlaku, evakuoval rodinu a kamarády. S radostí jsme opustili
lokálku ve stanici Zlatá Koruna.
Pětikilometrový výstup krásnou
zimní krajinou si každý vychutnával svým tempem. Cestou si
často účastníci vyprávějí veselé historky z předchozích let. Já

Foto: náhodný spoluvystoupivší

velice rád vzpomínám na výstup
z roku 2014, kdy moje žena očekávala příchod našeho malého
Jonáška. Nahoře začal nečekaně
poletovat sníh a někteří nejmenovaní jedinci velmi často vytahovali kapesní čutory na zahřátí. Zvláštní dík bych dodatečně
věnoval tehdejší zdatné „kleťandě“ Evě Fránikové, která dohlédla na to, aby všichni včas stihli
zpáteční vlak. Každý se odmění za zdolání několikaset výškových metrů po svém. Já se těším
na jelení klobásu zapitou místním pivkem. Postupně obsazujeme většinu míst v prvním patře horské chaty na Kleti. V dobré
náladě se tvoří různé skupinky lidí, jenž míří různými cestami do restaurace U nádraží v Holubově. Za letošní výstup bych
rád věnoval zvláštní uznání našemu mladému účastníkovi Benovi
Bauerovi, který zapomněl nahoře batoh, a tak větší část zpáteční cesty absolvoval dvakrát. Teď
se zvedněte od čtení a napište si
do kalendářů k datu 26. prosince
2020: Kleť - sraz krátce před 9:45
na nádraží v Nové Vsi.
David Šafránek

Letos se v ČR konala Tříkrálová sbírka již po dvacáté

P

rvní ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku
2001 a jedná se o nejúspěšnější
sbírku v České republice. Letos
se vybíralo do 24 993 pokladniček a vybralo se 130 326 783,Kč. „Výše koledy překonala
o více než 11 milionů loňský rekord, což je dobrá zpráva o štědrosti lidí, našich spoluobčanů,“
říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Díky
dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s postižením, nemocným, seniorům,
rodinám a dětem ohroženým
sociálním vyloučením. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 75 tisícům
dobrovolníků, zejména dětským
koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil.

Horní řada zleva: Jonáš Ašenbrenner, Stanislava Prokešová, Johana Ašenbrennerová, Michal Interholz, Kryštof Ašenbrenner.
Dolní řada zleva: Kateřina Fialová, Karolína Vyskočilová, Naďa Fajtlová a Jakub
Jakl.

Ať už nasazením, či finančním
darem,“ říká Lukáš Curylo.
Také ve Střížovské farnosti se nezahálelo a v tomto roce
se za pomoci nadšených králů
a královen vybrala celková částka 89 707,- Kč.
V sobotu 5. ledna 2020 se
i v Nové Vsi zpívalo a vinšovalo do nového roku. Tentokráte
9 královských koledníků - Kateřina Fialová, Karolina Vyskočilová, Naďa Fajtlová, Stánička Prokešová, Kryštof a Johana
a Jonáš Ašenbrennerovi, Michal
Interholz a Jakub Jakl – za přispění štědrých dárců vybralo do pokladniček 17 455,- Kč.
Společně jsme tak podpořili Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Všem, kteří se
zapojili, děkujeme.
Více na www.trikralovasbirka.cz
redakční rada

Prosinec 2019 - leden - únor 2020

Číslo 21

INFORMACE A FEJETON

Obchod se smíšeným zbožím
si chceme udržet
K

do alespoň občas zajde na nákup do místního obchodu se smíšeným zbožím, jistě si koncem roku povšiml drobných stavebních
oprav na tomto krámku. Jihočeský kraj se rozhodl podpořit malé obchody v obcích za účelem udržení těchto služeb. Na základě vyhlášení dotačního grantu, kterého jsme využili, byly finanční
prostředky ve výši 360.000,-Kč použity výhradně

na výměnu oken, vstupních dveří a zadních garážových vrat. Zároveň s tím byla zvolena nová barva fasády a celková rekonstrukce vstupní rampy.
Celý tento objekt, který je ve vlastnictví obce, je
pronajímán stávajícímu provozovateli za symbolickou cenu. Investovat a udržet si současný komfort - otevírací dobu sedm dní v týdnu - se jistě
vyplatí.
Marek Prokeš

Věříme, že nově zrekonstruovaný vchod do obchodu přispěje k větší spokojenosti nejen místních obyvatel.

Zeptali jsme se za vás
Pan Ninh Ngo Duc vede místní obchod více než
pět let. Odkud pochází a jaký byl důvod odcestovat do české země se dozvíte v tomto malém
rozhovoru.
1. Jak by jste popsal svoji domovinu
Narodil jsem se v přístavním městě Haiphong. Je
to třetí největší město v severním Vietnamu (asi
700 tis. obyvatel). Nachází se 100 km od hlavního města Hanoj. (V 50. letech 20. stol. pomohlo tehdejší Československo postavit v Haiphongu
Nemocnici československo-vietnamského přátelství, v níž působili i čeští lékaři – pozn. redakce). Z mého domova je to asi 30 km od zátoky Ha
Long, která byla v roce 2002 zařazena do skupiny
sedmi přírodních divů světa. Vietnam je pro mne
krásná a moderní země.
2. Jaké bylo vaše povolání ve Vietnamu?
Po skončení studia jsem pracoval u svého strýce
ve šperkařské dílně na zpracování perel.
3. Co vás zavedlo do Česka?
Moji rodiče přijeli do Československa v době socialismu, otec pracoval v brněnském pivovaru. Po pádu komunismu rodiče odjeli zpátky

do Vietnamu, ale šest let nato se do Česka vrátili i s mým bratrem a já zůstal doma s babičkou.
V roce 2003 jsem jim přijel pomoci – bylo to mojí povinností. V loňském roce mi zemřela maminka a otec uvažuje o návratu zpět do Vietnamu. Já
tady mám manželku a tři dcery. Po mé vlasti se mi
stýská, ale manželka a děti tu zatím chtějí zůstat.
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Fejeton z okraje vsi
„Zavřete dveře, topím!“
Zima na venkově má i jiné než jen romantické stránky. S koncem podzimu
se u nás doma znovu počíná mnohaletý spor - zda už topit či ještě netopit.
Zhruba po týdnu muž ztrácí nervy a zatímco já demonstrativně tahám ze skříně další dva svetry a navlékám pletené
ponožky, on mumlaje cosi o cenách uhlí obřadně sestupuje do kotelny. Jen nevím, proč kolem toho musí být tolika povyku. Proč tráví v kotelně takovou dobu,
stále tam něčím rachotí, tluče, cloumá
a pak si zdlouhavě myje ruce a peskuje
děti i mne: „Zavírejte dveře!“, „Proč jsou
zase otevřený dveře?!“, „Zavírat! Já topím!“. Běda tomu, kdo nechá zotvírané
místnosti během dne. Po zavedení hrnku
„Pokutníčku“ jsem si vypěstovala takřka neurotický zvyk těsně před odjezdem
do práce proběhnout sprintem obě patra
a pozavírat, aby dům během dne nevychladl. Po příjezdu domů, zatímco muž
roztápí kotel, znovu oběhnu dům a pozavírám po dětech (není totiž síly, která
je donutila dveře za sebou přirazit), abychom se vyhnuli další lamentaci a zbytečným řečem. Tak tomu tedy bylo donedávna. S letošní zimou přišla změna
- každý čtvrtek totiž musím zatápět sama.
Nevím, zda je to nedůvěrou, kterou
ke kotli od počátku pojímám (odjakživa
jsem si od otevřeného ohně udržovala
odstup) - fakt je, že když se topení ujme
můj muž, teta či tchán, kotel jen párkrát
zabafá a dříve či později začne spolupracovat. Ne tak u mne. Prvotní nedůvěra záhy přerostla ve vzájemnou nevraživost. Naposledy se mi podařilo vyudit
komplet sklep i přízemí. Při chvatném
otvírání sklepního okénka těsně pod
stropem jsem si zadřela třísku, nadýchala se dýmu a oči mne pálily ještě druhý den. Smrděla jsem jako čert a vzteklá byla zrovna tak. A navíc to extra
netopilo. Snad na pětkrát jsem sbíhala
z kuchyně dolů do kotelny a laborovala s dvířky, záklopkami, dřevem, uhlím
a pohrabáčem, nahýbala se dovnitř, div
že mi nechytlo obočí - oheň buď čadil
nebo skomíral a radiátory i po hodině
zůstávaly jen vlahé. „Zavírejte, proboha, ty dveře - topím!!“ halekám z kotelny na děti a jedním okem se snažím nahlédnout pozorovátkem do útrob kotle.
Oheň tam je. Tak proč to nehřeje??
Záhadné na tom je, že jakmile se vrátí
muž z města, provede u kotle pár tajuplných manévrů, oheň se bez okolků rozhoří a topení začne hřát. Tak čím to je?
Postojem? Sebevědomím? Nebo (podobně jako tomu bývá u psů) náš kotel
uznává jen jednoho pána?
ol
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Před 70 lety zde byla zprovozněna
první veřejná telefonní stanice
T

elefonování je dnes běžná
a samozřejmá věc, ale nebylo
tomu tak vždy. Dříve, když se něco stalo, dalo se telefonovat jen ze
železniční stanice.
Dne 12. dubna 1950 se na plenární schůzi MNV Nová Ves v hospodě U Kristlů (Nová Ves č. 35)
m.j. projednávala telefonizace obce. Uvažovalo se, že veřejná telefonní stanice (VTS) by mohla být
v Hostinci U nádraží (Nová Ves
č. 30), nebo v konzumu Rovnost
(Nová Ves č. 63). Že vše uhradí
stát a práce na sloupech se provede
jako pracovní povinnost pro občany Nové Vsi. Nakonec se usnesli, že se bude jednat s Josefem Lopatkou (1895–1965) majitelem
č.p. 63, kde se jeho obchod toho
roku proměnil v prodejnu družstva Rovnost (od r. 1954 Jednota).
Tam nakonec byl veřejný telefon
umístěn a dům byl označen tabulkou. VTS bývala na vesnicích

v bytech, hospodách, či v prodejnách, pod správou MNV a službu zajišťovala monopolní Okresní správa spojů (OSS).
Po zřízení Pošty v Nové Vsi
na konci 50. let se dalo telefonovat i z poštovní hovorny, což byla malá kabinka a platilo se u přepážky. Pošta Nová Ves měla
telefonní číslo 24857, VTS měla
tel. č. 32160. Telefon měla i Lesní správa v myslivně (Hůrka č. 15)
s číslem 33069 a později byl telefon i v kanceláři manipulačního
skladu dřeva Státních lesů s tel. č.
24306. Pro mateřskou školu zřídila OSS telefonní stanici až v roce
1983 s číslem 38132.
Občanský výbor osady Hůrka léta žádal o zřízení řádného veřejného telefonu, ale OSS se neustále vymlouvala na nedostatek
samonosného kabelu. Nebyla
tam VTS ještě po převratu v roce 1989. Přesněji – byla tam, ale

v bytě po zemřelé osobě, kam
se nemohlo. V roce 1994 prováděl SPT Telecom pokládku zemního kabelu z Mladého do Nové
Vsi a na konci léta toho roku se
instalovala první telefonní budka
v obci, naproti Hostinci U nádraží. Na podzim 1994 se dělaly telefonní přípojky bezplatně do rodinných domů. SPT Telecom tu
pracoval ještě v roce 1995 a telefonní budka byla i v Hůrce. V noci na 22. září 2002 bylo velkou
událostí v telefonizaci přečíslování – celostátně bylo zavedeno
jednotné devítimístné číslování.
Ve 2. polovině 90. let bylo mezi lidmi čím dál více mobilních
telefonů a v novém století se už
„mobil“ považoval za samozřejmost. V roce 2008 se pro neužívání zrušila telefonní stanice
v Hůrce a veřejný telefonní automat u nádraží v roce 2018.
Jiří Vávra

Telefonní budka před nynějším Hostincem U nádraží v létě roku 2008.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Proces změny územního plánu má několik stupňů

Ú

zemní plán obce se tvoří ve složitém procesu. Dílčí změny plánu jako je tomu v našem případě se pořizují podobným
způsobem jako u celého plánu. Trvá kratší dobu, ale každá změna vyžaduje svůj čas. Je důležité si uvědomit, že na to, jestli se v obci nebo

kraji připravuje územní plán, nás
nikdo z úřadu neupozorní. Každý proto musí být bdělý a vyžadovat potřebné údaje od příslušných
úředníků. Jak nadpis napovídá celý proces má zjednodušeně řečeno
3 stupně. Zadání, návrh a schválení
ÚP. V našem případě jsme ve fázi

schválení zadání a nyní se zpracuje návrh změny ÚP. Jakmile bude hotov, zveřejní se tento návrh
na úřední desce. Poté proběhne veřejné projednání, kde se podají věcné námitky a připomínky. Po jejich
vypořádání se územní plán schválí
zastupitelstvem obce.
mp
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. března 2020 od 19:00 hod.
RETROPLES
pořádá TJ Nová Ves oddíl
kopané, sokolovna
8. března 2020 od 15:00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá TJ Sokol, sokolovna
14. března 2020 od 20:00 hod.
ŠIBŘINKY
pořádá TJ Sokol,
sokolovna, hraje S.A.M.
30. dubna 2020 od 17:00 hod.
STAVĚNÍ MÁJE
pořádá TJ Sokol,
u ohniště na hřišti
9. května 2020
JARNÍ KOLO DĚTSKÉ OBVODOVÉ
SOUTĚŽE HRY „PLAMEN“
pořádá SDH Nedabyle, louka
naproti Zajíčkům v Nové Vsi
30. května 2020 od 15:00 hod.
DĚTSKÝ DEN
pořádá Obec + SDH Nová Ves,
na fotbalovém hřišti

NAŠI JUBILANTI
3. 12. 2019
Vladislav Brožka
oslavil 70 let
7. 12. 2019
Jan Kümmel
oslavil 70 let
14. 12. 2019
Miloslav Pešula
oslavil 92 let
23. 12. 2019
Jana Plocová
oslavila 70 let
8. 1. 2020
František Vávra
oslavil 75 let
9. 1. 2020
Ludmila Mazáková
oslavila 85 let
31. 1. 2020
František Psohlavec
oslavil 75 let
1. 2. 2020
Miloslava Pavlová
oslavila 75 let
6. 2. 2020
Růžena Tesařová
oslavila 90 let
18. 2. 2020
Josef Winzig
oslavil 70 let

ROZLOUČILI JSME SE
† 1. 2. 2020
Václav Houška, 90 let
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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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

TAXI HONZA - NONSTOP

Nabízíme palivové dřevo řezané a štípané (30–40 cm)
v paletách 1m3 metrové tvrdé (dub)
a i měkké (smrk, borovice)

odvezeme vás kdykoli kamkoli

ceny:
paleta 1m3 měkké 950,- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.100,- Kč
metrové 1 pm měkké 750,- Kč
metrové 1 pm tvrdé 1.100,- Kč

PILA HEŘMAŇ L+H
tel.: 728 633 124

podle
vašeho
přání

za výhodné
ceny
telefon:
606 188 481
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