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Letos se slavnosti konaly
v komornějším duchu

Foto: Miroslav Mikoláš

S

ohledem na situaci ovlivněnou pandemií
COVID-19 jsme se rozhodli nepořádat
Novoveské slavnosti v takovém formátu, jak
jej znáte z předchozích let. V tradičním termínu jsme uspořádali Zahradní slavnost v zahradě Hostince U nádraží. Jako vždy zahajovala
program v 9 hod. branná hra, kterou organizovali členové SDH Nová Ves. Vzhledem k tomu, že se letos v naší obci nekonal Dětský den,
bylo letos upuštěno od bodování, aby si tuto
hru užili i ti nejmenší. Trasa vedla od hospody, kolem ČOVky do lesa za potokem a zpět.
Děti plnily na osmi stanovištích různé sportovní či vědomostní úkoly. Po absolvování celé
trati byli všichni, včetně dospělého doprovodu
a pořadatelů, obdarováni a sesedli se u táboráku, kde si společně opekli špekáčky. Odpoledne ve 14 hod. začala k tanci i poslechu vyhrávat na pódiu v „knížecí Schwarzenberské
nádražní restauraci“ pravidelným návštěvníkům dobře známá dechovka Kameňáci. Kapela za to vzala od podlahy- nejednou si vysloužila vřelý potlesk - a dokonce se dočkala (což

se nevidí každý den) nástupu místních seniorů
před pódium, kteří se rozhodli muzikanty sborově doprovodit. Poté následovala plánovaná
přestávka v programu, která posloužila Kameňákům k uvolnění místa, a členům kapely
S.A.M k nachystání svých nástrojů a aparatury k následující produkci. Ta započala po devatenácté hodině a trvala do pozdních nočních
hodin. Ti z vás, kteří jste letos chyběli, můžete jenom litovat. Repertoár byl velmi vkusně
zvolen, kytarista Václav Lebeda se překonával, tanečníci a tanečnice na parketu předváděli úžasné kreace, obsluha i kuchyně se nenechávaly zahanbit a jak to tak bývá, nejen pivo
teklo proudem. Všichni účastníci slavnosti si zaslouží poděkování za její hladký průběh. I když se letos tato akce konala v rodinném duchu - chybělo mnoho tradičních atrakcí
včetně divadla - doufáme, že se vám tato slavnost líbila, a že se život v příštím roce vrátí
do zajetých kolejí a nebudeme donuceni k nějaké další improvizaci.
jh
(Foto také na straně 3)

Ve sportovním
areálu nás
čekají velké
změny
a

S TAV I N G C B

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dlouho jsem se rozhodoval, zda-li tento sloupek věnuji události, která se mi přihodila začátkem července. Činím tak
proto, abych uvedl na pravou míru případné rozdíly,
které mohly vzniknout tím,
jak si společnost vyslechne odlišné verze skutečného příběhu. Zároveň to vnímám jako vzkaz budoucím
generacím. Rekonstrukce hlavní silnice II/156
výrazně ovlivnila průjezd naší obcí. Dopravní
značky, které upravují vjezd do prostoru staveniště i povolenou rychlost, pro většinu jako by neplatily. Bydlím přímo u hlavní silnice,
kde si 1. července rozhodl otestovat (zatím) neznámý jezdec na čtyřkolce svůj stroj pro závod
na Rallye Dakar. Oblaka prachu a hluk, který
provázel jízdu tohoto jezdce, byl opravdu nepříjemný. V momentě, kdy se dotyčný rozhodl svou jízdu zopakovat po čtvrté, rozhodl jsem
se jej upozornit na zákaz vjezdu na staveniště.
Na můj pokus vyzvat jezdce gesty rukou k zastavení a vstoupením mu v dostatečné vzdálenosti do cesty bylo odpovězeno nepochopitelnou reakcí, a to úmyslným najetí do mé osoby.
Pravděpodobně díky vysoké rychlosti čtyřkolky, přes kterou jsem byl doslova přehozen, skončil můj střet jenom tvrdým dopadem
na zem s několika naraženinami. Co se odehrálo dál bylo naprosto nepochopitelné. Přestože
si byl dotyčný jezdec velmi dobře vědom toho,
co se událo, jeho reakcí bylo pouhé ohlédnutí
se a pokračování v jízdě bez poskytnutí pomoci. Vše jsem oznámil na policii s nadějí, že dotyčný bude vypátrán a označen pro široké okolí
jako vysoce nebezpečný. Po třech dnech strávených v nemocnici jsem si uvědomil, jaké obrovské štěstí jsem měl, že žiji a mohu chodit.
Zároveň si při psaní tohoto slova uvědomuji tu
obrovskou vlnu podpory, která se mi dostala
a za ni všem děkuji.
Marek Prokeš
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Oprava hlavní silnice se blíží ke konci
D

opravní omezení související s opravou silnice č. II/156
se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. V podstatě se dá říci, že tato radikální stavba velmi výrazně omezila život nejen v naší obci, ale
i v okolních vesnicích. Stavební
práce jsou v tuto chvíli ve stavu
hotových recyklací. To znamená,
že došlo k rozemletí spodní vrstvy vozovky s přimícháním cementové směsi s dobou vytvrzení sedmi dnů. Tímto je připravena pevná
podkladová vrstva pro poslední
vrstvu asfaltu. Toto týdenní omezení s sebou přineslo úplný zákaz
vjezdu do míst umožňující průjezd
mezi jednotlivými částmi obce.
Nutno podotknout, že ani palety
se stavebním materiálem, sloužící jako poslední varovná zábrana,
neodradily některé řidiče od vjezdu do prostoru staveniště. Vrcholem snažení těchto „řidičů“ byla

i jízda po chodníku s pokračováním přes soukromé zahrady v nové
zástavbě, nebo pokusy tyto palety
vlastní silou odsunout. Začátkem

tohoto měsíce dojde, podle harmonogramu prací, k položení asfaltové vrstvy, a tím i k jednoduššímu
vjezdu do obce. Obrňme se proto

trpělivostí a vydržme ještě do konce měsíce září, kdy dojde k znovuotevření průtahu naší obcí.
Marek Prokeš

Těžká technika při mletí, cementování a hutnění podkladové vrstvy v okolí autobusové zastávky.

Započala výstavba chodníku do staré části Nové Vsi
P
o stavební stránce se obec
Nová Ves nemá za co stydět.
Další z plánovaných dopravních

staveb, která byla zařazena do tohoto stavebního „masomlejnu“,
je chodník do staré části Nové

Vsi. O této investici se již několikrát na stránkách tohoto Zpravodaje psalo. K rozhodnutí, začít

Vedle hlavní silnice, nad odbočkou do staré části Nové Vsi, začíná nový chodník, jehož součástí bude i místo pro přecházení.

s realizací právě teď, vedla souhra několika okolností. Stavba
kanalizace již vytvořila prostor
pro realizaci chodníku. Po dohodě se zhotovitelem rekonstrukce hlavní silnice II/156 nám bylo umožněno v dohodnutých
termínech užívat prostor staveniště a využít komfort dopravní
uzávěry, což znamená pracovat
v režimu dopravního klidu. Stavební společnost STAVING CB
s.r.o., která je zhotovitelem díla
chodníku do staré části Nové Vsi
využila plně možnost spolupráce
a nejproblematičtější místo přecházení hlavní silnice je již hotovo.
Marek Prokeš
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Svoz
velkoobjemového
odpadu

S

tavba páteřní sítě kanalizačního sběrače ve staré části Nové Vsi se v tuto dobu již dostává do závěrečné fáze. Hlavní tah,
procházející centrální částí obce,
je již hotov a zhotovitel začal s vysazováním kanalizačních přípojek
k hranicím soukromých pozemků. Poté se stavba přesune k dostavbě poslední části odkanalizování, a to směrem kolem rybníků
za železniční trať, kde bude podle
projektu stavba ukončena. Následovat bude již jenom kolaudační
rozhodnutí a stavebně doupravit
přečerpávací stanici, která bude
zajišťovat dopravu splašků do čistírny odpadních vod. Všichni
vlastníci nemovitostí, kteří si zažádali o zhotovení přípojky, budou písemně vyrozuměni o tom,

jak správně provést vlastní napojení s jasným termínem dokončení. Zároveň je třeba zmínit, že rok
trvající boj o získání dotace na tuto stavbu ve výši cca 5 mil. byl završen doslova v hodině dvanácté.

Nová trafostanice posílí
přenosovou soustavu
N

Díky trpělivosti zhotovitele a vzájemné komunikaci ohledně splatností za dílo, bylo dosaženo jednoho obrovského vítězství v podobě
nemalé finanční částky do rozpočtu obce.
Marek Prokeš

bude v sobotu
17. října 2020
od 8:00
do 10:00 hodin
na prostranství
před OÚ Nová Ves

Slavnosti na fotografii

a začátku staré části obce Nová Ves v místě, kde se buduje nový chodník, realizuje společnost SETERM CB a.s. novou trafostanici. Ta vzniká na podnět distributora elektrické energie společnosti
E.ON., která zajišťuje stabilní dodávky elektřiny pro zdejší odběratele.
Záměr postavit tuto „trafačku“ nebyl původně plánován na toto období.
Na základě stavebních pracích souvisejících se stavbou mostků a navazujících dopravních staveb byl termín zkoordinován tak, aby bylo maximálně využito stávající stavební rozpracovanosti v obci.
Marek Prokeš

Pohled na trafostanici ze silnice vedoucí do staré části Nové Vsi.

Kresba Jan Heralecký

Momentky zachycující stanoviště na branné hře.
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Něco z historie mostků na Novohradské silnici
K

aždý, kdo se přišel na vlastní oči přesvědčit, jak pokračují stavební úpravy na mostku
přes Zborovský potok, musel konstatovat, že tato stavba byla pojata opravdu z gruntu. A právě zde
bych si dovolil vypůjčit a vložit
několik vět k historii mostků, tak
jak je zaznamenal náš skvělý kronikář a dodavatel zajímavostí Jiří Vávra.
V roce 1845 se zde v katastru hůreckém i novoveském stavěl úsek
poštovní Novohradské silnice.
Z té doby jsou zdejší silniční náspy a s největší pravděpodobností i kamenný jedno-obloukový most přes Zborovský potok.
K této technické památce patřilo
dřevěné korýtko (vantroky), které pravděpodobně sloužilo k odběru vody do džberu pro napájení koní. Už léta silně poškozené je
v roce 2002 odnesla velká voda.

Lžíce bagru se zakusuje do 175 let staré klenby mostku přes Zborovský potok.

Z roku 1845 je zřejmě i kamenná
šachta a propustek u strouhy poblíž zbouraného č.p. Hůrka 22.

Mostek přes tok od Hůrky (bezejmenný přítok Zborovského potoka) se budoval při úpravě toku

Z fotografií je vidno, že termín dokončení stavebních prací mohou ovlivnit i rozmary počasí.

Obě tělesa nových mostků ve fázi technologické přestávky, vlevo strouha v zatáčce, vpravo Zborovský potok

v roce 1877 (u pozdějších domů
č.p. 38, 45 a 58 z 20. stol.).
Marek Prokeš
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„Návesák“ na Hůrce se znovu plní vodou
V

íce než pět měsíců byl obecní rybník na Hůrce bez vody.
Příčina byla v bortícím se betonovém břehu na severní straně, který pod tíhou svahu neodolal hlodání zubu času. Tento havarijní
stav nás donutil k tomu, abychom
nečekali na nějakou dotaci, a tak
jsme se na zastupitelstvu dohodli, že celou opravu zafinancujeme
z obecního rozpočtu. Nejnižší cenu 1.191.371,- Kč, nabídla místní firma David Jindřich-zemní
a stavební práce, která od června
do srpna celou rekonstrukci prováděla. Zhruba polovina rybníka má nový břeh. Na betonovém
základu jsou žulové kameny vyskládány v betonu a vyztuženy
ocelovými pruty. Skrz tuto stěnu jsou vyvedeny drenáže, které snižují tlak vody přitékající ze

Oprava břehu...

... připraven k napuštění.

svahu. Nové je rovněž vypouštěcí potrubí, kbel a schody, což
usnadní manipulaci s výškou hladiny a případné vypouštění. Nyní
se již rybník pomalu plní vodou.

A tak hlavně místní rybáři kontrolují výšku hladiny s netrpělivým očekáváním. Vždyť už v říjnu by se do rybníka měly vrátit
ryby. Mým tajným přáním je,

Mateřská škola Nová Ves
má novou paní učitelku
Léto je v plném proudu a my jsme vybrali do naší školky novou paní
učitelku. Ta nastoupila již během letního prázdninového provozu. Malý medailonek o ní samotné vám představí, na koho se můžeme těšit.
Štěpánka Hušková Laštůvková, ředitelka MŠ Nová Ves
Mé jméno je Pavla Pundová a již 5. rokem pracuji jako učitelka v mateřské škole. V letech 2008–2012 jsem studovala VOŠS a SPgŠ v Prachaticích. V roce 2015 jsem úspěšně ukončila studium oboru Učitelství pro
mateřské školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Během následujících let jsem učila ve třech mateřských školách. MŠ v Nové Vsi
jsem si vybrala, protože preferuji menší školky, ve kterých panuje přátelská atmosféra a osobnější přístup nejen k dětem, ale i k jejich rodičům.
Ve svém volném čase ráda maluji, jakkoliv jinak tvořím a hraji na kytaru, proto bych ráda vaše děti, právě v těchto oblastech, nadále rozvíjela.
Vážím si místa, kde je příjemný kolektiv a prostor k dalšímu profesnímu
rozvoji a rozšíření odbornosti, a tak se na tuto spolupráci velice těším.

Naše pošta poskytuje
občanům novou službu
Od 1. 7. 2020 je možno si nechat
zasílat balíky na naši poštu do tzv.
balíkovny. Byli jsme osloveni
s nabídkou, zda chceme tuto službu poskytovat. Po seznámení se
s podmínkami jsme neváhali. Tato služba je pro vás občany výhodná. Při výběru dodání zásilky stačí, když vyberete (pokud zásilkový obchod má) možnost dodání „balík
do balíkovny“ a k tomu zadáte PSČ 373 15. Doufám, že tímto jsme zase o krůček přispěli ke zlepšení služeb v naší obci.
Kateřina Candrová, Pošta Partner

abychom se příští léto mohli
v tomto rybníku třeba i vykoupat. Takže pomalu chystejte nejen udice a Petrův zdar.
jh
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Patálie s dopravou aneb rozbitá obecní cesta
V

sousední Nové Vsi probíhají
již čtyři měsíce rozsáhlé stavební práce na mostku, kanalizaci a komunikaci II/156 ve směru
Trhové Sviny a České Budějovice. Tato stavba si vyžádala omezení nejen pro občany Nedabyle,
ale také pro všechny řidiče směřující do Trhových Svinů od Českých Budějovic a zpět opačným
směrem. Kvůli pracím na relativně malém úseku hlavní silnice byla vytyčena několik desítek
kilometrů dlouhá objízdná trasa,
a právě v tom je ta patálie, o které
chci psát. Oficiální objízdná trasa,
která vede ve směru z Č. B. do T.
Svinů přes Římov a Komařice nebo přes Borovany je využívána
minimálně, poněvadž většina řidičů, kteří jezdí touto trasou pravidelně, si našla kratší a tím pádem
rychlejší cestu po obecní spojovací komunikaci mezi Nedabylí a Borovnicí. Je to logické, každý ušetří čas a pár kilometrů. Ale
já se ptám: kdo vykompenzuje
obci nemalé finanční prostředky
na rekonstrukci místní komunikace, která není stavěna na takovýto zvýšený provoz? Během několika měsíců je v havarijním stavu.
Nyní obec musí ze svých finančních zdrojů řešit záplatování, aby
řidiči nepožadovali náhradu škody za poškozená vozidla po obci.

K

dyž jsme v loňském roce
dokončili rozsáhlou rekonstrukci školní budovy a zprovoznili mateřskou školu, rozdělili jsme prostor za školou na dvě
části. Jednu část měli využívat
žáci ZŠ a druhou děti z MŠ. Prostor to není velký a záhy vyvstaly otázky, zda se obě dětské skupiny nebudou rušit a zda by se

Řešením by mohlo být zřízení
mýtné brány, která by mohla zajistit peníze na rekonstrukci. Jasně, toto je nadsázka a asi by to
neprošlo. K zamyšlení je, zda by
kompetentní úřady neměly při
plánování objízdných tras přizvat
k jednání starosty dotčených obcí,

aby se mohla zřídit případná dopravní značení a omezení anebo se domluvit na kompenzaci
vzniklých ztrát. Vím, že tento článek na věci nic nezmění. Nezbývá
než vyčkat a vydržet spolu s majiteli přilehlých nemovitostí, kteří v zoufalé snaze zachránit kus

Mají si kde hrát?
nenašel ještě jiný prostor. Třeba
pro dětské hřiště. Nabízel se nevyužívaný obecní pozemek kousek za školou. I přes svažitý terén
a místy podmáčené plochy jsme
zahájili kroky k vybudování hřiště
pro děti. Nejprve byly provedeny

terénní úpravy a výstavba oplocení. Tyto práce pro nás zajistila
společnost BIFA spol. s r.o. a celkové náklady činily na terénní
úpravy 213 617,- Kč a na oplocení 155 000,- Kč. Na oplocení byla poskytnuta dotace z Programu

zeleně před svým domem instalovali improvizované zábrany a riskují tím komplikace ze strany řidičů a poškození jejich aut. Věřím,
že stavba bude dokončena v řádném termínu a toto martyrium brzy skončí.
Ludvík Reindl

obnovy venkova Jihočeského
kraje ve výši 90 000,- Kč. Dalším krokem bylo naplánování a rozmístění hracích prvků.
S tím nám pomohla společnost
MONOTREND s.r.o. Náklady
na tuto část činily 490 655,- Kč.
Věříme, že tato investice se nám
vrátí v podobě spokojených dětských pohledů. Pavel Sobotka
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5. květen 1945 se krvavě zapsal do historie Nedabyle
V
letošním roce si připomínáme 75. výročí konce druhé
světové války a také výročí smutného příběhu, který se odehrál
5. května 1945 v Nedabyli. Kvůli
epidemii a omezením, která na jaře začala platit z příkazu vlády,
bylo odloženo připravované důstojné připomenutí této události.
K příběhu samému. Dne 5. května 1945, kdy už na různých místech vlály československé vlajky,
a silnice byly přeplněny kolonami německých ustupujících vojsk,
spěchajících do amerického zajetí,
se odehrál tragický příběh, na jehož konci byli 4 mrtví. Dva Nedabylští občané a 2 dělníci z Kladna, toho času pracující na dráze.
Na statku č.p. 10, František Vávra a Jan Bartáček odzbrojovali německé vojáky, kteří po dobu
války v Nové Vsi hlídali nádraží. Jedna z manželek německého důstojníka, která též byla ubytována na statku přitom vyběhla
před statek a začala vykřikovat
hilfe, hlife. Jejího křiku si všimli vojáci jednotky SS projíždějící
po hlavní silnici a okamžitě vtrhli na dvůr statku. Vyvedli Františka Vávru, velitele místních hasičů
a kováře Jana Bartáčka před statek, kde byli oba zastřeleni. V tu
chvíli u místního rybníčku, vedle
statku, stáli dva dělníci z Kladna.
Poté co zhlédli tento incident, dali se na útěk, ale potkal je stejný

osud. Byli střeleni do zad a zůstali
ležet na paloučku před rybníčkem.
Pohřeb padlých se konal 9. května v Mladém, z něhož jsou přiložené fotografie. Podle badatelů, jednotka, která u nás vraždila,
byla SS Kavallerie Ausbildungs
und Ersatzregiment SS z Benešova u Prahy. Tato jednotka měla

Až se zima zeptá...
J

ak se říká, pořád je co zlepšovat. Jistě to znáte i z domácnosti. I ty nejlepší stroje a zařízení jednou doslouží. Také plynové
kotle, které se staraly o vytápění
budovy a ohřívání vody ve škole, byly na hranici své životnosti.
Aby nás v zimě nezaskočila nějaká havárie, přistoupili jsme k poměrně rozsáhlé výměně těchto
kotlů. Pro tuto akci jsme oslovili osvědčeného dodavatele RaBa
– servis Radim Bachratý z Nové Vsi, který také výměnu kotlů
a další potřebné práce v průběhu

prázdnin zajistil. Nyní je celý
systém odzkoušený a připravený
na nový školní rok a topnou sezonu. Za tyto práce jsme zaplatili celkem 511.467,- Kč.
Pavel Sobotka

na svědomí i další mrtvé v Trhových Svinech a na Nových Hradech. Je to již 75 let, ale myslím
že stojí za to si tyto události připomínat, aby byly mementem pro
budoucnost. Doufám, že se nám
podaří v příštím roce realizovat
připomínku této tragédie, spojenou s výsadbou památné lípy.

Zajímavé vyprávění pamětníka Prof. Milana Nekonečného
o událostech na konci druhé světové války v Českých Budějovicích a Nedabyli je ke zhlédnutí
na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=3y2YcLxyGpE
Ludvík Reindl

NAŠI JUBILANTI
3. června 2020
Milada Rezková
oslavila 85 let
16. června 2020
Josef Černý
oslavil 65 let
18. července 2020
Zdeňka Jiříčková
oslavila 70 let
20. července 2020
Marie Malechová
oslavila 92 let
13. srpna 2020

Františka Staníková
oslavila 70 let
18. srpna 2020
Marie Rezková
oslavila 65 let
28. srpna 2020
Karel Vávra
oslavil 60 let

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

Svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 10. října 2020 od 10:00 hodin za budovou OÚ Nedabyle
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Ve sportovním areálu nás čekají velké změny
V

listopadu 2019 přišla dlouho očekávaná zpráva, že
budeme moci realizovat dlouholetý záměr, a to rozšíření sportovních kabin, především kvůli mládežnické základně. Zpráva přišla
sice kladná ovšem příliš pozdě,
vzhledem k šibeničnímu termínu realizace, a to postavit a profinancovat do konce roku 2019.
V případě našeho nevýdělečného
spolku, kdy není možné bez dotace takovýto projekt realizovat,
byla tato možnost zcela mimo realitu. Proto jsme finanční prostředky z Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy s těžkým
srdcem odmítli.
Původně jsme žádali o dotaci
na přístavbu sportovních kabin
a rekonstrukci hřiště včetně osvětlení, ale pro nadcházející rok jsme
náš záměr přehodnotili. Díky pravidelné údržbě hrací plochy, především zásluhou Pana Vrábka

Fotbalové týmy
zasáhly drobné
změny
Abychom vás dobře informovali i o dění v jednotlivých týmech, využijeme k tomu následující řádky. V A–týmu jsme
zaznamenali odchod i příchod
hráčů. V realizačním týmu žádné změny nenastaly. Po dohodě
opustil náš tým František Vávra, který tímto způsobem reagoval na nabídku ze zahraničí,
a tak trenérům nadělal nejednu
vrásku na čele, tím spíš, že jeho
odchod byl ze dne na den, tak
jak jsou na to naši zahraniční
kolegové zvyklí. U nás na takové situace ještě stále neumíme
dostatečně rychle zareagovat.
Po delším vyjednávání náš Atým posílil Jakub Vogl z TJ
Malše Roudné.
Mládežnický tým mladších žáků B opustila trenérská dvojice
Barbora Tunková a Roman Tunka, kterou nahradila dvojice trenérů David Kocián a Lukáš Jakl.
Na trenérskou pozici k mladší přípravce, po dlouhém rozhodování, nastoupil bývalý hráč TJ
Nová Ves z.s. Bohumír Češka

st., Vrábka ml. a firmy Azanatura a možnosti získat dotaci z krajského programu na podporu modernizace zázemí (osvětlení hrací
plochy), jsme v roce 2020 podali žádost na Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy s upraveným investičním záměrem, a to
pouze pro přístavbu sportovních
kabin. Dále jsme podali žádost,
jak již výše uvádíme, na modernizaci zázemí – osvětlení fotbalového hřiště, ale pouze na polovinu
vzhledem k finanční náročnosti. Hlavně chceme zajistit komfort pro soutěžní utkání především
mládežnickým týmům, které zejména na podzim dohrávali svá
utkání většinou potmě.
Povedl se nám husarský kousek, získání finančních prostředků na obě tyto investiční akce,
jak na přístavbu sportovních kabin, tak na osvětlení hrací plochy. Avšak pocit radosti náhle

vystřídal tak trochu, pocit bezradnosti. Bohužel jsme nepočítali s coronavirem a naše plány byly v ohrožení. Před vypuknutím
celosvětové pandemie jsme byli před vyhlášením veřejné sbírky
na tyto dvě akce, neboť bylo jasné, že budeme potřebovat pomoc
s dofinancováním vlastních podílů, které jsou u dotačních programů vždy nutné. Část těchto peněz
zajistíme ze zdrojů TJ Nová Ves
z.s., o další část požádáme zastupitelstvo obce Nová Ves.
Pandemií se vše bohužel protáhlo,
a tak jsme byli nuceni předchozí
kroky otočit. Nejdříve jsme požádali zastupitelstvo obce o pomoc,
abychom mohli dále pokračovat
v administraci dotačních programů a získat Rozhodnutí o přidělení dotace. Následně zahájit veřejnou sbírku viz. vložená stránka
tohoto Zpravodaje. Učiněným
rozhodnutím o podpoře projektu

se zastupitelé nezavázali ke konkrétní částce, nýbrž pouze k tomu,
že pokud bude potřeba, tak nám
pomohou, ale TJ se bude prvotně
snažit sehnat vlastní zdroje. Proto
si dovolujeme vás občany požádat
o příspěvek, byť i malý, na transparentní bankovní účet, který je
k nahlédnutí na webové stránce
https://www.csob.cz/portal/firmy/
bezne-ucty/transparentni-ucty/
ucet/-/ta/294445039. Nejedná se
pouze o podporu současníkům,
ale i pro budoucí generace mladých sportovců, kteří si zaslouží důstojné zázemí pro vykonávání činnosti ve svém volném čase,
kterou zároveň reprezentují obec
nejen v okrese, ale zásluhou týmu dospělých i v kraji. To se oddílu takové velikosti, jako je ten
náš, jen tak nepodaří. Pojďte, společně s námi, rozvíjet sport v naší obci. Za jakoukoli částku jsme
vám vděční.

Návštěva z Národní sportovní agentury
měla zpoždění

J

iž před pandemií k nám byla naplánovaná cesta z nejvyšších
míst pro podporu sportu. Delegaci
z Národní sportovní agentury měl
vést sám její předseda pan Milan
Hnilička. COVID opět zasáhl a návštěva se musela přesunout o celých 5 měsíců. Tak jsme v našem

areálu v polovině srpna přivítali pana místopředsedu Ivo Lukše (viz.
foto), který zastoupil předsedu kvůli pracovním povinnostem ve vládě - https://www.agenturasport.cz/
roadshow-zavitala-do-jihoceskehoa-plzenskeho-kraje/
Na vysvětlenou projekt přístavby

sportovních kabin, bohužel řeší rekonstrukci stávajícího zázemí pouze z části, a tak bychom rádi podali
další žádost o dotaci na rekonstrukci stávajícího zázemí do připravovaného programu Národní sportovní
agentury KABINA, který dle posouzení návštěvy zcela splňujeme.

Poděkování
Všem sportovním i nesportovním příznivcům děkujeme za případné příspěvky a věříme, že vše lze řešit
dohodou a není potřeba, v tomto nepříznivém čase, vyvolávat zbytečné konflikty.
ŽIJEME SPOLEČNĚ V JEDNÉ OBCI - DĚKUJEME
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V našich lesích řádil zloděj!
Z

ačátkem roku byl několik
dní silný vítr, a když ustal,
šel jsem se podívat do našeho lesa Na Chlumku, co vše provedl.
Vše bylo v pořádku, až na jednu
pěkně vzrostlou borovici, které se
ulomila horní třetina. Až bude počasí a čas, tak ji zpracuji na palivo. Po příchodu domů jsem si
vybavil hovor v restauraci, kdy
zaměstnanec obecního úřadu říkal
cosi o tom, že někdo bere dřevo
z obecního lesa. Mám doma půjčené záznamové zařízení, kterým
jsem sledoval kunu, jak mi rozebírá kabely u auta, a tak jsem se
po několika dnech vrátil a zařízení
s velmi dlouhým záznamem nainstaloval. Přišel koronavirus, s ním
služby, dosahy na telefonu, přesčasy. Až jednu neděli jsem měl

V

volno, svítilo sluníčko, tak jsem
na ten strom vyrazil. Po příjezdu
jsem borovici nenašel, jen pečlivě zamazaný pařez hlínou, poházený mechem a ještě zakrytý větvemi. Ten zloděj asi žádná chytrá
hlava nebude, pařez pěkně zamaskovaný, ale vedle ulomená, asi osmimetrová špička. Spadla z nebe.
Opět jsem si vzpomněl na onoho
pracovníka obecního úřadu, který
se zmínil o zvláštním řezu na pařezu ve tvaru široce otevřeného
písmene V. Můj pařez odpovídal. Přehrál jsem si tedy záznam
do počítače. Mám nahrané srnky,
výletníky na procházce, ale hlavně krásný, jasně zřetelný záznam
onoho zloděje. Vím tedy, kdo to
je. Nemám zájem mu dělat velkou ostudu, ale napadlo mě, že

by mohl, třeba i anonymně, poslat
na obecní úřad 1.000,- Kč za odebrané dřevo. Moje i obecní. O peníze mi nejde, tak by to mohl být
příspěvek na Dětský den, který
každý rok obec pořádá. Volal mi
kamarád Boris, znám ho řadu let,
hodný ale trochu přerostlý chlapík odněkud ze Sevastopolu. Přál
manželce k svátku, tak jsme povídali a já mu řekl tuhle příhodu.
Řekl mi, že mu ten záznam mám
půjčit a za dva dny bude vyřešeno. Záznam mám uložený a Policii ČR ho zatím dávat nebudu,
pouze však v případě, že krádeže
ustanou. Dříve se za krádeže sekala ruka, šetření policie je velmi
zdlouhavé. Že by tedy Boris? Ten
jen láme.
MUDr. Mirek Švec

Čekárna na nádraží slaví 110 let

roce 1910 byla k novoveské
staniční budově Dráhy Františka Josefa přistavěna čekárna pro
vzmáhající se osobní dopravu. Jezdilo sem tehdy mnoho výletníků. Původní čekárna v budově byla proměněna na dopravní kancelář.
Přistavěná čekárna bývala průchodná i směrem ke kaštanové zahradě
hostince. Tento vchod byl zazděn

NAŠI JUBILANTI
6. 6. 2020
Jan Kubata
oslavil 75 let
11. 6. 2020
Jan Kutiš
oslavil 70 let
12. 7. 2020
Anna Stropková
oslavila 70 let
4. 8. 2020
Tomáš Kovář
oslavil 80 let
9. 8. 2020
Vladimír Kössl
oslavil 85 let
22. 8. 2020
Růžena Lávičková
oslavila 92 let
Všem jubilantům přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nová Ves přeje
Marek Prokeš

v roce 1979. Bývalý vchod je dodnes znatelný – až půjdete na procházku, všimněte si bývalého osvětlení nad ním. V čekárně bývalo
útulno, topilo se tam v kamnech uhlím, od roku 1962 tam byly elektrické hodiny a osvětlení se upravilo na zářivkové, od roku 1963 tam
byla nová výdejna jízdenek s kulatým „krafátkem“ a v roce 1969 se

tam předělala podlaha. V roce 1982
se výdejna jízdenek přestěhovala
na krytý perón před čekárnou a čekárna se v roce 1984 zmenšila, neboť se z části čekárny udělal sklad
CO (pozn. pro dříve narozené – CO
znamená Civilní obrana). Dnes je
čekárna uzavřena, jízdenky se prodávají ve vlaku a vlaky už nestaví
před krytým peronem... Jiří Vávra

Před 130 lety se vylil Zborovský potok
V roce 1890 stoupala na přelomu srpna a září voda po deštích po celém kraji a byly z toho
záplavy. V září se i zde vyléval Zborovský potok a kolem

Tobě děvčátko

na lukách voda zanechala tolik
písku, že si pro něj lidé jezdili
a použil se i při stavbě novoveského nádraží.
Jiří Vávra

(29. 8. 1957)

Já s Tebou tak sám v háji byl,
v Tvé oči krásné hleděl.
Tam Tvoje líčka políbil,
tam o lásce jsem zvěděl.

Ach, mám Tě stále, stále rád,
života cestou chci s Tebou jít.
Nechci být pouze kamarád.
Chci s Tebou věčně, šťastně žít.

Tvé hnědé oči, děvčátko,
a rtíky rudé jak máky,
upoutaly mne zakrátko
a zmátly moje zraky.

Nuž podej něžnou ručku svou,
životu půjdem směle vstříc.
Řekni mi, že chceš být jen mou.
Mám Tebe rád, chci já Tobě říct.

Na vše já v tu chvíli zapomněl
a stále jen viděl Tebe.
Na první pohled rád Tě měl!
Ten den byl moje nebe.

Hubička bude zárukou,
že šťastni budem oba.
Dvě srdce láskou zatlukou,
štěstí nezničí nám zloba.

(Báseň Vladimíra Kössla, kterou složil ve 22 letech pro svoji
budoucí ženu. Letos spolu slaví 62 let manželství)
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Fejeton z okraje vsi
... a je vymalováno!
Stává se jednou za čas, že mě
posedne rarach a dám se doma
do uklízení. A když už úklid, tak
generální - alespoň co se plánování týká. A jak mě tak při luxování napadají další a další činnosti, které je nutné udělat, hned
zatepla je hážu na muže: „Taky to tu vytřu...“ „Tak do měsíce umyju okna!“ a „Taky by se
mělo vymalovat.“ - a tady můj
muž zpozorní a zvedne hlavu
od známek: „Myslíš hned?“ A já
polekaně: „Nene, hned ne, tak
do pěti let.“ Téma vymalování
celého bytu totiž pravidelně jednou do roka jeden z nás opatrně nadnese a se stejnou pravidelností vždy nacházíme minimálně
jeden důvod, proč akci odložit.
Muž se zase skloní ke známkám a já pokračuju v úvahách:
„Nojo, to abych si pak vzala týden dovolenou, to bude peklo“ a on na to: „Na co týden, to
mám za den hotový...“ a já: „To
se jen odtahá nábytek a může
se malovat?“ a on: „Jo jo a přikreje se to a zakrejou se podlahy...“ (a to už se zvedá ze židle a přemýšlivě obhlíží obývák)
„... akorát z tý modrý stěny mám
strach, tehdy to byla hrozná pakárna...“ drbe se na hlavě „... což
bílou budu mít hned...“. Ptám se
opatrně, zda se tedy do toho míní
pustit už letos. Muž: „No, příští
týden ne, to jsi pryč...“ To mne
trochu zneklidní: „A což to nechat po létě?“ Muž: „Jo, mohli
bychom to udělat na podzim...“
Tak jdu ke kalendáři: „Hele,
zrovna osmadvacátého září je
pondělí. To bychom měli tři dny
volna... Viď...“ Muž: „...no, tak
to bychom možná mohli... Jen
jestli nebudeme tou dobou náhodou na Moravě!“ Já s úlevou: „Nojo! Vždyť to my býváme na Moravě ... teda - já bych
fakt radši jela na tu Moravu...“
A můj muž uklidněn usedá zpět
ke známkám a broukne: „To tak.
Ještě abysme přišli kvůli malování o Moravu. Já se na ňáký
malování můžu vy...“
A máme opět vyřešeno!
O.L.
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Jesle a školka DC Mláátka
Pokud vybíráte pro své dítě
ideální školku, nebo jesličky,
navštivte DC Mláďátka.
Šťastné a sebevědomé dítě
je cíl našeho společného
poslání. „Objevujeme“
i nadané děti, u kterých
dále rozvíjíme strategii
předškolního vzdělávání.
Pyšníme se titulem
certifikovaná Školka
spolupracující s Mensou ČR.
Jsme zaměřeni na vzdělávací
program formou výuky
Mensa NTC Learning.
Realizujeme projektovou
výuku s využitím zážitkové
pedagogiky.

Velká zahrádka jeslí a školky.

N

aše školka a jesličky pečují o rozvoj dětí od toho nejútlejšího věku dítěte (1-6 let).
Ve třídě je nejvýše 8 až 15 dětí, kterým se věnují 2 paní učitelky. Dětem v jesličkách poskytujeme navíc zcela individuální
a nadstandardní péči zaměřenou
na jednotlivé dítě a to nejen v období adaptace, kdy si děti zvykají na nové a neznámé prostředí,
na tety ve třídě a na nový kolektiv
těch nejmenších kamarádů vrstevníků, ale po celé období. Ve školce je příjemná rodinná atmosféra. Prostředí, které potřebuje dítě
cítit jako přijetí, když je vítáno,
vždy očekáváno, a milováno, jako když jde tam, kde je mu dobře,
dokonce nejlépe, jako doma mezi svými nejbližšími. V prostředí,

kde se může bez obav projevovat
emocionálně, kde si může hrát, také tvořit, tancovat, zpívat, cvičit,
vzdělávat se a rozvíjet se. Bohatý
program je zaplněn dalšími různými aktivitami např. výukou anglického jazyka. Zaměřujeme se také na rozvoj mluvení „Logopedie
hrou“. Děti k nám do školky chodí
rády a těší se nejen na kamarády,
ale také na tety a na paní učitelky, které se jim s láskou a odbornou péčí věnují. Školka Mláďátka
se pyšní certifikovaným titulem
„Školka spolupracující s Mensou“
titul uděluje Mensa ČR mateřským školkám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci nejen s nadanými dětmi.
Výuka je dětem vedena zábavnou
hrou, děti pracují s encyklopediemi,

Chodník Bosonožky.

Dopolední zážitkový program.

atlasy a mapami. K výuce využíváme multimediální materiál. Děti se
učí a poznávají svou zem, světové
vlajky, dopravní značky a světové zajímavosti (více informací zde
na odkazu: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&amp;cid=175)
Na základě žádosti rodičů máme
otevřené ve školce i odpolední
kroužky, které mohou navštěvovat
i děti, které nejsou zapsané v naší
školce. Přímo v Mláďátkách organizujeme dětem programy s malými i velkými zvířátky, vědecké
objevování a loutková divadélka.
S dětmi podnikáme různorodé exkurze a výpravy za poznáním.
Pravidelně se setkáváme s rodinami našich dětí na besídkách, které
pořádáme v krásném prostředí reprezentačních sálů.

Přátelská rodinná atmosféra přináší dětem radost a nadšení z představení. Je neuvěřitelně krásné
vnímat radost dětí, nadšení rodičů
a lásku pedagogického personálu k dětem. Dostáváme příležitost
vidět důvod, proč jsme tady - pro
radostné a šťastné děti, pro jejich
zdravý vývoj, pro jejich další cestu životem, pro jejich nezranitelnost a lásku, kterou nám za naši
společnou péči přináší.
Školka DC Mláďátka se nachází
v rodinné vile s velkou zahradou.
Prostory školky jsou vybaveny
předměty a podněty, které přináší dětem veškerý komfort, zdravý
vývoj a harmonický rozvoj.
Více na: www.dcmladatka.cz
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.,
zakladatelka DC Mláďátka.
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INZERTNÍ STR ANA

Josef Erhart

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ

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

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 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

strana

TAXI HONZA - NONSTOP

11

odvezeme vás kdykoli kamkoli
za výhodné
podle
ceny
vašeho
telefon:
přání
606 188 481
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