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Obvodovou soutěž organizovali
novovesští hasiči. A dobře

Starosta pořádajícího SDH Nová Ves Jiří Kubeš předává první cenu veliteli družstva SDH Nedabyle (muži
nad 35 let) Václavu Rezkovi.
foto Jan Lenc

P

ro nás hasiče byl 18. květen 2019 velký
svátek. V Nové Vsi v lokalitě „u Zajíčků“
na louce se uskutečnila již dříve avizovaná obvodová soutěž v požárním sportu. První a taky
poslední takováto soutěž v takovém rozsahu je
v Nové Vsi datována na 2. října 1926. Náš záměr byl tedy jasný – dokázat to taky.
Vloni na naše výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi to ještě nevyšlo, ale letos po důkladném plánování jsme
vyslali signál – do tohoto klání jdeme! Začalo to jednohlasným schválením od členů, přislíbením pomoci od naší domovské obce Nová
Ves, schválením akce od Okresního sdružení
hasičů (OSH), výběrem a zajištěním pozemku,
zajištěním veškeré techniky, zdrojů elektriky
a vody, sociálního zařízení, dopravního značení, gastronomie, stanů, časomíry, rozhodčích,
zdravotníků a také policie. No, a už to bylo.

Zbývaly už jen ceny, poháry (vzniklé z místní truhlářské a keramické dílny), diplomy, pamětní placky, muzikanti a zpěv. A předchozí
den jsme postavili závodní dráhy podle soutěžních pravidel a připravili veškeré zázemí
pro tuto akci. Akce tedy mohla začít.
Do čtyř disciplín se přihlásilo 38 družstev –
dle přihlášek přijelo přes 300 hasičů. Soutěž
jistilo 8 rozhodčích, 4 hasiči při obsluze cisteren na doplňování vody, 2 hasiči na časomíře,
vedoucí soutěže, dozor OSH České Budějovice, zapisovatel a pořadatelská služba.
Po slavnostním nástupu a podaném hlášení
jsme úvod soutěže ještě zpestřili písní „My
dobrovolní hasiči“, kterou za doprovodu harmoniky a dvou trubek vesele zapěl celý náš
novoveský hasičský sbor.
(Pokračování na straně 2)
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S TAV I N G C B

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Na přelomu roku jsme s redakční radou a panem Jabulkou - což je osobnost, jehož bedlivé
a neúnavné oko nekompromisně bdí nad celkovou grafickou úpravou zpravodaje (a já se musím sklonit před jeho profesionálním přístupem a trpělivostí) - společně seděli a debatovali
o tom, jakým směrem dál vést tento zpravodaj.
Abychom se v práci amatérských redaktorů posunuli, poradil nám několik praktických věcí.
Náš zpravodaj měl největší „šťávu“, když jsme
na stránkách diskutovali o záměru výstavby Jižní tangenty přes náš katastr. V několika po sobě jdoucích číslech byly otištěny názory občanů
z mnoha úhlů pohledu. Zpravodaj poskytl vyvážený pohled na problém, o kterém se hodně
mluví, ale málo píše. Proto bychom se rádi znovu vrátili k tomuto způsobu předkládání zpráv.
Pokusíme se před vydáním každého čísla zpravodaje navodit určité téma a oslovit vás občany,
abyste se naprosto svobodně (třeba i anonymně)
vyjádřili. Rovněž tímto otevíráme rubriku „Fejetony z okraje vsi“ pro psaní krátkých povídek ze
života. Přeji příjemné počtení a léto, jak má být.
Marek Prokeš, starosta obce Nová Ves

Jak jsme volili
do Evropského parlamentu
Voleb do Evropského parlamentu, ve dnech
24. a 25. května 2019, se v naší obci zúčastnilo 193 voličů. Volební účast činila 33,7 %.
Největší volební výsledek zaznamenaly strany:
ANO
26,4 %,
STAN+TOP 09 16,0 %,
PIRÁTI
13,5 %,
ODS
12,4 %,
SPD
9,8 %,
KSČ
5,2 %,
HLAS
5,2 %.
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Výstavbu kanalizace zbrzdilo shromažování
podkladů k projektové dokumentaci
V

posledním vydání zpravodaje bylo popsáno, jaký bude předpokládaný postup prací na momentálně nejrozsáhlejší
a technicky náročné stavbě v naší obci. Již bylo zmíněno, že stavba byla pozastavena z několika
důvodů. Tím prvním důvodem
je vyřízení administrativní části stavebního povolení kanalizačních přípojek. Všechny potřebné
souhlasy vlastníků pozemků pro
uložení těchto odboček se již podařilo shromáždit. Musím zdůraznit, že ne všichni vlastníci nemovitostí v této části obce zde mají
trvalý pobyt. Podepsat potřebné
formuláře musí opravdu všichni, kterých se stavba dotkne. Velký technický oříšek je napojení
pro ty, jimž bude přípojka vedena přes silnici. Vlastníkem této
komunikace je Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje. Jednou
z podmínek pro plánované uložení
přípojky je řešit napojení ne klasickým výkopem silnice, ale takzvaným podvrtem pod vozovkou.
Tato technologie je vzhledem
k počtu napojení poměrně drahá
a hlavně hrozí poškození již položených sítí, u kterých neznáme
přesné zaměření místa a hloubky.

Velkoobjemový
odpad
byl odvezen

Již tradičně se jarní svoz odpadů
konal první sobotu v dubnu. Celkem bylo odvezeno 14 755 kg
odpadu - z toho jen pneumatiky
činily více než 1,2 tuny. K tomu
je ještě nutno připočíst 44 domácích spotřebičů a 55 kg olejů.
Obec za tento svoz zaplatila celkem 38.511,- Kč. Pokud srovnáme tyto údaje s předchozími
svozy, dojdeme k závěru, že vyhazujeme zhruba stejně.

Jak to vidí občané
Jak se vás dotýká výstavba
kanalizace, jaká omezení
a výhody vám přinese?

Přečerpávací stanice na konci zástavby směrem na Strážkovice vpravo.

Jedna z možných variant je převzetí této komunikace do majetku obce a tím jednou pro vždy
vyřešit nekonečný problém s uložením inženýrských sítí do nich.
Nic se nadále nemění na tom, že
stavba bude pokračovat. Stále dostáváme dotazy, kdy bude kanalizace hotová. Jednou z podmínek
zprovoznění je navýšení kapacity

přečerpávací stanice „u Kubeše“,
které se bude realizovat až na konci roku. Znamená to, že i kdybychom měli dnes kanalizaci plně
hotovou, tak kolaudační souhlas
k provozu a užívání zatím nedostaneme. Budu se těšit, že v příštím vydání vám přineseme další
informace a pokročíme zase o velký kus práce dál. Marek Prokeš

Po nějaké době to vypadá, že se
tento projekt zase rozběhne a vše
poběží jak má. To s sebou ovšem
přinese úskalí v podobě částečného
omezení postupem prací. A z mého pohledu omezení v přístupu
k nám domů, jelikož kanalizace
si vybere daň v podobě rozkopané jediné cca 60 m dlouhé příjezdové cesty. Dalším omezením se
ukázalo i to, že kanalizační přípojka k domu vede přímo přes parkovací stání s přístřeškem, které bylo v plánu letos dokončit - tím se
vše odkládá na příští rok. Abych
nebyl jen negativní. Nová kanalizace odstraní starost s vyvážením
stávající jímky a tu po dokončení a napojení nové hodláme využít
jako nádrž na dešťovou vodu. Dalším plusem bych viděl, že se souběžně myslí i na zbudování chodníku - i když vím, že se tím změní
celkový vzhled vesnice. A takový
zásah se nebude zamlouvat všem,
jako i samotná kanalizace.
Martin Staněk

Obvodovou soutěž organizovali naši hasiči
(Dokončení ze strany 1)
Vzhledem k tomu, že jsme se poslední dny hodně modlili, tak počasí bylo velmi příznivé pro celý průběh soutěže. Naše soutěžní družstva
mužů (3. místo) a žen (6. místo) byla v nabité konkurenci úspěšná.
Na závěr soutěže se ještě představili v požárním útoku mladí hasiči z Nedabyle. Následoval nástup,
vyhodnocení, rozdání cen a pohárů a rozchod!
O pokojíček v žaludku se postaralo místní pohostinství a i diváci si
přišli na své.
Po dvacáté hodině byla louka zase
loukou. Pořadatelé děkují za technickou podporu obcím: Nová Ves,
Strážkovice, Ledenice, Římov,
Vidov a SNO Pomalší.
Jiří Kubeš, starosta SDH

Členky družstva SDH Nová Ves při požárním útoku.

Setkání generací - ledenická Tatra T 815-7 napájená římovskou T 148. foto Jan Lenc
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Uklidili jsme Česko. Díky dobrovolníkům
hlavně nelegální skládky v naší obci
N

ěkdy stačí tak jenom trochu
postrčit a přiznám se, že tento
podnět přišel od rodiny, která v Nové Vsi bydlí pouze krátce. Ke konci
března se objevila prosba o uspořádání a připojení k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Ukliďme
svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v jeden den. Letos
byl tento den stanoven na sobotu 6.
dubna. U nás na toto datum probíhal svoz velkoobjemového odpadu, to se akorát hodilo. A tak bylo
rozhodnuto připojit se k této akci
s jednodenním náskokem v pátek.
Po jednoduché registraci na webu
organizace nám byly zaslány informace s návodem jak nejlépe postupovat a na co si dát pozor. Účastníci se mohli registrovat na stránkách

Skupina, která v úseku kolem hlavní silnice na Strážkovice, posbírala přes 10 pytlů odpadu a 11 pneumatik.

zřizovatele, nebo přímo u nás
na obecním úřadě. Sraz byl v 16
hodin před obecním úřadem, kde
se všichni přihlášení rozdělili na tři
skupiny. Odtud se vydali na vytipovaná místa a to Strážkovický

kopec, strouha u Nedabyle a cesta
do Hůrky.
Po skončení cca ve 20:30 hod.,
jsme si společně na ohni (ne z nasbíraných odpadků!!) opekli špekáčky. Přestože celá akce vznikla

Změny územního plánu budou
spíše kosmetické
J

sou to už čtyři roky co máme
zpracovaný nový územní plán
(ÚP). Právě po uplynutí této doby je možno zažádat o zapracování změn. Obec, která je zadavatelem ÚP za poslední půl rok
přijala od občanů celkem 13 podnětů s žádostí o změnu. Po předběžném zpracování a projednání předpokládaného řešení
- v závislosti na vyjádření orgánů státní správy - zastupitelstvo

obce dne 24. dubna 2019 schválilo zhotovitele změny ÚP č. 1,

Změny se týkají
zastavěných ploch
a občanské vybavenosti
a to projekční ateliér AD Daněk.
Na změně ÚP se rovným dílem

finančně podílejí ti, kteří o změnu zažádali. Abych zavčasu uhasil možnou paniku, jestli nám
před obecním úřadem nevyroste
sklad vyhořelého paliva, uklidním všechny, že se jedná pouze
o změny drobného charakteru,
jako je rozšíření nebo zmenšení
ploch k bydlení nebo občanské
vybavenosti.
Marek Prokeš

Stará část Nové Vsi se dočká
„vysokorychlostního“ chodníku

V

minulém vydání Zpravodaje
jsme se krátce zmínili o tom,
jaké plánované investice nás čekají. Jedním z dlouho očekávaných projektů je výstavba chodníku do staré části Nové Vsi. V tuto chvíli již máme po zdlouhavém
povolovacím procesu v ruce stavební povolení pro očekávanou
pěší spojnici mezi dvěma částmi

obce. Současně s ním se zrealizuje
i nové veřejné osvětlení. A to není
vše. Velice úzce spolupracujeme

Stavební řízení
jsou zdlouhavá
s místním sdružením poskytovatele internetového připojení

SouthGate CZFree CB z.s.. Ten
bude zároveň se stavbou pokládat i optický kabel rychlého přenosu dat. Na tuto moderní technologii se mohou těšit všichni uživatelé rychlého internetu. Tato akce
naváže na realizovanou výstavbu
splaškové kanalizace.
Marek Prokeš

poměrně na rychlo, tak se přihlásilo 19 dobrovolníků, sesbíráno bylo zhruba 380 kg odpadů. Všem zúčastněným děkuji a paní Čiperové
zvlášť - za postrčení. Příští rok jdeme do toho znovu. Marek Prokeš

Uzavírka hlavní
silnice se letos
zřejmě
neuskuteční
Bedlivě sledujeme přípravu plánované uzávěry hlavní silnice II/156
přes naši obec. Vedení krajského
úřadu z odboru zakázek a investic,
který má tuto plánovanou opravu
na starost, nám poskytlo aktuální
informace. Oprava mostu v Římově má za následek svedení objízdné trasy přes Novou Ves. Z tohoto důvodu je znemožněno vytvořit
další uzávěru. Jedna z možností,
která se nabízela, byla po ukončení opravy mostu v Římově (někdy
v srpnu) začít s opravou u nás. Začátkem května proběhlo stavební řízení k opravě mostků přes
Zborovský potok, kde bylo uvedeno jasné stanovisko obce k této rekonstrukci a to, že obě stavby, jak oprava silnice, tak mostu
přes potok, musí probíhat společně. V tuto chvíli je téměř jisté, že plánovaná rekonstrukce se
přesouvá do příštího roku. S novými poznatky vás budeme včas
informovat.
Marek Prokeš
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Naší májku jsme si ohlídali. Sousedé ale také
J

e to už dlouhodobá tradice, kte- na cestu. Když jsme tam přišli, tak
rou jsme letos prožili v celé své jsme nemohli věřit svým očím, bysíle. Začalo to jako každý rok ne- lo tam ještě asi 20 lidí a naše navinně. Nejdříve se postavila májka, děje pohasínaly. Rozhodli jsme se
a potom se začaly opékat špekáč- ještě chvíli počkat a vyplatilo se to,
ky na ohni. Lidé se
lidé pomalu začíu ohně dobře bavinali odcházet. Nám
Májové oslavy
li, ale nás to tam neale docházela trpěbavilo, tak jsme se
očima mladých livost a tak jeden
vydali na vyhlídku,
z nás dostal odvaNovovešáků
kde nás nikdo neruhu a pomalu se přišil. Vydrželi jsme
blížil až k májce.
tam asi do půlnoci, kdy nám zača- Opatrně začal řezat a nikdo si ho
la být zima. A tak jsme se rozhod- nevšiml, tak pokračoval. Když byl
li, že se vrátíme zpátky k ohništi, asi v jedné třetině, tak si ho všimkde bude teplo. A tam to všechno li a vydali se za ním. Dostihli ho
začalo! Jednoho z nás napadlo, že a dali mu co proto. Poté jsme se
bychom mohli jít do okolních ves- za vsí sešli, byli jsme celkem vynic a zkontrolovat, jak svědomi- strašení a vydali se zpět do Nové
tě hlídají. Pečlivě jsme přemýš- Vsi. Tam jsme potom hlídali tu naleli, ve které by to mohlo vyjít. ší až do rozednění, aby nám ji niNakonec jsme rozhodli a vydali se kdo nepodřízl.
Lukáš Jakl

Májové deště přišly jako
na zavolanou

L

etošní suchý duben neprospíval nové výsadbě v našich
obecních lesích, o které jsme psali
v minulém čísle Zpravodaje. Proto
jsme s velkou radostí uvítali letošní květnové ochlazení doprovázené poměrně vydatnými srážkami.
To však s sebou přináší i jeden problém, tím je bujný růst trávy a buřeně, kterou bude nutno požnout.
Kvůli výskytu kůrovce v jedné

malé lokalitě na hranici našeho lesa, jsme nuceni vykácet cca 20 již
suchých nebo napadených smrků.
Část kmenů necháme seřezat na pile a použijeme je na chystané obecní stavby, zbytek prodáme občanům na palivo. Tyto práce budou
provádět zaměstnanci obce za přispění pana místostarosty, a v letních měsících i brigádníci. Ti se
mohou hlásit na obecním úřadě. jh

Pila zůstala jako trofej a ozdobila naříznutou májku.

Výstavba hasičské zbrojnice
se blíží do ﬁnále

T

ermín kolaudace budovy nové hasičské zbrojnice pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) se nezadržitelně blíží. Ještě není stanoveno
přesné datum, ale z podmínek čerpání finančních prostředků z dotačních titulů ministerstva vnitra
a Jihočeského kraje na tuto akci
je zřejmé, že to bude nejpozději

do konce června. V současné době probíhají dokončovací práce.
Ještě budou následovat úpravy
budovy obecního úřadu, ty však
s výstavbou hasičárny souvisí
pouze nepřímo, a proto budou financovány z jiných rozpočtových
položek. Termín slavnostního
otevření naleznete na jiné stránce
Zpravodaje.
jh

Pastviny v okolí Hůrky ožily pasoucím se skotem
N
a pastvinách v okolí Hůrky a Nové Vsi se v současné době pase celkem 168 krav
se 146 telaty z kravína Hůrka. Jedná se o masná plemena skotu s největším zastoupením masného simentála, českého strakatého skotu
a charolais. Krávy jsou rozděleny
do dvou stád. Do konce července
jsou ve stádech i 4 plemenní býci
plemen masný simentál, aberdeen
angus a dva limousine. Krávu
od býka rozeznáte dle barvy ušních
značek – kráva má známky žluté,
býk růžové. Trvale oploceno máme asi 80 ha luk. Pastva probíhá
střídáním ploch dle travního porostu. Na každé pastvině se stádo zdrží zhruba 14 dní. Naše krávy i býci

Stádo skotu na pastvě u hlavní silnice vedle benzínové pumpy.

jsou hodní, nemusíte se jich bát.
Jen je třeba myslet na to, že každá kráva si hlídá své tele, stejně tak
jako vy rodičové své děti. Pozor si
také dejte na elektrický ohradník –
pokud se tam právě pase stádo, drát
je pod elektrickým proudem.
Snažíme se, aby náš dobytek měl
vždy dostatek pastvy, popřípadě sena a senáže, proto vás prosíme ničím
jim „nepřilepšujte“. Nenechávejte
volně pobíhat psy mezi dobytkem,
neradi bychom, aby jim dobytek
ublížil. Pokud vás něco ohledně našeho dobytka zajímá, klidně za námi přijďte. Nekoušeme, my ani náš
dobytek, a pokud budeme vědět, rádi vaše dotazy zodpovíme.
Ing. Tereza Šímová, zootechnik
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Zahradu ve školce upravujeme společně s dětmi
Z

ačátkem jarního období
jsme se rozhodli, že společnými silami zkusíme zvelebit naší školní zahradu i pro jiné účely
než jen ke hraní.
Za pomoci pracovníků obecního
úřadu a všech zaměstnanců mateřské školy jsme oseli bylinkovou zahrádku a bylinky využíváme do naší kuchyně. Na konci
zahrady máme velký záhon
na maliny, borůvky a ostružiny, které vysazujeme postupně, vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům sazenic. Ještě
bychom rádi dodělali květinový záhon, přírodovědný chodník s různými povrchy a domeček pro zvířátka, hlavně ta malá,
jako jsou broučci, mravenci atd.
Nestihli jsme zorganizovat školní brigádu, ale budeme moc rádi, když by měl někdo chuť nám
s velebením školní zahrady

Děti na záhonku pěstují bylinky, které se pak využijí i v naší kuchyni.

pomoci, ať se klidně ozve. Velmi bychom ocenili i jakýkoliv
dar v podobě cibulových květin, sazenic ostružin či borůvek,

Zápis do mateřské školy
byl ukončen
K
zápisu došlo 19 žádostí,
z toho 15 s trvalým bydlištěm v Nové Vsi a čtyři s jiným trvalým bydlištěm. Do MŠ může
být přijato pouze devět dětí.
Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okres České Budějovice
přijímá do mateřské školy celkem devět dětí s přednostním

právem přijetí, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku dítěte, a které zároveň splnily kritéria trvalého bydliště, zdravotní
způsobilosti a podle data narození jsou nejstarší. (kritérium věk
dítěte – upřednostňují se starší děti).

Spokojené děti jsou tou nejlepší vizitkou naší mateřské školy.

nebo zcela jiných přebytků z vašich zahrádek (mulčovací kůru, štěpky, oblázky, kamínky nebo keramiku). Už nyní děkujeme

sousedům z obou stran za sazenice malin a bylinky.
Štěpánka Hušková Laštůvková,
ředitelka MŠ
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Kolaudace v ZŠ Nedabyle proběhla úspěšně
P

o řadu měsíců minulého a letošního roku probíhaly intenzivní stavební práce v naší základní škole.
Díky této rekonstrukci vznikly
v půdních prostorách nové třídy,
nové sociální zařízení a vybavená
sborovna pro paní učitelky. A také
poprvé v historii obce Nedabyle
vznikla jedna potřebná třída mateřské školy pro třináct předškolních dětí. Dne 26. března provedl
stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku tříd v půdních prostorách školy, které září novotou a věříme, že se budou žákům
i učitelskému sboru líbit. Na závěr se sluší poděkovat firmě Aubock s.r.o. za kvalitně odvedenou
práci, hlavnímu stavbyvedoucímu

Účastníci závěrečné kontrolní prohlídky v půdní vestavbě ZŠ Nedabyle.

panu Vokurkovi pak za dozor
nad stavebními pracemi, ředitelce
školy Mgr. Magdaleně Bíchové

a starostovi Nedabyle Janu Vávrovi, všem zastupitelům obce
a učitelskému sboru, kteří všichni

foto: Ludvík Reindl

přispěli ke zdárnému předání prostor k jejich účelu.
Ludvík Reindl

Otevření mateřské školky v Nedabyli se blíží
V

pondělí 6. května přišlo k vyhlášenému prvnímu zápisu
do mateřské školky 24 dětí. Z těchto dětí bylo podle schválených kritérií vybráno 13 dětí, což je maximální kapacita budoucí školky.

Prostorové uspořádání budovy
školy nám neumožňuje vyšší kapacitu. Jedna z nejvýznamnějších
událostí v historii obce se tak přibližuje. V září tohoto roku zahájí svou činnost mateřská školka

v Nedabyli. Stavební úpravy budovy školy jsou téměř dokončené.
Nyní se věnujeme dovybavení nově vzniklých prostor. Ve spolupráci s paní ředitelkou Magdalenou Bíchovou se snažíme neopomenout

žádný detail. V pondělí 2. září tedy uvítáme v nově vybudovaných
prostorách školky prvních 13 dětí. Pevně věříme, že nás v tento významný den nic nezaskočí.
Pavel Sobotka

Dětský den v Hoře má dvanáctiletou tradici
J

iž od roku 2007 pořádá v Nedabyli parta zapálených nadšenců
v termínu okolo Mezinárodního dne
dětí velkou dětskou akci. Uspořádat
takovou akci není nic jednoduchého. „Dětský den začínáme po zkušenostech připravovat už v únoru“,
říká Renata Steinbauerová, jedna z hlavních duší celého podniku.
„Na přípravné schůzce si domluvíme téma, ke kterému pak připravíme soutěže na stanovištích. Takových stanovišť máme 12. Stanoviště
jsou rozmístěná na osvědčené trase kolem lokality, kterou nebabylští
znají jako Hora. Ceny pro děti pořizujeme ze sponzorských darů. Bez
party čtyřiceti nadšenců a sponzorů
by se taková akce nemohla uskutečnit“, dodává Renata a ještě doplňuje: „Pro děti, které nejsou na trase,
je k dispozici skákací hrad, malířka
na obličej a další atrakce“.
Zapátrali jsme spolu v nedávné historii a vystopovali témata, kterým
se dětské dny věnovaly. V prvním
roce 2007 bylo téma „Z pohádky do pohádky“, v roce 2008 byl

Společná fotografie pořadatelů ukazuje kolik „ochotníků“ se na akci podílí, fotografie není stará více než 5 let. Foto obecní archiv

dětský den bez zvláštní tématiky,
další rok byl věnován řemeslům,
v roce 2010 se sportovalo na „Nedabylské olympiádě“, rok 2011 byl
ve znamení „Cesty kolem světa“,
v dalším roce se cestovalo v čase
„Od dinosaurů do budoucnosti“,
v roce 2013 bylo téma „Nedabylská farma“, v roce 2014 „Cirkus“,
rok 2015 nás přenesl na „Divoký

západ“, v roce 2016 se pořadatelé převlékali za „Piráty“. Do „Pohádkového království“ jsme se
přenesli v 2017 a v loňském roce bylo možné kolem Hory spatřit
exotická zvířata ze „ZOO v Nedabyli“. Pro pozorné čtenáře: Poznáte z jakého roku je pořízená fotografie? Odpovědi nám napište
na mail obecnedabyle@volny.cz.

Do předmětu mailu napište „Kvíz
DD Nedabyle“. Ze správných odpovědí vylosujeme 10 výherců,
kterým předáme drobné výhry.
Na závěr bych chtěl všem, kteří se
na organizaci dětských dnů podíleli a podílí, poděkovat. Zabere to
hodně času, odměnou je ale nefalšovaná radost v dětských očích.
Pavel Sobotka
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Malí hasiči postoupili na okresní kolo
soutěže Plamen
K

věten je pro hasiče měsícem, kdy zpravidla začíná
většina soutěží. Ani pro nás, mladé hasiče, tomu není jinak, a tak
jsme 12. května vyrazili s dětmi na jarní kolo obvodové soutěže „Plamen“ do Ločenic. Počasí nám vůbec nepřálo. Pršelo

a foukal ledový vítr, prostě „psí
počasí“. Děti byly naprosto neuvěřitelné a popraly se jak s nepříznivým počasím, tak i s nástrahami závodu požární všestrannosti
(nazývaného dětmi braňák). Jak
jsem již psala v minulém čísle
Zpravodaje, jsem ráda, že mám

Mladší žáci horní řada zleva: Jan Janota, Michal Šustr, Eliška Hurdová, Anna
Bošková, Johana Ašenbrennerová, Barbora Johaniková, vedoucí mladých hasičů
Jana Šustrová a strojník Rudolf Šindelář. Spodní řada zleva: Filip Hurda, Petra
Vávrová, Šimon Šindelář.

takové děti, které dokážou i nemožné. Mohu svá slova po dnešním výkonu dětí jen potvrdit. Mladší žáci získali 1. místo
a starší žáci 2. místo, a obě družstva tak postupují do okresního
kola soutěže „Plamen“, které se
koná 1. června ve Zlivi.

ne 8. března pod záštitou
místní organizace Českého
červeného kříže proběhla v budově naší základní školy již tradiční
hudební, taneční a pěvecká soutěž
žáků ZŠ Nedabyle. Soutěž organizovala místní buňka ČČK pod vedením paní Ing. Jany Zikmundové
a hlavní organizátorkou soutěže
paní Marcelou Bartáčkovou. Zpívání a hraní na hudební nástroje

Soutěžící děti ve hře na hudební nástroje.

pobavilo všechny zúčastněné a rodiče dětí. Vítězi byli všichni, kteří
překonali trému a zazpívali, zatančili i zahráli obecenstvu. V porotě
zasedli organizátoři a herci divadelního souboru J. K. Tyla z Českých Budějovic, kteří na závěr
rozdělili nedabylským superstar
mnoho cen, na které přispěla dílem i obec Nedabyle.
Ludvík Reindl

Jana Šustrová

Starší žáci horní řada zleva: Kateřina Tibitanclová, trénér a instruktor starších
žáků Martin Šustr, Jakub Zahourek, Tomáš Vávra, Jan Navrátil. Spodní řada
zleva: Natalie Doležalová, Barbora Hrbková, Karolína Kmínková.
foto: archiv SDH Nedabyle

Nedabylské zpívání žáků se povedlo

D

Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kteří se podílí na přípravě dětí na soutěže. Jejich výsledky značí, že to neděláme zbytečně a nadarmo. A svým svěřencům
přeji: „Děti jen tak dál.“

Žák 4. třídy Základní školy Nedabyle
soutěžící ve hře na akordeon.

foto: Ludvík Reindl

NAŠI JUBILANTI
16. 3. 2019
Karel Štěpán
oslavil 60 let
26. 3. 2019.
Václav Vávra
oslavil 70 let
13. 4. 2019
Zdenka Kovaříková
oslavila 60 let
20. 4. 2019
Josef Zikmund
oslavil 92 let
23. 4. 2019
Pavel Neckář
oslavil 65 let
3. 5. 2019
Hana Klimentová
oslavila 65 let
3. 5. 2019
Jarmila Lechnerová
oslavila 70 let
31. 5. 2019
Václav Bartáček
oslavil 65 let
Omlouváme se
panu
Silvestru Klimentovi
31. 12. 2018 oslavil 70 let
a ne chybně uvedených 65 let
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V květnu oslavili sokolové 100 let od vzniku
Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves
S

tředu 8. května si vybrali místní sokolové ke svým
oslavám. Tento den, kdy si celá Evropa připomíná osvobození od fašismu, nebyl zvolen náhodou. Úvodem oslav se naši bratři
a sestry sešli v Borovnici, kde si
od 15:30 hod. společně s obyvateli obcí Borovnice a Nová Ves
připomněli br. Františka Týmala,
který byl umučen na konci 2. světové války ve věznici v Lipsku.
Starosta T.J. Sokol br. Petr Tvaroh
společně s jednatelem br. Markem
Prokešem, oba v krojích, položili k nově přeleštěné pamětní desce smuteční věnec. Malý sokolský
trubač Štěpán Zábranský zahrál
Večerku, bratr starosta přednesl
krátký projev, kterým připomněl
hrdinného rodáka. Po společně
zazpívané státní hymně se všichni přítomní rozešli s tím, že oslavy
budou pokračovat vně i uvnitř novoveské sokolovny. V 16:30 hod.
byl zahájen další bod oslav: sázení stromu republiky. Za odborné

Nejužší vedení místního Sokola spolu s Antonínem Beníškem, synem zdejší sokolské
legendy Ant. Beníška st. a zároveň nejstarším pamětníkem Sokola v Nové Vsi.
Zleva: Jiří Hošna, Antonín Beníšek, Petr Tvaroh a Marek Prokeš.

asistence zahradníka, pana Jedličky, byla před budovou sokolovny
všemi návštěvníky v čele s činovníky místního Sokola vysazena
slavnostně nazdobená lípa, u které

je osazen žulový kámen připomínající tento slavnostní den. Poté se
program přesunul do sokolovny,
v jejíchž útrobách byla připravena
výstavka historických dokumentů

(kronika, zápisy ze zasedání výborů, časopis Sokol a další). K vidění byly i fotografie a obraz Sokolská rodina. Posledním bodem
programu byla ukázka cvičení naší sokolské mládeže, která nám
pod vedením cvičitele br. Jaroslava Zábranského předvedla cvičení „parkour“. Po celou dobu slavností měli všichni návštěvníci
možnost obdivovat nový sokolský
prapor naší Tělocvičné jednoty,
který téměř nedal z rukou praporečník br. Jiří Hošna. Jeho celková
cena se vyšplhala bezmála na 33
tis,. dotace z České obce sokolské
činila 20 tis. Další článek a galerii fotografií naleznete na webu Českobudějovického deníku
s datem 9. května letošního roku
(https://ceskobudejovicky.denik.
cz/zpravy_region/k-vyroci-si-sokolove-z-nove-vsi-nadelili-prapor-20190508.html) nebo v tištěném vydání Českobudějovického
deníku z pátku 17. května.
jh

Ve sportovním areálu se stále buduje
Multifunkční hřiště
Návštěvní a provozní řád naleznete na: www.fotbalnovaves.cz,
www.novaves.net a dále je na nové vývěsce ve sportovním areálu.
Multifunkční hřiště si můžete také
pronajmout pro soukromé účely
na telefonních číslech uvedených
v provozním řádu.

Fotbalové kabiny
Vzhledem k tomu, že se náš mládežnický tým rozrůstá a na podzim budeme zakládat tým mladších
žáků, tak bychom jim rádi dopřáli
komfort vlastní kabiny na převlékání a uložení potřebných pomůcek. Dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy nám bohužel nebyla přidělena, nicméně žádost podáme v červnu znovu.
Podařilo se nám pořízení mobilní šatny pro mládež od Jiřího Kubeše, který část z ceny daroval
jako sponzor pro naše děti. Vybavení šatny zajistilo vedení oddílu a všechny terénní úpravy firma
Staving CB. Tímto bychom chtěli

poděkovat všem, kteří se na této
realizaci podíleli.

Oprava WC
Do té doby, jak jsme slibovali byla
realizována alespoň oprava stávajícího sociálního zázemí stavební firmou Janeček a vybavení dodala firma AgroIpnos. Finanční prostředky
poskytla jako účelovou dotaci Obec
Nová Ves a oddíl hradí 15% z celkové hodnoty ze svých zdrojů.

Reklamní plochy
V rámci celého sportovního areálu si můžete pronajmout reklamní
plochu pro váš banner o rozměru
1×2 m (popř. dohoda o větším banneru je možná) včetně plotů tenisového kurtu a multifunkčního hřiště. Pro více informací kontaktujte
p. Michaelu Vrábkovou na telefonu: 724 687 173 nebo e-mailem:
michala.vrabkova@outlook.cz

Doprava na utkání
Po utkání s Tatranem Prachatice jsme
se museli rozloučit s dosavadním dopravcem našich hráčů na utkání.

Trenér Jiří Vazač vysvětluje hráčům, jak se brání před brankou.

Dopravu nám nově zajišťuje firma:

Autodoprava VM
web: www.autodopravavm.cz

Mládež
Tréninky jsou již v plném proudu každé úterý a čtvrtek od 16.30
hod. mladší přípravka a od 17.
hod. starší přípravka. Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření této
skvělé fotbalové party. Minimální věk 5 let. V květnu byl uspořádán nábor nových zájemců. Bližší

informace sledujte na sociálních
sítích Facebook a Instagram nebo
na webu či vývěskách v obci, jak
si naši nejmenší vedou.
Můžete se samozřejmě nezávazně přijít podívat na trénink a vyhodnotit, zda chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této sportovní
aktivity.
Základna mládeže se rozrůstá a my
děkujeme především rodičům, babičkám, dědečkům a všem, kdo naše nejmenší podporují.
Michaela Vrábková

Březen - duben - květen 2019

Číslo 18

strana

ZPRÁVY

Letos byly Šibřinky již jednadvacáté
od obnovení místního Sokola
V

sobotu 13. března proběhly
v místní Sokolovně 21. Šibřinky. Tentokrát byly ve stylu CASINA. Ptáte se proč? Odpověď je
jednoduchá. Řekli jsme si dvacet
jedna „oko bere“, proto Casino.
Účast byla hojná, i když to tak
z počátku nevypadalo. Přišlo devadesát civilistů a minimálně stotřicet masek. Většina si dá
na masce opravdu záležet, jak se
v Nové Vsi stalo už tradicí. Proto
jsme mohli sledovat zástup originálních masek a scének. Například
státní úředníci, nebo parta lidojedů a lidojedek, kteří měli s sebou
i dosti realistické rekvizity, zaměstnanci OÚ Nová Ves, harlekýni, uklízečky, ZZ TOP, neandrtálci, plastická chirurgie, Avataři,
mouchy a spousta dalších.
Není důležité, kdo vyhrál, ale přesto si zaslouží, abych se o nich
zmínil. Takže první místo obsadily Bonbony „Hašlerka“ a „Slavie“. Takto skvěle zabalení Lucka
s Mirkem Vávrů byli doprovázeni totiž skvělým komentářem
v originálním novoveském jazyce „burdovština“. Jako druzí se
umístili „Lidojedi“ a na třetím
místě byl loňský vítězný tým Fandy Vávrů a Romana Kolářů, tentokrát jako „Lachtárium“. Celý
večer skvěle doprovázela hudební skupina S.A.M. z Ledenic. Příjemná zábava probíhala až do ranních hodin. Ještě bych chtěl touto
cestou poděkovat všem sponzorům a pozvat Vás na 22. ročník
Šibřinek 14. března 2020.
Petr Tvaroh,
starosta T. J. Sokol Nová Ves

Parta lidojedů pod číselníkem rulety.

První místo v soutěži masek obsadily Bonbony „Hašlerka“ a „Slavie“.

Dvě otázky pro výherce
1. Co pro vás znamenají Šibřinky?
Šibřinky pro nás znamenají velkou zábavu, velké přípravy, velký obdiv, velká očekávání a velká překvapení. A v neposlední řadě také trocha zdravé a přátelské rivality. :-)

2. Na kterou výzdobu nejraději vzpomínáte?
Asi nezapomenutelnou výzdobou jsou jitrnice na stromě uprostřed sálu,
obrovský Golem či Sokolovna proměněná v pirátskou loď. Každý rok
je dekorace sálu naprosto neuvěřitelná a každý rok se nám honí hlavou
stejné myšlenky.“Jak tohle dokázali udělat?“ Klobouk dolů před všemi
organizátory celé akce.
Lucie a Mirek Vávrovi

foto: Alena Veselá
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Fejeton z okraje vsi
,,Volej starostu!“,
tentokrát už jenom suše utrousil
můj muž na mou poplašenou větu, že se na Hůrce ztratil kůň. To
je totiž tak - každý večer chodíme
venčit psa nahoru nad Hůrku, mezi ohrady. Těším se na tento náš
pravidelný rituál jako malé dítě
- a k vycházce patří i moje „soukromá“ kontrola, zda je mezi zvířaty vše v pořádku - zda se koně
pasou, zda jsou krávy u cesty anebo až na obzoru, o kolik povyrostla telátka apod. - uklidňuje mě to.
Asi měsíc nazpět byla moje duševní rovnováha narušena - tehdy
se v ohradě zamotal kůň do padlé
větve. Ocasem. V životě jsem něco takového neviděla! Co teď? Zvíře se pokoušelo vymanit, podupávalo zadníma, takže prvotní nápad,
že do ohrady vlezu a vymotám ho
sama (zatímco muž si ťukal na čelo), jsem udusila v zárodku. V okolí statku nebylo nikoho vidět, kontakt na majitele jsme neměli, ale
mohl by ho mít pan starosta! Manžel se dovolal a tímto jsme poplach
začali úspěšně šířit; ani starosta totiž neměl přímý kontakt na majitelku koní, zkoušel to tedy přes vedení statku - připravili jsme tak hned
několika lidem naráz pěkné povyražení na páteční podvečer. S vědomím toho, že se věci jistě dají
do pořádku, jsem s rostoucím neklidem pozorovala, jak sebou koník trhá silněji a jak se postupně
z nepříjemného uvíznutí sám vyprostil... „Tak mu asi zavolej, že
už je to dobrý, ať už nikoho nenahání,“ pípla jsem. Muž chvíli nevěřícně hleděl střídavě na mě
i na koně - a pak znovu zvedl telefon. Jenže v tu chvíli už zřejmě
běžel kolotoč nahánění všech možných majitelů - starosta měl obsazeno... Nenápadně jsme se vydali
domů a já se ohlížela přes rameno,
kdyže se začnou sjíždět auta... Bůh
ví, kolik lidí jsme ten večer zvedli od zpráv.
Co z toho plyne: všeho moc škodí,
aktivity především. Všem zúčastněným se nyní - po měsíční prodlevě - omlouvám a přísahám, že
příště už plašit nebudu. Už vím, že
ztracený kůň se zpravidla schovává
ve stáji a že ta kráva co vypadá, že
rodí - tak nerodí - a i kdyby, poradí si s tím lépe bez mého přispění...
Olga Lebedová, Hůrka
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Sokol František Týmal byl na konci
války umučen nacisty

Číslo 18

NAŠI JUBILANTI
5. 3. 2019
Růžena Fousková
oslavila 92 let
24. 3. 2019
Marie Lebedová
oslavila 80 let
1. 4. 2019
Vassil Petrov
oslavil 75 let
19. 4. 2019
Alois Neumann
oslavil 85 let
26. 4. 2019
Vlasta Kubešová
oslavila 91 let
13. 5. 2019
Jarmila Šindelková
oslavila 80 let

František Týmal je v první řadě zleva ve druhém rámečku.

Zdroj: sbírka Poštovního muzea

F

rantišek Týmal se narodil
dne 9. října 1901 v Borovnici
v čp. 6 jako syn domkáře Jana Týmala a Kateřiny, rozené Rouhové
(předci z čp. 6 se psali Timel). Vystudoval Gymnázium J. V. Jirsíka
v Českých Budějovicích – maturoval v r. 1921. Od adjunkta poštovního úřadu č. III v Č. B. to dotáhl
na vrchního poštovního tajemníka. Byl zakládajícím členem T. J.
Sokol Nová Ves, kde vynikal jako pořadatel, recitátor, pronášel
proslovy a přednášky na různá témata a hrál divadlo (i hlavní role).
Asi proto jej novoveský Sokol vyslal v r. 1920 do Župní osvětové
školy v Č. B. Od r. 1920 byl jednatelem a od r. 1924 i vzdělavatelem
T. J. Sokol Nová Ves. Později, když
už žil v Č. B., přestoupil do Sokola Č. B. II, kde byl vším zklamán
a v r. 1928 zde řekl novoveským
Sokolům: „Cítím se venkovanem

Pamětní deska v Borovnici bývala na zdi
domku, ale při dělání nové fasády byla
(nově přeleštěná) dána na vedlejší zeď.

a patřím sem...“ (členem T. J. Sokol Nová Ves byl i jeho bratr Jan –
šéf dramatického odboru).
Tak jako jiní poštovní pracovníci

byl za nacistické okupace v odboji – např. pomáhali různým lidem
při odchodu do ciziny (viz článek
o Černíkovi), rozšiřovali letáky,
zadržovali udavačské dopisy a varovali udávané. František Týmal
byl zatčen gestapem a byl vězněn
a utýrán v Lipsku, kde zemřel téměř na konci války 9. března 1945.
V říjnu 1945 mu novoveští Sokolové odhalili v Borovnici na rodném
domku pamětní desku. Ve stejné době se odhalovala i pamětní deska na „nádražní poště“ v Č.
B., kde je mezi 23 jmény umučených poštovních zaměstnanců i jeho jméno (z celých Č. B. zahynulo
43 poštovních zaměstnanců).
U příležitosti odhalení pamětní
desky na „nádražní poště“ v Č. B.,
byla vydána pamětní pohlednice
s fotografiemi tamních poštovních
zaměstnanců umučených nacisty.
Jiří Vávra

Historie křížku u Pavlů byla vypátrána

V

předminulém
Zpravodaji č. 16 jsme vás informovali o opravě křížku u Pavlů - stojící hned vedle chodníku na začátku
příjezdové cesty do Nové Vsi z Nedabyle. Našemu kronikáři Jiřímu
Vávrovi se podařilo zjistit bližší
informace o jeho původu.
V roce 1952 jel Václav Pozdníček ze Strážkovic na motorce ze

zaměstnání (pracoval v Hospodářském družstvu v Č. B. – areál
v rohu Novohradské a Mánesovy
ulice). A v těchto místech se mu
stala tragická nehoda. Křížek býval pár metrů dál směrem k Nedabyli, ale byl posunut při stavbě
domu čp. 69 na začátku sedmdesátých let.
Redakční rada

30. 5. 2019
Václav Houška
oslavil 90 let

ROZLOUČILI JSME SE
† 12. 4. 2019
Jan Vacek
88 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji OÚ Nová Ves za hudební
přání v pořadu Písničky pro radost
a za pozornost v podobě dárku
a květiny k mým narozeninám.

Jana Huspeková

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. června 2019
Hasičský dětský den
20. června 2019
Výlet pro seniory - vyhlídková
plavba lodí po lipenské
přehradě
20. července 2019
3. ročník Memoriálu
Pavla Tvaroha
O pohár starosty obce
Nová Ves
od 12:30
na fotbalovém hřišti
27. července 2019
Obecní slavnosti
31. srpna 2019
Slavnostní otevření hasičské
zbrojnice
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Číslo 18

INZERTNÍ STR ANA

RaBa - servis
Radim Bachratý - Nová Ves 101

TOPENÍ - VODA - PLYN
Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle,
kotle na tuhá paliva

KOTLÍKOVÁ DOTACE - PROGRAM DEŠŤOVKA
603 749 031
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