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U příležitosti sta let od vzniku ČSR
jsme vysadili strom republiky

Praporečníci a místní občané před zadním vchodem do Hostince.

O

bec Nová Ves se 27. října 2018 připojila k celostátní akci nesoucí název Stromy svobody 1918 – 2018, jejímž cílem bylo
ve dnech 20. – 28. října vysadit 2018 „stromů
svobody“. V den sázení bylo zaregistrováno
na téměř 1600 vysazovaných stromů, ke dnešnímu dni jejich počet vzrostl na 2600.
Slavnost se konala v zahradě obecního Hostince U nádraží za podpory obce Nová Ves
a místních spolků, jejichž zástupci – starosta
Tělocvičné jednoty Sokol bratr Petr Tvaroh,
předseda Tělovýchovné jednoty Jiří Hošna
a starosta Sboru dobrovolných hasičů bratr Jiří Kubeš – byli přizváni, společně s bývalými starosty obce Nová Ves – Ing. Miroslavem Mládkem, Ing. Vladimírem Skořepou
a místním kronikářem Jiřím Vávrou. Bývalý starosta Jan Tvaroh nemohl být přítomen
z důvodu nemoci.
Starosta obce Marek Prokeš přečetl ze

foto Filip Vaněk - VANĚK Production

sokolské kroniky záznam z roku 1919 o tehdejším slavnostním sázení lípy svobody.
Přítomní hosté se podepsali na pamětní listinu,
která byla společně s posledním číslem Zpravodaje, základními údaji o naší obci a s přáním pro budoucí pokolení vložena do láhve,
kterou po jejím zapečetění vložil ke kořenům
lípy kronikář Jiří Vávra.
Za pomoci Ing. Jana Jedličky, jehož firma Every
Garden na tuto slavnost strom dodala, se jednotliví zástupci obce a spolků chopili náčiní a společně s ostatními občany stuhami ověšenou lípu
zasadili. Po vysazení starosta obce Marek Prokeš
přednesl Prosbu stromů a odhalil pamětní desku,
aby byl strom uchráněn pro budoucí generace.
O připomenutí bouřlivé historie dnes již neexistujícího státu, na jehož tradice navazuje
i dnešní Česká republika se zasloužil Jiří Hošna krátkými ale výstižnými citáty.
(Pokračování na straně 3)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Tak co, jak u vás dopadly
volby? Na tuto otázku odpovídám: „U nás to byla
národní fronta.“ Tomuto
slovnímu přirovnání většinou porozumějí ti dříve narození, respektive ti,
kteří pamatují volby a volební systém před rokem 1989. A aby tomu
rozuměli úplně všichni, tak tehdy mohly kandidovat jen strany Národní fronty. Jednalo se
o strany, které jako jediné byly po válce povoleny a systém již nepočítal s koalicí a opozicí, ale s účastí všech stran ve vládě. Neexistoval rovněž systém preferenčních hlasů.
Ve volbách byly zavedeny tzv. bílé (prázdné)
lístky, které měly být určeny k projevení nesouhlasu s politikou Národní fronty. Takový
jest výklad a pohled na volby před třiceti léty. Ale zpět do současnosti. Po oznámení, že
do voleb jde jenom jediné sdružení, jsem nedovedl odhadnout, jaká bude volební účast.
Stačilo vhodit do urny jediný platný hlas a to
by již znamenalo vítězství. Volební účast téměř 49% a rozložení preferenčních hlasů vnímám jako: „Ano, chceme vás tam a chceme
za vámi vidět výsledky vaší práce.“ Všem
vám děkuji za podporu a čas, který jste tomu věnovali. To, že volby dopadly tak, jak
dopadly, na nás zastupitele přenáší jednu zásadní povinnost. Nesmíme se vnímat jako neomezení vládci, jelikož nemáme opozici. Ale
jak řekl jeden z členů odchozího zastupitelstva: „Opozici si musíte vytvořit mezi sebou“. Tímto děkuji všem členům zastupitelstva za odvedenou práci.
Těším se na vás při adventních setkáních. Přeji
všem občanům obcí Nová Ves a Nedabyle, našim obchodním partnerům, ale také náhodným
čtenářům, krásné a pohodové Vánoce s optimistickým vstupem do nového roku 2019.
Marek Prokeš, starosta obce Nová Ves
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Začíná výstavba kanalizace ve staré části Nové Vsi
O

plánované výstavbě kanalizace ve staré části Nové Vsi
se toho napsalo již mnoho. Nyní je
možno říci, že opravdu začínáme.
V září byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel, vítězem se
stala stavební společnost IRO
STAVEBNÍ s. r. o. Následující měsíc byla podepsána smlouva o díle a začal se připravovat postup stavby. Dne 7. listopadu 2018
od 18:30 se v Hostinci U nádraží konala veřejná schůze pro občany dotčené touto stavbou. Starosta obce, členové zastupitelstva,
zástupci zhotovitele, technický
dozor investora a společnost Čevak a.s. zde seznámili všechny
přítomné s postupem výstavby

a podmínkami napojení na budoucí kanalizaci. Vlastní výstavba započala koncem listopadu tohoto roku, a to v místě křižovatky
hlavní silnice II/156 a III/1563a
(u Kubeše). Odtud bude stavba
pokračovat v několikametrových
úsecích po levé straně silnice směrem do staré části Nové Vsi. Předpokládaný termín dokončení hlavní trasy je červen 2019. Na tuto
stavbu budou průběžně navazovat
kanalizační přípojky k jednotlivým číslům popisným a budoucím
stavebním pozemkům. Na kanalizační přípojky zpracuje obec Nová Ves ve své režii pro všechny
stavební povolení - resp. územní souhlas. Ten je možné zajistit

po vyplnění všech potřebných dokladů, které obdrželi účastníci veřejné schůze. Obec vybuduje jednotlivé přípojky k nejbližší hranici
soukromého pozemku. Odtud si
již toto napojení uhradí vlastník
nemovitosti sám.
Jelikož je celá kanalizace svedena
do přečerpávací stanice, je důležité, aby byly dodrženy následující
podmínky. Oddělit dešťovou vodu od splaškové, tzn., že do nově
budované kanalizace lze připojit
pouze a jedině splaškovou vodu.
Dešťovou vodu je třeba likvidovat
na svém pozemku. Kdo má septik nebo jímku s přepadem, bude nucen tyto přemostit (není nutno staré jímky odstraňovat, ale

Vyhlídka na Hůrce změnila místo
N

a konci loňského roku jsme
vás informovali o doplnění
mobiliáře naší obce z prostředků
MAS Pomalší. Vyhlídkové místo
na Hůrce, které doslova láká k vycházkám a je hojně navštěvováno
místními i přespolními návštěvníky, bylo doplněno o stylové posezení s přístřeškem. Na žádost majitele, který si nadále nepřál trpět toto
odpočinkové místo na svém pozemku, jsme celou tuto konstrukci
museli posunout přes cestu. Vzhledem k terénním nerovnostem bylo
nutno vyřešit její usazení. Vznikla tím netradičně nově postavená
konstrukce nad zemí. Veškeré tyto

Jak jsme volili
Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Nová Ves jsme
si zvolili 9 zastupitelů. Všichni
jsou členové sdružení nezávislých kandidátů NOVE. Nenašel se žádný protikandidát. Celková účast byla 48,78 %. Pořadí
a počet preferenčních hlasů.

práce děláme ve vlastní režii a tuto
stavbu je třeba brát ještě za nedokončenou. Prosíme všechny, jenž

toto místo navštěvují, aby dbali
zvýšené opatrnosti a udržovali pořádek a čistotu.
mp

Střecha hasičárny a obecní úřad bude
mít stejnou krytinu
P
okud sledujete výstavbu hasičské zbrojnice nebo jste v posledním období zavítali na obecní
úřad (OÚ), jistě jste si povšimli, že
došlo k odstranění původní eternitové krytiny ze střechy úřadu. Zastupitelstvo obce využilo volnou kapacitu stavební firmy budující novou
hasičárnu a schválilo rekonstrukci
střechy budovy OÚ. Jedná se o samostatnou akci, částka 348 tis. bude
uhrazena z rozpočtu obce. K tomuto rozhodnutí nás vedla nejen vizuální stránka celé stavby, ale hlavně
konec životnosti staré krytiny. jh

zajistit, aby odtok neprocházel
přes jejich obsah). Dále je důležité upozornit, že novou kanalizaci
bude možno používat až po jejím
uvedení do provozu (po připojení na přečerpávací stanici). Tímto vznikne pro všechny napojené nová povinnost - platit stočné,
a to ve výši 41,01 Kč/m3. Těm,
kteří se nepřipojí do nové kanalizace, vznikne povinnost dokládat
jakým způsobem likvidují splaškovou vodu.
Další informace budete dostávat operativně s postupem stavby, buď přímo u starosty obce nebo na webových stránkách obce
v sekci Kanalizace st. č.
mp

1. Marek Prokeš
2. Kateřina Ašenbrennerová
3. Jiří Hošna
4. Petr Tvaroh
5. JUDr. Petr Kolban
6. Luděk Šteier
7. František Vávra
8. Roman Kolář
9. Lenka Nováková

226
203
200
200
195
200
204
211
196

Cena vodného
a stočného
se v novém roce
zvýší
Každé navýšení poplatků s sebou
přináší určitou nelibost, ale celková situace na trhu si žádá změnu i u placení vodného a stočného. K poslední úpravě ceny vody
v naší obci došlo v roce 2012
a u stočného v roce 2016. Pro rok
2019 dojde ke zvýšení ceny vodného o 1,16 Kč/m3 na částku 41,01
Kč/m3 a u stočného o 0,42 Kč/m3
na 26,96 Kč/m3. Sečteno a podtrženo, celková cena se upravuje
na 67,97 Kč/m3. Marek Prokeš
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Oslavy vzniku ČSR zakončili hosté, členové spolků
i další účastníci společenskou zábavou
(Dokončení ze strany 1)
Poslední událost z roku 1968
umocnila píseň „Modlitba za Martu“ v podání Milušky Hrdličkové
za doprovodu Václava Lebedy.
Celá slavnost byla zakončena Českou státní hymnou, po které se spoluobčané přesunuli do tepla hostince,
kde jim k tanci i poslechu vyhrávala
dechová kapela Kameňáci.
Jménem obecního úřadu bych ráda poděkovala všem zúčastněným,
i těm, kteří se na této slavnosti
podíleli. A dovoluji si tento článek zakončit citací z aktuální písně „Za sto let“, kterou na slavnosti použil i Jiří Hošna – „Kdo ví co
bude stát za sto let? Co o nás budou
psát a vyprávět?“. Přeji nám, abychom nezapomněli.
ka

Zleva: starosta obce Marek Prokeš, Petr Tvaroh, Jiří Kubeš, Jiří Vávra, Miroslav Mládek a Vladimír Skořepa.
foto Filip Vaněk - VANĚK Production

Pošta je více přizpůsobena
potřebám občanů
Milí občané, asi si každý všiml,
že pod vedením obce pošta zaznamenala plno změn a to dle mého
názoru k lepšímu. Nejenže je nová pracovní doba, která
je určitě lépe přizpůsobena vám – občanům,
ale pošta prošla změnou i co se týče vzhledu. Ti z vás, kteří tuto pobočku navštěvují
si jistě všimli, že se rozšířil sortiment blahopřání, kondolencí, jsou
zde v prodeji pohledy – v současné době i vánoční, dálniční

známky na příští rok a horkou novinkou je terminál Sazky. Můžete
si tu vsadit veškeré loterie, dobíjet telefon všech operátorů (včetně
virtuálních) i koupit losy. Doufám, že budete
i nadále využívat naší
poštu, která je ve velké
míře závislá i na tom,
kolik lidí obsloužíme.
S přáním spokojených
Vánoc se na vás opět v příštím roce těším.
Kateřina Candrová,
pracovnice pošty

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
ZO schválilo přípravu změny územního plánu.
Obec Nová Ves do konce roku 2018 přijímá podněty na změnu
územního plánu č. 1. Žádosti se přijímají písemnou formou doručené
na adresu obecního úřadu Nová Ves.
1. 11. 2018 na ustanovujícím zasedání ZO byl zvolen starosta
obce M. Prokeš, místostarosta J. Hošna. Předseda finančního výboru
L. Šteier, členové L. Nováková, P. Kolban. Předseda kontrolního
výboru P. Kolban, členové P. Tvaroh, R. Kolář. Předseda kulturního
výboru K. Ašenbrennerová, členové Fr. Vávra, P. Tvaroh.

Výluky na trati ČD
Ve dnech 10.–21. prosince 2018
proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 199 v úsecích České Budějovice – České
Velenice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové

spoje nahrazeny autobusovou
přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdnirad/omezeni-provozu/)
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Nové vodorovné značení zvýší bezpečnost
a plynulost dopravy
V

odorovná dopravní značka
Zákaz zastavení vyznačuje
úsek, kde je zakázáno zastavení
a stání. Značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
Tak zní přesná definice, a znalost
dopravních značek je jedním ze
základů vyhlášky č. 30/2001 Sb.
Přesně tento typ žlutého značení
byl namalován i v naší obci. Jsou
umístěny ve výjezdech do křižovatek tvaru T, konkrétně v místech křížení u Lebedů a u bytovek.
Podnět pro jejich zřízení přišel
z velké části od svozové společnosti komunálního odpadu. Jejich
vozidla se pravidelně dostávala do kolize s automobily stojícími v těchto křižovatkách. Další typ vodorovné dopravní značky

Na jaře byl svoz
velkoobjemového
odpadu
objemnější
Letošní podzimní svoz odpadů
se konal v sobotu dopoledne
27. října. Celkem bylo odvezeno 15 790 kg odpadu, z toho jen pneumatiky činily téměř
1,5 tuny. K tomu je ještě nutno
připočíst 15 televizorů (monitorů) a také 15 průmyslových
svítidel. Obec zaplatila za tento svoz celkem 37.469,- Kč.
Při porovnání údajů z dubnového svozu zjistíte, že na jaře
jsme uklízeli o maličko pečlivěji.
jh

Nově značená křižovatka pod myslivnou směrem k vlakovému nádraží.

je příčná čára souvislá a vyznačuje hranici křižovatky. Toto
označení bylo umístěno do míst,

které jasně neupravovalo přednost
v jízdě svislou dopravní značkou
Dej přednost v jízdě! V těchto

Pomníky a boží muka v obci
jsou již všechny opraveny
N
a stránkách Zpravodaje jsme
vás průběžně informovali
o jednotlivých opravách pomníků
a pomníčků v naší obci. Poslední
a nejmenší pomníček stojící vedle chodníku hned na začátku příjezdu do Nové Vsi je rovněž opraven. Žádné bližší informace o jeho
založení nemáme. Touto opravou
jsme završili celkovou rekonstrukci všech těchto symbolů. Poslední dvoje neopravená boží muka se
měla nacházet u vjezdu a v lesním
porostu areálu dnes již rozpadlého
stavení u Zajíčků. Na místech, kde
stávala, se bohužel už nic nenašlo.
Marek Prokeš

křižovatkách platí pravidlo pravé
ruky, přednost zprava.
Marek Prokeš

OMLUVNÉ
OKÉNKO
Redakční rada se velmi
omlouvá za chyby v minulém
vydání Zpravodaje

Kateřině Candrové
a Karlu Návarovi,
že jsme v rukopisech pro výrobu periodika nesprávně uvedli
a tak i zveřejnili jejich jména.
Zároveň došlo k záměně datumů u kulturních akcí. Omlouváme se.
K této politováníhodné situaci
dochází v naší organizaci maximálně jednou za čtyři roky.

Hrubé předčištění odpadních vod zvýší účinnost a zajistí
úlevu pro správný chod ČOV
Výstavba kanalizace do staré části Nové Vsi s sebou
přinese nemalou zátěž pro čistírnu odpadních vod
(ČOV). Obava, že by kapacitně nedostačovala, není na místě. Její technologie je připravena na 1000
obyvatel. Správné fungování ČOV je třeba zajišťovat pravidelnou údržbou a ručním čištěním přítoku
do čistírny – tzv. hrubé předčištění. Velkou úlevou
pro její správný chod bude výstavba automatického
hrubého předčištění. Tato technologie sama plynule

odstraní hrubé nečistoty a tím zajistí správné udržování hladiny odpadních vod u nátoku do čistírny.
Obec Nová Ves jako vlastník celé kanalizační soustavy pravidelně investuje do oprav a obnovy této
sítě. U Jihočeského kraje jsme uspěli s žádostí o finanční příspěvek na tuto akci v částce 250 tis. Kč
z Programu obnovy venkova. Stavba již započala
a její zprovoznění se očekává na přelomu roku.
Marek Prokeš
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Naše Mateřská škola slavila 40 let svého trvání
a uvítala velké množství návštěvníků
N

arozeniny! To slovo samo
o sobě vyvolává spoustu
představ – gratulace, věk, květiny, dort, dárky, muzika... Nic z toho nechybělo ani na oslavě 40-ti
let naší školky. K tomu všemu se
přidaly ještě vzpomínky, zkušenosti, obrázky, hračky, fotografie
i zážitky, které na nás dýchly při
vstupu na „retro“ výstavu v naší
školce. Tuto akci si nenechalo ujít
opravdu velké množství návštěvníků, kteří byli v minulosti či současnosti s naší školkou nějakým
způsobem spojeni.
Moc děkujeme všem bývalým zaměstnancům školky, kteří v době svého působení zde zanechali kousek sami sebe, svého srdce,
svého rukopisu, jako byla paní
učitelka Boženka Vávrová, která prožila ve školce celých 40 let
života. Všichni přítomní, včetně pana starosty, jí svým dlouhým a bouřlivým potleskem ocenili a poděkovali za její trpělivou
a kvalitní práci, a pan starosta jí
předal jménem svým a všech zúčastněných dárek s květinou.
My, současní zaměstnanci, čerpáme
ze zkušeností, zavedených zvyků,
dodržovaných tradic a jsme rádi,
že je na co navazovat. Děkujeme,
že přijal pozvání i pan Havlica, který byl tenkrát u zrodu MŠ, jako zástupce MNV a dokonce se na oslavě objevila i dcera paní Čermákové
- původní majitelka domu čp. 53,
ve které školka již 40 let působí.
O zábavu při naší oslavě se postarali i bývalí absolventi - Vojta Prokeš
hrou na trubku, Kristýna Kolářová a Jana Volfová zpěvem a Martin Ašenbrenner moudrým slovem.

Všem ještě jednou moc děkujeme.
Oslavu zakončil rozsvícený třípatrový dort, který věnovalo školce
místní cukrářství rodiny Mimrových, kterým patří obrovský dík.

Je krásné a hřejivé, když se někdo
dožije požehnaného věku a může si s vděčností říct, že je na co
vzpomínat. Myslím, že v případě naší školky je tomu stejně tak,

Ředitelka MŠ s Boženou Vávrovou při krájení dortu.
foto: archiv MŠ

má také na co vzpomínat a proto jí
přejeme spoustu dalších zdravých
a šťastných let.
Štěpánka Hušková Laštůvková,
ředitelka MŠ

Rudý koutek připomínal léta normalizace.

Martinskou slavnost světel pořádala Mateřská škola
V
pátek 9. listopadu dva dny
před svátkem sv. Martina jsme se sešli na hřišti v Nové Vsi, abychom pokračovali
v již zavedené tradici – Martinské slavnosti světel.
Osobně jsem velmi ocenila, že
bez velké propagace přišla taková spousta dětí a rodičů. Děti z naší školky měly připravený hudební a recitační program.

Napekly perníčky a Martinské
rohlíčky a rozsvítily si vyrobené
lucerničky.
Tato akce probíhá ve spolupráci se
ZŠ Nedabyle, se kterou se po roce
střídáme v organizaci. Díky této spolupráci není třeba vynakládat úsilí
k propagaci. Naše děti si tuto tradici
osvojují již v době předškolní a pak
s nástupem do školy v ní pokračují. Rády se potkávají s mladšími

kamarády, bývalými učitelkami
a zaměstnanci MŠ, aby zavzpomínaly na poslání sv. Martina.
Letos přijel opět na koni a připomněl dětem, jak je důležité umět
se dělit. Stejně tak jako on sám
se rozdělil o svůj plášť s žebrákem. V době, kdy světla ubývá,
pomohl jeho světelný průvod roznést světlo do všech obydlí v obci.
Na závěr „Martin“ dětem rozdal

napečenou výslužku a vyzval je,
aby se dělily o perníček či rohlíček se svými blízkými.
Tato krásná česká tradice spojuje v naší obci dvě věkové skupiny předškolních a školních dětí,
což s sebou nese svoje výhody
a má opodstatněné hodnoty. Těšíme se za rok zase v Nedabyli.
Štěpánka Hušková Laštůvková,
ředitelka MŠ
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Připomněli jsme si stoleté výročí konce války
D

ne 10. listopadu 2018 se
v Nedabyli u pomníku konal
pietní akt ke stoletému výročí konce světové války. Připomněli jsme
si tak utrpení našich dědů a pradědů v této hrozné válce. U této příležitosti byla v Nedabyli na domě
čp. 3 umístěna pamětní cedulka brigádnímu generálu Františku Vávrovi, jenž byl legionářem,
účastníkem bitvy u Zborova, odbojářem 2. sv. války a nositelem mnoha vyznamenání. Žil zde
v období druhé sv. války až do roku 1980. Čestnou stráž u pomníku
po dobu piety držel klub vojenské
historie Jednadevadesátníci. Děkuji tímto všem, kteří přišli.
Ludvík Reindl

O

Vzpomínkovou řeč přednesl Ludvík Reindl (vlevo), vpravo členové klubu vojenské historie Jednadevadesátníci.
foto: Barbora Reindlová

Autobusová čekárna dostala nový kabát

opravě letité čekárny u zastávky autobusu směrem
na České Budějovice jsme uvažovali již dlouhou dobu. Nabízelo se několik variant od demolice

po postupné drobné opravy. Nakonec bylo rozhodnuto čekárnu zachovat a provést rozsáhlou
rekonstrukci. Jako zhotovitele
jsme vybrali stavební firmu BIFA

Původní čekárnu postavili občané Nedabyle v roce 1972 v akci Z.

spol. s r.o. z Českých Budějovic. Všechny stavební úpravy byly provedeny za 255 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč poskytl Jihočeský
kraj v rámci Programu obnovy

Čekárna po rekonstrukci.

venkova. S provedenou úpravou
čekárny jsme spokojeni a věříme, že bude dlouho a dobře sloužit cestujícím.
Pavel Sobotka

Foto: Renata Steinbauerová, Pavel Sobotka

Objevte novou cvičnou dráhu in-line bruslení

V

roce 2015 zadalo zastupitelstvo naší obce malý projekt
pro vybudování dráhy na in-line bruslení. Dráha měla být postavena na nevyužitém pozemku
pod víceúčelovým hřištěm u školy. Následně jsme v lednu 2016
zkoušeli štěstí se žádostí o dotaci v programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Bohužel jsme
neuspěli.
K projektu jsme se vrátili na konci roku 2017, kdy jsme požádali o dotaci Jihočeský kraj v rámci

Programu obnovy venkova. Dotace nám byla poskytnuta, a tak
byla během léta vybudována nová cvičná dráha na in-line bruslení. Stavbu provedl Vlastimil Němec z Nové Vsi a byla pořízena
za 308 550,- Kč vč. dotace ve výši 80 tis. Kč. Dráha je veřejně přístupná. Pokud se tedy zabýváte
myšlenkou vyzkoušet „inlajny“,
už víte kam zajít. Místo je ideální pro první krůčky, je bezpečné
a i trochu skryté.
Pavel Sobotka
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Přestavba budovy ZŠ Nedabyle je v plném proudu
L

etošní školní rok je pro naši
školu, pro paní učitelky i pro
žáky velmi náročný.
Totiž „PŘESTAVUJEME“. V létě přes prázdniny se ve škole zrekonstruovaly téměř všechny sociály. Připravily se nové místnosti
pro mateřskou školu, které se zatím využívají jako třídy. Pro děti, a už méně pro učitelský sbor je
velká zábava, když dělníci chodí po lešení kolem oken, protože se dělá nová fasáda na čelní
straně školy. Moc se na ni těšíme, měla by být ve dvou tónech
okrové barvy. Zadní strana do zahrady a boční strany se zateplují.
Přes zimu se bude dělat půdní vestavba, vzniknou nové podkrovní třídy, sborovna... Staví se také
venkovní výtah z důvodu bezbariérového přístupu do budovy
školy. Na škole bude také nová
střecha. A tak i v rytmu bouchání, vrtání a prášení se paní učitelky snaží pilně vyučovat, aby naši
žáci byli i přesto o mnoho vědomostí bohatší. Protože jsme přišli

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
14. 12. 2018
od 14:00 hodin

Předvánoční
posezení
pro seniory

dočasně o různé prostory jako
knihovnu nebo kabinet, bylo rozhodnuto, že letošní vánoční besídku uskutečníme v sále sokolovny v Nové Vsi. Bude se konat

ve středu 19. prosince v 17 hodin. Všechny srdečně zveme. Jak
se říká, všechno zlé je pro něco
dobré. Tak tento školní rok musíme vydržet a příští rok se těšíme

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

NAŠI JUBILANTI

Nově zvolené zastupitelstvo obce Nedabyle hlasovalo na svém ustavujícím zasedání o představitelích obce a složení výborů.
Ustavující zasedání se konalo ve středu 31. října 2018.
Starostou obce byl zvolen Jan Vávra, místostarostou Pavel Sobotka.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Karel Vávra, členy jsou
Ludvík Reindl a Libor Šilhavý. Do finančního výboru byli zvoleni
Zdeněk Rezek, Ludvík Reindl a Libor Šilhavý, přičemž Zdeněk Rezek je předsedou tohoto výboru. Kulturními záležitostmi je pověřena zastupitelka Renata Doležalová.
Pavel Sobotka

24. 9. 2018
Terezie Polanková
oslavila 75 let

Mladí hasiči byli odměněni návštěvou ZOO

O

podzimních prázdninách vyrazili mladí hasiči z Nedabyle na výlet do ZOO v Hluboké nad
Vltavou. Vstupenky zaslouženě vyhráli za celkové 6. místo v sérii soutěží Českobudějovického dvojboje.
Za dopravu do ZOO patří poděkování nejen rodičům našich dětí, ale i Jiřímu Kubešovi z Nové
Vsi, který děti vyvezl hasičským
autem SDH Nová Ves.
A další cenou za účast ve dvojboji
byl fotbalový zápas Dynama, který se odehrál 4. listopadu v Českých Budějovicích.
Jana Šustrová

na naši stopětiletou školu, až se
zaskví v celé své znovunabyté
kráse a majestátnosti.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka ZŠ Nedabyle

1. 10. 2018
Věra Šindelářová
oslavila 70 let
6. 10. 2018
Jan Lechner
oslavil 70 let
22. 10. 2018
Jana Zikmundová
oslavila 80 let
23. 10. 2018
Jiří Juda
oslavil 60 let

Foto: Rudolf Šindelář

Všem jubilantům přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová
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Fotbalisté Nové Vsi mají důvod k oslavě
N

aši fotbalisté zakončili svůj
nejúspěšnější rok v historii 17. listopadu v místním Hostinci U nádraží. Již tradičně proběhlo oceňování hráčů na základě
vyhodnocení anket střelec roku,
nahrávač roku a hráč roku 2018.

Předseda Jiří Kukačka poděkoval
všem za výbornou reprezentaci obce v oblasti sportu a za doprovodné aktivity, bez kterých se správný
fotbalový klub neobejde.
Mládežnické oddíly zakončily svoji sezónu 3. listopadu v místní So-

kolovně společně s rodiči a trenéry.
Vrcholem jejich sezóny bylo zavádění hráčů SK Dynama a FK
Hradec Králové k utkání o první místo tabulky, které po skončení utkání patřilo domácímu celku.
Michaela Vrábková

Aktuální
tabulka
2018/2019
Pořadí

13

30

2.

Lažiště
Junior
Strakonice
Šumavan
Vimperk
Lhenice

13

29

13

24

13

23

13

20

13

20

13

19

8.

Trhové Sviny
AL-KO
Semice
Slavia ČB

13

17

9.

Planá u ČB

13

15

10.

Vodňany

13

14

11.

Bavorovice

13

13

12.

Prachatice

13

11

13.

Loko ČB

13

10

14.

Větřní

13

9

4.
5.
6.
7.

Hráč roku 2018 (zleva 2. místo Martin Bartizal,
1. místo Petr Boháč, 3. místo Zbyněk Holý) v této anketě hlasovali pouze samotní hráči mezi sebou.
foto: Michaela Vrábková

foto: SK Dynamo

Nahrávač roku 2018 (zleva 3. místo Jiří Jiránek,
1. místo Radomil Procházka, 2. místo Vít Neumann).
foto: Michaela Vrábková

Zápasy Body

TJ Nová Ves

3.

Naše děti zaváděly profesionální hráče k utkání o čelo tabulky SK Dynamo a soupeř FK Hradec Králové.

Tým

1.

Střelec roku 2018 (zleva 3. místo Eduard Janeček,
společně na 1. místě Zbyněk Holý a Radomil Procházka, 2.místi Jiří Jiránek).
foto: Michaela Vrábková

Na Hůrečáku proběhl již šestý ročník Drakiády
N

a „Hůrečáku“ v neděli odpoledne 21. října byl vidět nevídaný úkaz. Podle očitých svědků, kteří se zdržovali v tuto dobu
v okolí zastávky v Nové Vsi, bylo
slyšet odpočítávání: „Tři, dva, jedna, start,“ a najednou vzlétlo do oblak spousta různobarevných draků.
My - kdo jsme na kopci byli - víme,
že se konal již 6. ročník Drakiády
pořádaný pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves za finančního přispění Obce Nová Ves.
Letošního ročníku se zúčastnilo 38 drakovodů se svými leckdy
i doma vyrobenými draky. Před
odstartováním soutěže O nejrychlejšího draka do oblak do 1 minuty si mnozí ještě zkoušeli zdatnost

svého draka, protože zrovna byly ideální podmínky pro pouštění
draka, ale po odstartování soutěže přestal úplně foukat vítr. Přesto někteří draci, vedeni zdatnými
drakovody, si s rozmarem počasí
poradili, a létali nebo se alespoň
o to pokoušeli. Nezávislá porota za toto úsilí obdarovala některé drakovody diplomem a cenou
v různých soutěžních kategoriích. Koho už nebavilo létání s draky, tak si mohl vyrobit draka jen
tak na ozdobu, k tomu zakousnout
dobrou buchtu a zapít to vše teplým čajem. Příjemné odpoledne
bylo zakončeno opékáním vuřtů
na ohníčku.
Za SDH Stanislava Prokešová

Starosta SDH Jiří Kubeš oceňuje drakovoda Jana Lence ml. foto: Zuzana Fialová
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Dobrovolní hasiči slavili 120 let od založení SDH
17. listopadu 2018 jsem měl tu
čest zahájit a řídit výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves, která byla i připomenutím a oslavou 120.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves. Byli přivítání hosté – za okresní sdružení hasičů starosta Mgr. Jiří Žižka,
starosta Nové Vsi Marek Prokeš,
starostka Heřmaně Jana Veselá,
za doubravické hasiče Jan Marek,
místní kronikář Jiří Vávra a další
spoluobčané.

Po pořadu jednání VVH a vyslechnutí zprávy o činnosti SDH
za letošní rok přednesenou Vlastou Levým, členka výboru Stáňa
Prokešová přečetla paměti hasičského sboru Nová Ves od jeho založení roku 1898 až do dnešní doby zpracované kronikářem Jiřím
Vávrou. Jelikož není známa žádná skutečnost o existenci hasičské kroniky z doby minulé byla
k tomuto výročí založena a zařazena do majetku SDH hasičská
kronika.

Po připomenutí historie sboru
došlo k ocenění hasičů a hasiček medailí za příkladnou práci,
za věrnost a pamětní medaile. Též
byly předány keramické plaketky
z dílny Petra Tvaroha.
V době konání VVH měla místní SDH 30 členů z toho 10 žen.
Z dvaceti mužů je deset zařazeno
do jednotky SDH Nová Ves.
Akce se konala v hospodě
„Na dvorečku“. Po prvotřídním
guláši a společným sfouknutím
svíček třípatrového dortu začala

Letos jsme se prvně zapojili do akce
Noc sokoloven

Č

eská obec sokolská letos již
po čtvrté pořádala celorepublikovou akci Noc sokoloven. Termín
připadl na pátek 21. 9. 2018. Noc
sokoloven byla jako v loňském roce
součástí týdenního programu Sokol
spolu v pohybu a v letošním roce
byly navíc oba tyto programy zařazeny do celoevropského programu Evropský týden sportu. Hlavní
myšlenkou letošní akce bylo strávit

v sokolovně večer či celou noc tak,
že stávající sokolové si s sebou měli přivést další kamarády. Naše Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves
se k této akci připojila poprvé. Návštěvníci mohli na vlastní oči vidět
originální obraz Sokolská rodina,
dále nadšené cvičení dětí specializující se na parkur (moderní skákání s využitím překážek). Nechyběla ani ukázka členů oddílu stolního

tenisu. Poté jsme na zahradě sokolovny rozdělali oheň, opekli vuřty a děti pod vedením cvičitele Jaroslava Zábranského v sokolovně
přespaly do rána. U naší mládeže
zaznamenala tato akce velký ohlas,
a tak v sokolovně přespí ještě jednou – před Vánoci. Příští rok se budeme chtít znovu připojit, doufáme,
že se nám podaří přilákat více zájemců z řad veřejnosti.
jh

V naší obci jsme také uctili památku
padlým v 1. světové válce
11. listopad je nejen svátkem sv.
Martina, ale i Dnem válečných
veteránů, který si v naší republice připomínáme od roku 2001.
V tento den roku 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci
a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Vláda České republiky svým usnesením přijatým dne

7. listopadu 2018 vyhlásila celostátní symbolické uctění památky padlým v první světové válce, které mělo být doprovázeno

i zvoněním zvonů. Z tohoto důvodu vláda České republiky doporučila, aby se ve 13:30 hodin po dobu 2 minut a 20 sekund na celém
území České republiky rozezněly
zvony. Proto jsme rozhoupali i naše dva zvony ve zvonici na Hůrce.
Děkuji za pomoc manželům Novákovým a kolegyni Kateřině.
jh

Až napočtvrté nám lampióny zkrápěl déš
V

neděli večer 28. října již
počtvrté vyšel na Hůrce
lampiónový průvod od kapličky sv. Martina k pomníku padlým v 1. světové válce. Letošní akce byla součástí oslav sta
let od vzniku samostatného československého státu. Ani letošní
deštivé počasí neodradilo početnou skupinu spoluobčanů, kteří si přišli připomenout památku

padlých spoluobčanů v 1. světové válce a oslavit toto kulaté výročí. Hůrecké zvony se stejně jako
před rokem rozezněly díky místním zvoníkům – manželům Novákovým. Tradičně se účastnili krojovaní a uniformovaní zástupci
místních spolků s prapory a smutečním věncem. Nechyběl ani
mladý trubač Vojta Prokeš. Díky
básni od Fr. Halase – Zpěv úzkosti

– jsme si připomněli i letošní kulaté výročí Mnichovské dohody.
Na závěr jsme si všichni společně
zapěli státní hymnu. Tento slavnostní akt byl mimořádně zakončen ohňostrojem. Děkuji všem,
kteří si udělali čas a svou účastí přispěli k důstojné oslavě tohoto významného státního svátku
a těším se zase za rok na shledanou.
jh

oslava za doprovodu hudby dámskou volenkou. Plný parket a zpěv
byl ozdobou oslavy. Byla i harmonika, kterou miluju.
Jsem rád, že této oslavy jsem mohl být účastník a také vím, že tyto osmičkové oslavy naši dědové,
pradědové, babičky a prababičky
ne vždy mohli slavit tímto způsobem, o to víc si toho v dnešní době vážím.
Ať to trvá věčně!
Jiří Kubeš,
starosta SDH Nová Ves

Kde si můžete
zacvičit

V základní škole
Nedabyle
Úterý
KALANETIKA
- protahování, posilování
- základní sestavy jógy
18:00 - 19:00 hod.
cena: 50,- Kč/hod.
Mgr. Irena Mikesková
kontakt: L. Bachratá
tel: 728 872 259

Čtvrtek
SPIRÁLNÍ STABILIZACE
PÁTEŘE
- metoda vyvíjená Dr. Smíškem od roku 1979. Je založená
na procvičování svalových
řetězců. Cvičení pomáhá nejen
při bolesti zad, ale funguje
jako skvělá prevence.
Na cvičení je třeba přiléhavé
oblečení a karimatku.
Začínáme 3. ledna 2019
18:00 - 19:00 hod.
cena:
první hodina zdarma,
každá další 100,- Kč/hod.
Marcela Chromá
tel: 776 040 038
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Za 120 let se toho u místních hasičů
mnoho událo
V

roce 1898 vzniká hasičský
sbor v Nové Vsi. Pro svoji
činnost si novoveští hasiči zakoupili hasičskou stříkačku za 119
zlatých. V roce 1901 evidovali
16 činných členů. Absolvovali 12
cvičení a 10 schůzí za rok. V roce 1908 byl SDH Nová Ves jedním ze zakládajících sborů České
hasičské župy Budivoj č. 134 v Č.
Budějovicích. Dne 2. října 1926 se
v Nové Vsi konalo Okrskové cvičení hasičských sborů a 1. června
1928 se v Nové Vsi konal župní
sjezd u příležitosti 30. výročí založení SDH Nová Ves.
Slavnostní otevření nového skladiště a sborovny, na místě starého zbořeného, proběhlo 9. června
1935 a starosta obce Josef Píbr předal hasičskému sboru klíč. Novoveští hasiči znovu složili slib a při
této příležitosti byl předán diplom
novoveskému veliteli sboru hasičů Janu Šteflovi za jeho činnost
dozorce okrsku IV župy Budivoj.
Předvádělo se cvičení se stříkačkou na dům č. 2 Františka Levého. 6. prosince 1935 zemřel starosta sboru hasičů Nová Ves František
Bednář. Pohřební průvod, s hasiči ve stejnokrojích, který se konal
v neděli 8. prosince 1935, byl v té
době největším průvodem. Hasiči v Nové Vsi pořádali v předvečer 85., 86. a 87. narozenin
T.G.M. a i v předvečer jeho úmrtí, za účasti svých členů a velké
účasti občanů, i tzv. Masarykovo vatry. Hasičský sbor uspořádal
dne 10.7.1938 jubilejní slavnost
ke 40. výročí vzniku SDH v Nové
Vsi na zahradě při hostinci u Kristlů (dnešní Hostinec U nádraží).
Za čtyřicetiletou práci ve sboru
byl udělen diplom Vavřinci Jůdovi
a Janu Šteflovi. V roce 1944 souhlasili hasiči s převedením divadelního souboru novoveských Baráčníků pod hasičský sbor, protože se
obávali zákazu své činnosti. Zisk
ze sehraných představení připadl
hasičskému sboru, který se podělil s SK Nová Ves. Brzo na to Veřejná osvětová služba (organizace
režimu) zakázala veškerá představení. Po válce se divadlo vrátilo pod Baráčníky. Dne 8. května
1945 se v Mladém konal pohřeb
nedabylských hasičů Františka

Vávry a Jana Bartáčka zastřelených 5. května spolu se dvěma pracovníky z Kladna. Smutečního
průvodu se také zúčastnili novoveští hasiči. Nechyběli ani u vítání
osvoboditelů v Českých Budějovicích. V roce 1946 rozhodlo zastupitelstvo obce Nová Ves, že se zakoupí pro hasičský sbor motorová
stříkačka. Nakonec se stříkačky
hasiči dočkali až v roce 1950 a byla pořízena za 97 tis.. Dva hasiči
byli proškoleni přímo v továrně
ve Vysokém Mýtě. Od roku 1951
nebyl u hasičů starosta, ale předseda. Od 1. ledna 1953 se Československý svaz hasičstva jmenoval Československý svaz požární
ochrany (ČSPO) a v Nové Vsi byla místní jednotka (MJ) ČSPO. Zavádělo se oslovování soudruhu atd.
V roce 1964 byl zbourán starý přístřešek pro hasičskou stříkačku při
bourání historické kovárny. V čele organizace MJ svazu požární
ochrany byl od roku 1973 předseda Vladislav Brožka. V 80. letech
měla MJ ČSPO Nová Ves vysoký
věkový průměr a už se nezúčastňovala soutěží jako v 50 letech, ani
neměli výjezdní povinnost. Soustředili se spíš na prevenci a na brigády. V roce 1988 měl místní výbor svazu požární ochrany 25
mužů a 5 žen, vlastnil 1 agregát.
V červnu 1988 byl předseda Vladislav Brožka mezi 32 jihočeskými delegáty za krajskou organizaci

SPO na celostátním sjezdu svazu požární ochrany ČSSR v Praze
v Paláci kultury. V listopadu 1989
zavítala do Nové Vsi na výroční
schůzi MJ, za doprovodu Václava
Žižky, delegace ÚV SPO ČSSR
vedená předsedou Eduardem
Křiklavou. V roce 1990 do majetku SDH přibyla motorová stříkačka PS 12 na přepravníku ROBUR
vyrobeném v NDR. Od tohoto roku starostoval hasičům Jiří Fojtl,
který udržoval spolek při životě,
jelikož zájem o hasičinu v té době upadal. Místní výbory SPO se
změnily na sbory dobrovolných
hasičů, předsedové jsou opět starostové, z požárníků jsou zase hasiči. V roce 1995 patřili novoveští hasiči do okresního obvodu Č.
Budějovice č. 2 a do okrsku 5.
V jubilejním roce 1998 měl SDH
Nová Ves 26 členů. Ke 110. výročí založení sboru byla předána
9. srpna 2008 místním hasičům
slavnostní stuha od Jihočeského
kraje hejtmanem Janem Zahradníkem. Taktéž předal vyznamenání členům sboru. V roce 2011
se funkce starosty ujal Miroslav
Zabilka a začala úplně nová cesta SDH. V roce 2014 bylo založeno družstvo žen a začalo se jezdit
po soutěžích. Družstva byla přibrána mezi obce soutěžící o Pohár
starostů. Od roku 2016 starostuje
místnímu SDH Jiří Kubeš.
Jiří Vávra
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NAŠI JUBILANTI
14. 9.
Jana Huspeková
oslavila 70 let
19. 9.
Marie Jaklová
oslavila 70 let

24. 10.
Karel Pavel
oslavil 75 let
13. 11.
Marie Kuttová
oslavila 70 let
Jubilantům blahopřejeme.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
29. prosince 2018 9:00 h

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

Myslivecký bál
pořádá MS Nedabyle
Sokolovna
2. února 2018 20:00 h

Rockový bál
hraje Spanilá jízda
Sokolovna
23. února 2018 19:00 h

Retroples ve stylu 70.–80. let
pořádá TJ Nová Ves
Sokolovna
24. února 2018 15:00 h

Dětský karneval
pořádá TJ Sokol
Sokolovna
2. března 2018

Lyžařský zájezd Flachau
pořádá TJ Sokol
odjezd ve 4:30 h
od OÚ Nová Ves
16. března 2018 20:00 h

Šibřinky
U příležitosti oslav 120 ti let SDH nemohl chybět ani dort. foto: Vlasta Levý

pořádá TJ Sokol
Sokolovna
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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

strana

INZERTNÍ STR ANA

PILA HEŘMAŇ L+H
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JAN TVAROH - PRODEJ RYB
Kapr

Pstruh

Objednávky na tel: 724 710 814 – pouze SMS

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

zemní práce - zakládání staveb - inženýrské sítě
komunikace
vodohospodářské a průmyslové stavby
demolice

tel. 773 612 021
www.stavingcb.cz
Josef Erhart

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

Firma HAMIZA obalový servis s.r.o. přijme
do svého provozu v Českých Budějovicích
na Rudolfovské třídě 674
pracovníky se sníženou pracovní schopností
do výroby kartonáže z vlnité lepenky,
provoz na dvě směny.
Nástup možný ihned nebo od 1. 1. 2019
Kontakt: 602 263 190

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

12 strana

INZERTNÍ STR ANA

Září - říjen - listopad 2018

Číslo 16

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ - vydává Obec Nová Ves - www.novaves.net - periodický tisk územního samosprávného celku: Obec Nová Ves u Českých Budějovic - Registrace MK ČR E 21975 náklad 500 ks - redakční rada K. Ašenbrennerová a J. Hošna - Polygrafický servis nakladatelství TYP - uzávěrka příštího zpravodaje 15. února 2019 - příspěvky posílejte na novaves.zpravodaj@centrum.cz,
nebo Obec Nová Ves, Hůrka 130, 373 15 Nová Ves, tel: 387 240 697

