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S letním časem se ukončila
instalace slunečních hodin

Poklop vodního vrtu u nádraží osazené slunečními hodinami.

Z

ní to trochu bláznivě. Po třech letech se
podařil zhmotnit záměr měřit čas v našem
odpočinkovém místě vedle vlakového nádraží
pomocí slunečních hodin. Kdo si dokáže trochu představit toto místo, jistě si vybaví dvě
studně. Ta čtvercová se šachovnicovým motivem je opravdu bývalá studna, dnes už bez
vody. Ta kruhová je vlastně kryt vodního vrtu zajišťující užitkovou vodu pro budovu nádraží. Právě na tomto krytu vznikl originál slunečních hodin z dílny Petra Weisse ze Svitav.
Na tohoto velmi zajímavého chlapíka jsem narazil při hledání někoho, kdo má s touto problematikou náležité zkušenosti. Prostřednictvím
webových stránek jsem byl uveden do galerie jeho děl. Už po prvním telefonickém kontaktu mi byl schopen poskytnout vyčerpávající informace o principu fungování slunečních
hodin a jejich možné instalace do vytipovaného místa vedle nádraží. Pozoruhodné bylo to,

že veškerou komunikaci a ladění detailů jsme
vedli pouze po telefonu, pomocí fotek a modelů zaslaných elektronickou poštou. K osobnímu kontaktu, a tím i k nevšednímu zážitku,
došlo až v den montáže. Za asistence našich
techniků obce byl betonový kryt studně, který měl již z výroby v sobě předvrtané všechny otvory, natočen správným směrem pomocí kompasu. Všechny ostatní dovezené díly
byly do sebe složeny systémem „lego“. Výsledek nechť posoudí kritické oko veřejnosti. Jenom upozorňuji na to, že velká většina lidí, která si pořídí sluneční hodiny, je puzena
porovnávat čas slunečních hodin s hodinkami
na ruce. O tom, jaké zákonitosti platí při určování času na slunečních hodinách, se více dočtete na www.novaves.net/aktuality. Nezbývá
než hrdě dodat toto: „Když má naše obec sluneční hodiny, tak teď jsme teprve hogo fogo
vesnice“.
Marek Prokeš

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané a přátelé zpravodaje obce Nová Ves a Nedabyle. Dostává se
vám do rukou vydání zpravodaje, které je
možno vnímat jako speciální. Ne proto, že
bychom vydávali číslo navíc, ale protože
poslední výtisk zkrátka vydán nebyl. Po dohodě s redakční radou a dopisovateli příspěvků zavládla celková shoda zářijové vydání vynechat. Z hlediska náročnosti se jedná
o složitější období, jelikož jsou dovolené.
Autoři článků jsou nesoustředění, redakční
rada všechny dotčené nahání a tiskárna nemá
jenom nás. Tak dost bylo popela a nyní něco k obsahu. Slovo starosty píši tradičně jako
poslední příspěvek a po shlédnutí pracovního náhledu si uvědomuji, co vše se ještě mělo zmínit. Tak alespoň okrajově.
Poslední červencovou sobotu v zahradě Hostince U nádraží se uskutečnila zahradní slavnost, která již druhým rokem supluje Novoveské slavnosti pořádané v areálu sportoviště
TJ. Kdo tam byl, tak jistě může poreferovat,
že kombinace dobrého jídla, pití a krásného
počasí, které dělá 80 % úspěchu, se povedla.
Zvlášť za doprovodu hudebních skupin Kameňáci a S.A.M.
Další podnět ke krátkému komentáři je článek SDH Nedabyle ze str. 8, kde popisují pomoc při následcích ničivého tornáda na Moravě ve formě nejenom finanční, ale i té fyzické.
Jako spolek, ve kterém se najde několik nadšenců a ti svůj volný čas věnují takovéto pomoci, má pro mě prioritu nejvyššího uznání.
Za Novou Ves ještě dodám, že zastupitelstvo
obce schválilo uvolnit částku ve výši 40 000,Kč na pomoc obci Moravská Nová Ves. Členové SDH Nová Ves přispěli částkou 20 000,Kč, která byla zaslaná spolku SDH Moravská
Nová Ves. Nezbývá než dodat - ať se nám
všem podobné katastrofy v budoucnu vyhnou
a příští rok se všichni ve zdraví sejdeme.
Krásné vánoční svátky a příjemný vstup
do nového roku vám přeje
Marek Prokeš, starosta Nové Vsi

2 strana

ZPRÁVY Z OB CE

Červen - listopad 2021

Číslo 27

Oprava cesty na Borovnici začala se zpožděním
T

ermín plánované rekonstrukce cesty směrem na Borovnici, který byl původně plánován
na přelom měsíce června a července, se nepodařil dodržet. Jak se
říká – „všechno souvisí se vším“,
tak i tento nepatrný úsek, v soustavě silnic a dálnic v okolí našeho krajského města, má vliv na to,
jak se bude chovat automobilová
doprava v případě další úplné uzávěry. Abychom mohli začít opravovat tuto část místní komunikace
s úplným zákazem vjezdu, potřebujeme k tomu mít schváleno
od dopravní policie dopravně inženýrské opatření (DIO), které řeší směr a značení objízdných tras.
Vzhledem k tomu, že dopravních
omezení a uzávěr v našem okolí je
poněkud více, bylo nutné doslova

vystát frontu na tento souhlas.
To bylo podmíněno zprovozněním silničního přivaděče směrem
na Vidov podél nově stavěné dálnice D3 v Nových Hodějovicích.
S cílem dodržet termín dokončení
opravy cesty na Borovnici začaly stavební práce bez dopravního
omezení alespoň na stavbě chodníků, obnově veřejného osvětlení a pokládce optického kabelu.
V současnosti má již hlavní část
cesty na Borovnici připraveny
podkladní vrstvy pro finální vrstvy asfaltu, kterým předcházela
výměna všech vodovodních uzávěrů. Tímto stejným stavebním
postupem nyní prochází i cesta
„ke Kohoutům“. Předpokládaný
termín zprovoznění je do konce
tohoto roku.
Marek Prokeš

Ulice pod hřištěm se
Odstraněná vodící linie
dočkala nového osvětlení snížila hlukovou zátěž
D
Ch
alším dílem do skládačky modernizace veřejného osvětlení naší obce se spolu
s rekonstrukcí cesty na Borovnici stala i ulice pod hřištěm. Jednalo se z hlediska výkopových prací
o jednu z nejnáročnějších výměn
nového osvětlení. Trasa pro pokládku nového kabelu byla vedena z velké části v místech vjezdů
do areálů firem, které jsou z důvodu nadměrného zatížení zesíleny
betonovou vrstvou. Ta byla spolu
se zámkovou dlažbou odstraněna
a následně uvedena do původního
stavu. Jak už bylo několikrát zmíněno, s každou takovouto zemní

prací dochází ve spolupráci obce
Nová Ves a místním sdružením
poskytovatele internetu Southgatte k pokládání optického kabelu rychlého internetu. Právě tato snaha několika málo nadšenců,
kteří ve svém volném čase realizují pokládku a „vysazují“ přípojky
k jednotlivým nemovitostem, zasluhuje zvláštní uznání. Za zmínku rovněž stojí vstřícný přístup
zhotovitele modernizace osvětlení
společnosti Seterm a.s. při řešení
všech nepředpokládaných problémů vznikající během stavby.
Marek Prokeš

Pod povrchem chodníku je uložen rozcestník optického internetu.

odník do staré části Nové Vsi realizovaný v loňském roce přinesl jednoduší a bezpečnější místo pro pohyb nejen
pro pěší. Podívám-li se zpětně, jaké překážky bylo v povolovacích
procesech nutné překonat pro to,
abychom mohli přejít hlavní silnici II/156 v místě u Kubeše, tak je
vlastně úspěch, že místo přechodu pro chodce máme alespoň místo pro přecházení osazeno vodící
linií pro nevidomé. Už v momentě, kdy byl tento vodící pás aplikován na nový asfaltový povrch,
jsme jali tušení, že tyto 2–3 centimetry vysoké hrby budou v plném

Vodící linie před odstraněním.

provozu vydávat slušnou zvukovou kulisu. Vše se potvrdilo během prvních dnů a oficiální stížnost občanů bydlících v blízkosti,
reagující na silnou hlukovou zátěž, byla předána OÚ v Nové Vsi.
Stížnost, doplněna fotodokumentací z místa přecházení, byla následně odeslána orgánům silničního stavebního úřadu. Této žádosti
sice nebylo vyhověno ihned, ale
na základě návrhu řešit situaci
na místě všemi smysly, bylo našemu volání vyhověno a začátkem
října tohoto roku byl tento prvek
definitivně odstraněn.
Marek Prokeš
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Změny ve svozu komunálního odpadu
S

příchodem nového roku se
připravme na změnu v termínech ve svozu tříděného odpadu.
Dojde k posunutí svozového dne
pro plast a papír ze středy na pátek. Znamená to, že první svoz
plastu bude v pátek 7. 1. a u papíru 14. 1. Dále již v měsíčním intervalu. U komunálu a bioodpadu se
den nemění. První svoz komunálního odpadu v lednu se uskuteční

v pondělí 10. 1. a dále již ve čtrnáctidenním intervalu. Bioodpad
bude mít první svoz ve čtvrtek
13. 1. a další svozy budou pokračovat podle kalendáře svozu odpadů
v roce 2022. Ten dostanete po zaplacení poplatku za svoz odpadů
ve výši 600,- Kč (nedošlo k navýšení) na úřadě obce Nová Ves.
Kalendář bude rovněž k dispozici
na web. stránkách obce Nová Ves.

Dále bych rád připomenul možnost likvidace jedlých tuků a olejů
z domácnosti přímo v den svozu
komunálního odpadu. Stačí pouze tento olej přelít do PET láhve
a uzavřenou položit na svojí popelnici. Pracovníci svozové společnosti takto připravený obal
s jedlým olejem nebo tukem
převezmou.
Marek Prokeš

POPLATKY ZA MÍSTNÍ ODPADY činí 600,-Kč za osobu. Jeden pes 200,- Kč, každý další 300,- Kč.
Poplatky je možno hradit bankovním převodem na účet obce 268862381/0300 do 31. 3. 2022. Do poznámky nezapomeňte uvést své jméno. Po uhrazení nutno vyzvednou na OÚ známku na popelnice.

Obecní úřad nabízí štěpkování přímo
na domácích pozemcích
D

ovolte mi pár technických
drobností, které nám určitě pomohou ušetřit nějakou tu korunu a hlavně zjednodušit práci. Největší starosti nám již delší
dobu přináší likvidace bioodpadu v prostoru před OÚ. Jedná se
hlavně o ukládání a následnou likvidaci větví, křoví a delších dřevních odřezů. Naše obec jako spoluvlastník štěpkovače ze svazku
obcí Pomalší je do určité kapacity
schopna si tento odpad zpracovávat sama. Bohužel se v posledním
roce stále více setkávám s tím,
že nám tuto hromadu doplňují

i ti, kteří zde nebydlí. A štěpkování je pak nad naše síly. Technické oddělení obce navrhuje vyzkoušet malou službu. Likvidace
seštěpkováním přímo na pozemku původu odpadu. Ušetří se tím

několikanásobné překládání a manipulace s odpadem. Pokud bude
o tuto službu zájem, jsme připraveni - po dohodě na OÚ - v pracovní době takto vyhovět.
Marek Prokeš

Stále je možnost zamluvit si kompostéry
Členství ve svazku měst a obcí regionu Pomalší nám přináší jisté výhody a jednou z nich je i čerpání určitých dotačních titulů, které se svazku
vyplatí. Jeden takový se týká i pořízení domácích kompostérů. V roce
2019 se v I. etapě podařilo získat 50 kusů těchto kompostérů. Letos se
podařilo získat ještě 30 dalších. V tuto chvíli je již polovina zamluvena.
Vyzýváme tedy ještě poslední zájemce o tyto kompostéry, aby se přihlásili na OÚ Nová Ves.
Marek Prokeš

Pro příští rok upravujeme
cenu stočného
Tradičně ke konci roku dostává obec Nová Ves,
jakožto vlastník vodovodní a kanalizační infrastruktury, od správce sítě společnosti Čevak a.s.
návrh na úpravu ceny vodného a stočného. I letos zastupitelstvo obce schvalovalo navýšení ceny stočného na 33,37 Kč/m3. Zde cenu nejvíce
ovlivní nárůst ceny elektrické energie a náklady na likvidaci shrabků z ČOV. Navýšení ceny
stočného oproti letošku je plus 3,60 Kč/m3. Při
průměrné spotřebě 36 m3 to znamená pro jednoho člověka za rok navíc cca 140 Kč včetně 10 %
DPH. Cena vodného se pro příští rok nemění
a zůstává na částce 40,07 Kč/m3. Zde kalkulaci pozitivně ovlivnil nárůst fakturace (byl lockdown), který pokryje všechny zvýšené náklady
předpokládané v příštím roce.
Marek Prokeš

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky v obci Nová Ves:
Voličů v seznamu 593, odevzdaných obálek 458.
SPOLU – ODS, KDU–ČSL, TOP 09
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Komunistická str. Čech a Moravy
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Česká str. sociálně demokrat.
Trikolóra Svobodní Soukromníci
VOLNÝ blok
Strana zelených
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Švýcarská demokracie
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Otevřeme ČR normálnímu životu

142 hlasů
106 hlasů
70 hlasů
39 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
21 hlasů
12 hlasů
6 hlasů
3 hlasů
2 hlasů
1 hlasů
1 hlasů
1 hlasů
1 hlasů

3

Podzimní svoz
odpadů

D

ne 2. října bylo odvezeno
přes 12 tun odpadu, z toho
nebezpečných látek (oleje, barvy
apod.) bylo 791 kg.
K tomu je nutno připočíst 7 televizorů a 2 monitory a také 5 ks
zářivek. O elektroodpad se starají členové SDH, kteří jej odevzdávají formou recyklovaného sběru.
Není zde železný šrot, který byl
odvezen zvlášť. Svoz stál celkem
42.544,13 Kč.
Odpadu, v porovnání s loňským
rokem nebylo více, ale cena za odvoz a likvidaci se zvýšila.
jh

Vstup do technické
části úřadu má
nové dveře
V posledních letech prošla budova
obecního úřadu Nová Ves výraznou
stavební proměnou. Po přístavbě
hasičské zbrojnice a úpravě bezbariérového vstupu do prostoru úřadu
došlo k barevnému sjednocení fasády a výměně střešní krytiny na staré
části budovy. Následovala instalace hliníkových předokenních žaluzií ve všech částech úřadu. Poslední
detail, který kazil celkový pohled,
byly staré dřevěné dveře, které využívá správa obce. Ty byly nahrazeny novými hliníkovými dveřmi,
které dodala společnost Oknotherm
Kaplice.
Marek Prokeš

Navýšení daně
z nemovitostí
Zastupitelé 30. září rozhodli o navýšení koeficientu na 2,0 pro všechny nemovité věci v katastrálním
území obce Nová Ves. Tímto koeficientem se v roce 2022 bude násobit daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb
nebo zdanitelných jednotek, popř.
jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona
o dani z nemovitých věcí. Předchozí Obecně závazná vyhláška platila v nezměněné podobě od dubna
2001. Tato změna přinese do obecního rozpočtu cca 350 tis. Díky tomuto usnesení jsme nemuseli přistoupit k navýšení poplatků za svoz
odpadů. Tento krok nás čeká až
za rok, neboť náklady na hospodaření s odpady se neustále navyšují. jh
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Po loňské přestávce se na Hůrce opět
rozzářily lampióny
V

e čtvrtek 28. října jsme
na Hůrce u pomníku padlým tradičně oslavili vznik samostatného Československa. Po loňské odmlce, způsobené covidovou
pandemií, jsme se letos rozhodli oživit tuto nedlouhou tradici.
I přes to, že jsme věděli, že díky
podzimním prázdninám a opět se
horšící situaci okolo covidu nebude účast velká. Nakonec se u kapličky sv. Martina sešla ne úplně
malá skupina spoluobčanů tvořená převážně dětmi s lampióny
a jejich doprovodem. Tentokráte
jsme se vydali delší cestou okolo
vodárny a přes náves k pomníku
padlým ve světové válce na Hůrce.
Hůrecké zvony tentokráte mlčely,
chyběli i krojovaní sokolové, a tak
čest místním spolkům zachraňovali uniformovaní hasiči nesoucí
smuteční věnec. Po jeho položení

V čele průvodu kráčeli vedle pana starosty uniformovaní hasiči Petr Tvaroh a Jiří Hošna se smutečním věncem.
Foto: Nikola Ramešová

jsme společně zapěli Masarykovu oblíbenou „Ach synku, synku“ a po krátkém projevu starosty

Marka Prokeše jsme všichni společně zpívali státní hymnu. Děkuji všem, kteří přišli, a doufám,

že za rok oslavíme toto významné výročí slavnostněji. Chystáme
malé překvapení.
jh

Svatý Martin letos přijel do zahrady hostince
V

pátek 12. listopadu 2021 byla
v Nové Vsi uspořádána svatomartinská slavnost, jejíž organizace byla v letošním roce v režii mateřské školy. Ve spolupráci
s obecním úřadem jsme naplánovali trasu pro příchod tohoto světce a lampiónový průvod. S dětmi
jsme ve školce k této příležitosti celý týden trénovaly písničky
a básničky, samozřejmě při nácviku nechyběl ani bílý kůň. V pátek
všichni poctivě celé dopoledne (někteří i odpoledne) pekli svatomartinské rohlíčky, kterých bylo asi
130. Děti se večera nemohly dočkat, stejně tak paní ředitelka, která se nám bohužel nečekaně rozstonala. Průběh celé akce tedy zůstal
na paní učitelce Pavlínce a zbytku školkového týmu. Účast rodičů
a dětí byla nad očekávání, ač počasí bylo pravé listopadové. Naštěstí nám v místní restauraci uvařili
do várnic horký čaj pro malé a svařák pro velké, což bylo více než
milé. Akci zahájily svým vystoupením děti z naší školky, připojily
se také děti ze ZŠ Nedabyle. Musíme říci, že se vystoupení všem velice povedlo. Po vřelém potlesku

všech příchozích, děti ze všech sil
zavolaly svatého Martina, který jejich volání vyslyšel a přijel na svém
koni do zahrady restaurace. Pověděl všem o svém poslání, přičemž
se rozdělil o svůj plášť se zmrzlým žebrákem, kterého nám ochotně ztvárnil jeden z tatínků, za což

děkujeme. Průvod se v čele se svatým Martinem vydal na cestu ulicemi Nové Vsi a skončil opět v zahradě, kde dětem rozdal svatomartinské
rohlíčky. Děti tak mohly splnit poselství svatého Martina, o rohlíčky se rozdělily se svými bližními. Poté se svatý Martin rozloučil,

a i všichni přítomní se pomalu začali rozcházet do svých domovů. Byla to velice vydařená akce, kde se
mohli lidé opět sejít a popovídat si
o všedních věcech.
Děkujeme OÚ a místní restauraci
za pomoc při organizaci akce.
Jana Bláhová

Dětmi přivolaný sv. Martin popisuje účastníkům slavnosti původ této křesťanské tradice.

Foto: archiv MŠ
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Dětský den jsme uspořádali opožděně, ale přeci
S

limitu splnit hasičské dovednosti,
najít správný klíč, který jim otevře dveře do života v lese, naučit se střílet z luku, trefit na desítku, vyznat se v ptačím světě
a rozpoznat druhy ptáků, jací živočichové žijí u vody a nakonec
si vystřelit jen tak pro zábavu
na špejle v naší střelnici.
Celou trasu zvládly všechny přihlášené děti na jedničku a za odměnu dostaly balíček s překvapením, mohly si ochutnat ovocný
koktejl a opéct buřtíky. Můžeme
konstatovat, dle snězeného občerstvení, rozdaných dárků a zůstavších účastníků až do začátku vystoupení dechové kapely,
že se akce podařila. Akci finančně podpořila obec Nová Ves, firma SouthGate, firma Panel servis
CB s.r.o. a organizačně dobrovolníci, za což všem jmenovaným velice děkujeme.
Stanislava Prokešová

bor dobrovolných hasičů Nová Ves pořádal v letošním
roce dětský den poslední sobotu
v měsíci červenci v rámci programu Novoveských obecních slavností. Oslava dne dětí tedy byla
31. července 2021 a slavit přišlo v tento krásný slunečný den
46 dětí různých věkových skupin
(nejmladšímu účastníkovi byl jeden rok a třičtvrtě a nejstaršímu
14 let), některé přišly s rodiči, některé už samy. Každého jsme přivítali u startu na zahradě Hostince U nádraží v Nové Vsi, kde se
děti musely v časovém úseku mezi 9.00 hod až 9.30 hod zapsat,
abychom je dále mohli poslat
za dobrodružstvím, které je čekalo na trase dlouhé cca 2 km vedoucí ne vždy ideálním terénem.
Cestou pro ně byly připraveny
stanoviště obsluhované zkušenými odborníky, kteří je učili, jak
zdolávat terén potmě, v časovém

Draci se opět vznesli nad krajem
P

o roční pauze jsme opět v plné síle v neděli 24. října 2021,
pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves, uspořádali v pořadí již 8. ročník novoveské
drakiády na letišti modelů letadélek v katastru obce Borovnice.
Tomuto dni ale letos předcházela
výroba draků v místní sokolovně,
kam se přišlo tomuto umu naučit
21 dětí v doprovodu svých rodičů,
prarodičů nebo přátel. Pod odborným dohledem zkušeného lektora Marka Prokeše a jeho asistentů, Stáni Prokešové ml., Kryštofa
a Johanky Ašenbrennerových, si
mohly děti vyrobit svého papírového draka, a také si ho vymalovat. Pokud snad na někoho přišla žízeň nebo dokonce hlad bylo
pro všechny připraveno občerstvení, aby šla všem zúčastněným
práce od ruky. Děti, a zejména jejich doprovod, se zhostily samovýroby draka velice zodpovědně a každý si svého draka odnesl,
aby ho mohl následující den vypustit až do oblak. Důkazem toho byl i Damián Hronek, který
si svého draka vyrobil a ještě byl
vyhodnocen jako nejlepší drakovod, následovala ho tři děvčátka

Adélka Malinová, Anička Bošková a Nelinka Chmelíčková, které byly oceněny v kategorii nejkrásnější doma vyrobený drak.
S nejrychlejším drakem u oblak
byla letos Kamilka Fajtlová, nejvýše létal drak Radku Šnejdovi,

nejsnaživějšího rodiče má Ondra
Baldík, vytrvalého dědečka a babičku mají Lotynka a Adinka Bernátovi, nejlépe uhnízděného draka a práci s jeho sundáním měli
letos Barbora Malinková s Janem
Lencem ml. a Jakub Jakl. K dobré

náladě jistě přispěli nejen hasičky a hasiči SDH Nová Ves, kteří
připravili dětem koutek k tvoření,
občerstvení a oheň k opékání buřtů či jablek, ale také ideální slunečné a větrné počasí.
Stanislava Prokešová
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Doplňujeme ale i stále dokola opravujeme
obecní mobiliář
O

bec Nová Ves se může pochlubit hustou sítí venkovních laviček, odpadkových košů
a podobného inventáře. To je sice všechno hezké, ale v posledním roce se nám na těchto prvcích začal projevovat jakýsi kult
vandalismu. Například vyhlídka
na Hůrce, která je hojně navštěvovaná, okusila pokus o demolici
jejího zábradlí. Vydržela. Ale některé její části budou potřeba vyměnit. Další prvky, které doznaly
dokazování si síly, jsou venkovní odpadkové koše. Ty jsou bohužel příliš slabé na to, aby vydržely

jako odrazový můstek pro nácvik
akrobatických prvků. Celkem osm
krytů těchto košů bylo rozlomeno.
Musím si přiznat, že s každou instalací nového inventáře se pravidelně setkávám s názorem - „hlavně, aby ti to někdo nezničil“. Ano,
právě tyto nešvary ukazují stav naší společnosti, ale nelze si stále dokola říkat, že některé věci je lepší
nedělat. My se nevzdáváme, poškozené věci nevyhazujeme, stále
jsou mezi námi šikovní lidé, kteří
dokážou rozbitou součást za minimum nákladů opravit a těm patří
velký dík.
Marek Prokeš

Po roce jsme opět sázeli
budoucnost
Ve Zpravodaji č. 22 a 24 jsme vás informovali o iniciativě Sázíme
budoucnost. V této aktivitě jsme pokračovali i 4. listopadu. Bohužel
se nikdo na naši výzvu nepřihlásil, proto jsem tentokráte sázel pouze
s mým synem Jirkou. Přidali jsme další dva nové stromky do stromořadí pod Chlumkem, jsou to odrůdy Újfehertoi Fürtös a Chrudimská.
Nahradili jsme dvě mladé osiky, které byly poškozeny srnčí zvěří
a větrem. Nyní lemuje polní cestu k lesu čtrnáct ovocných stromů.
Dne 7. listopadu, společně s K. Ašenbrennerovou a jejím nejstarším synem, jsme nahradili čtyři habry, které nevydržely výpady
srnčí zvěře, a sice před nedabylskou bažantnicí podél cesty z Hůrky do Nedabyle. Tentokráte jsme je patřičně zaplotili. Doufám, že
se k nám někdy v budoucnu připojíte. Chceme ve výsadbě, stromů
v naší obci i nadále pokračovat. Vhodná místa k výsadbě, včetně druhové skladby, nám můžete pomoci vytipovat i vy.
Podrobnosti naleznete na webu:
https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/ovocne-stromoradi
jh

Kryštof Ašenbrenner při oplocení jednoho z vysazených habrů.

Jedno z míst pro odpočinek naleznete při cestě do lesa ve staré části Nové Vsi
pod firmou V. Němce.

Vylepšili jsme oplocení
multifunkčního hřiště
N

ová úprava oplocení multifunkčního hřiště, která spočívá v natažení sítí na kratších stranách kurtu, sníží poškozování plotu při
úderech těžších míčů v těchto místech. A tak se zde bude moci bez velkých následků hrát nejen nohejbal, ale i malá dětská kopaná. K tomuto kroku jsme přistoupili po několika letech provozu, který nám odhalil
slabinu, jíž jsme, jak doufám, touto opravou odstranili. Díky financování z rozpočtu TJ Nová Ves a přičiněním členů tenisového oddílu jsme
pozvedli vlastnosti tohoto hřiště na kvalitativně vyšší úroveň.
jh

Šimon Hošna asistuje svému otci při upínání sítě.

Foto: Roman Kolář ml.
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Návesní kaplička zachumlaná v novém
kabátku může obstát pro další pokolení
Z

ačátkem měsíce října proběhla rekonstrukce návesní výklenkové kapličky v Nedabyli.
Kaplička stojí na exponovaném
místě vedle hlavní silnice, a proto
byl nejvyšší čas, aby dostala “nový kabát”.
Rekonstrukce zahrnovala výměnu střešní krytiny, ve spodní části byly provedeny sanační omítky,
následně bylo obnoveno štukové
členění a byly provedeny nové nátěry kovářských prvků. Fasáda je
natřena v kombinaci okrové a lomené bílé, podle barevných nálezů z původních vrstev.
Obec Nedabyle nechala kapličku opravit nákladem 49 246,- Kč,
z toho 70 % činila dotace Jihočeského kraje.
Mám radost, že opravená kaplička bude důstojnou připomínkou práce našich předků,
ale i připomínkou věcí duchovních a to nejen v čase adventním
a vánočním.
Ludvík Reindl

Fotografie kapličky před a po rekonstrukci svědčí o množství provedených prací.

Počáteční kroky k bezpečnějšímu přechodu
se vydaly správnou cestou
N

aší obec protíná hlavní komunikace II/156 na trase
České Budějovice - Trhové Sviny. Komunikace je značně vytížená a již několik let během ranní a odpolední dopravní špičky je
téměř nemožné ji bezpečně přejít po přechodu mezi autobusovými zastávkami. Problém je tématem častých diskuzí pro starší
spoluobčany, ale i pro rodiče školních dětí. Je velký problém absolvovat trasu k autobusové zastávce
nejen pro starší a děti, ale vlastně
pro každého, kdo chce bezpečně
přejít silnici po jediném přechodu. Naše obec nemá obecní strážníky ani kapacitu na dozorování
přechodu, jako se to děje u městských přechodů v blízkosti škol.
Přesto se naše zastupitelstvo problémem zabývá a snaží se ho řešit. Byla navržena některá řešení a to už i v minulém volebním

období. Jako nejbezpečnější a nejvhodnější se jeví varianta zbudování takzvaného tlačítkového semaforu, doplněný výstražným
blikačem, kterým se zvýší bezpečnost a komfort přecházení.
Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci a zajistí potřebná legislativní opatření, která
jsou nezbytná pro realizaci tohoto

projektu. Zanedbatelná není ani
otázka financování, proto bude
nutné v případě realizace požádat
o dotaci. Na konci září proběhla
na místním OÚ schůzka za účasti starosty obce Nedabyle Jana
Vávry, zastupitele Ludvíka Reindla a projektanta Ing. Tomáše
Ludvíka, za SUS se zúčastnil Miroslav Straka a z odboru dopravy

magistrátu města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz. Na schůzce
se řešily možnosti a parametry budoucího technického zabezpečení přechodu. Je zřejmé, že vše si
vyžádá ještě nějaký čas, ale pevně věřím, že nenastanou komplikace a tento projekt bude zrealizován již v příštím roce.
Ludvík Reindl

8 strana

Z O B C E N E DA B Y L E

Červen - listopad 2021

Číslo 27

Požární soutěž O pohár starostů letos vyhrál
sbor ze Starých Hodějovic
J

ako již tradičně Sbor dobrovolných hasičů Nedabyle ve spolupráci s obecním úřadem Nedabyle pořádali v sobotu 18. 9. 2021
požární soutěž o Pohár starostů
sousedních obcí. Jedná se o tradiční soutěž, kterou jednou za pět
let pořádáme k výročí založení SDH Nedabyle (před 85 lety
- 1. 1. 1936)
Pořadatelství soutěže je čest pro
každou z dotčených obcí. Po pěti letech se „Pohár starostů“ konal
v Nedabyli. Historie tohoto klání
sahá do roku 2009. Pro obec Nedabyle je čest mít Sdružení dobrovolných hasičů a nejen to, od roku 1993 je zde i jednotka, která
je k dispozici obci a HZS České
Budějovice při krizových situacích. Členství je zodpovědnost,
disciplína ale zároveň i koníček
a směr, který se předává z generace na generaci.
Letošního klání se zúčastnili SDH
z Heřmaně, Doubravice, Nové
Vsi, ze Starých Hodějovic a náš
sbor. Všichni hasiči a hasičky museli zvládnout požární útok na 2B
hadice a následovala srandovní

Foto: Daniel Pexa

štafeta pro všechny členy. Nikdo
se nezranil a všichni zdárně dokončili. Vítězný pohár si odvezli hasiči ze Starých Hodějovic.

Nedabylští - i přes tvrdý tréninkobsadili druhé místo a na třetím
místě byli naši sousedé z Nové
Vsi.

Pomyslnou štafetu v pořádání dalšího klání předáváme obci Nová Ves
a těšíme na další ročníky soutěže
o Pohár starostů.
Petr Bošek

Naši hasiči vyjeli na pomoc Jižní Moravě
V

pátek 2. července vyjeli hasiči SDH Nedabyle
na pomoc jižní Moravě, konkrétně do Moravské Nové Vsi.
Hasiči s sebou vezli 2 m2 střešních latí (dar Agro Hoschtaffl
s.r.o), 100 kg hřebíků, různé
nářadí, kladiva, páčidla a jiné
(dar obce Nedabyle). Dále byl
našimi hasiči poskytnut tamnímu SDH peněžní dar ve výši
10.000 Kč. V Moravské Nové
Vsi se hasiči podíleli na opravě poničených střech. Pomoc
hasičů trvala do 6. července,
kdy se vrátili v podvečerních
hodinách domů ve složení (viz
foto zleva): Jan Vávra, Vladimír Kyrbis, Luděk Bartáček,
Kateřina Řepová, Václav Rezek, Tomáš Bošek a Zdeněk
Rezek.
Zdeněk Rezek ml.
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Letos uvítáme nové občánky
přímo v jejich bydlišti
T

aké v tomto roce bychom rádi
přivítali nové občánky, kteří
se narodili v průběhu roku. V letošním roce se v obci Nedabyle
narodili 3 chlapci.
Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně šíření onemocnění

COVID-19 jsme se rozhodli, že
nebudeme pořádat tradiční společné vítání v budově Základní
školy a mateřské školy Nedabyle.
Rodiče nových občánků navštíví
zástupci obce v místě jejich bydliště a popřejí jim při dodržení

všech hygienických opatření.
Za zastupitele obce gratulujeme všem maminkám a tatínkům
k novým přírůstkům a přejeme
hodně zdraví, štěstí a jen samou
radost.
Pavel Sobotka

Na podzim se nejlépe učí venku v přírodě
D
ěti ve škole mají na prvním stupni předmět prvouku a od čtvrté třídy přírodovědu.
A kde se učit nejlépe, když ne právě v přírodě. Letos se nám i přes
karanténu mateřské školy a jedné
třídy podařilo uskutečnit dva přírodovědné podzimní projekty - Nedabylský šípek a drakiádu. Oba
dny prožily děti v podzimní přírodě. Letos část programu pro žáky naší školy připravila Cassiopea,
což je organizace, která se zabývá
environmentální výchovou. Děti
se dozvěděly mnoho o životě včel,
v lese hledaly obrázky lesních zvířat. Starší děti měly téma stromy,
poznávaly je podle listů, kůry a dokonce je objímaly. Není to jen

NAŠI JUBILANTI
2. 7. 2021
Ludmila Bachratá
oslavila 75 let
18. 7. 2021
Václav Postl
oslavil 60 let
20. 7. 2021
Marie Malechová
oslavila 93 let
19. 8. 2021
Taťána Bartáčková
oslavila 65 let
26. 8. 2021
Marie Součková
oslavila 65 let
10. 9. 2021
Václav Hlavín
oslavil 60 let
28. 9. 2021
Ludmila Mašková
oslavila 65 let

o získání znalostí, ale také učení se
spolupráce a sounáležitosti.
Drakiádu jsme si také užili i přesto, že nám vítr opět nefoukal, ale
to nijak neubralo na chuti špekáčků opečených na ohni. Tyto dny

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 8.-9. 10. 2021
Výsledky hlasování v obci Nedabyle
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
278
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
204
Účast
73,38 %
Strana
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Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a př. Demokracie (SPD)
Česká str. soc. demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

Počet hlasů
3
0
3
14
4
0
7
0
1
8
77
0
0
32
12
41
1
0

jsou pro děti důležité i v tom, že se
mohou vzájemně poznávat i v jiných situacích než jen ve školních
lavicích.
Mgr. Magdalena Bíchová
ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle

23. 10. 2021
Karel Sedláček
oslavil 70 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová

Zastupitelstvo analyzovalo
náklady na likvidaci odpadu

O

bec Nedabyle využívá, jako většina obcí v České republice, zákonnou
možnost
zavedení
poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Obecně závazná vyhláška,
kterou obec poplatek zavádí,
musí být podle nových změn
právních předpisů aktualizována. Při této příležitosti provedlo zastupitelstvo analýzu
nákladů na systém odpadového
hospodářství a rozhodlo o zvýšení tohoto poplatku. Jedná se

o nepopulární opatření, které je
však vynuceno zvyšováním cen
služeb v posledním období. Poplatek se tedy
zvyšuje z dosavadních 550,Kč na 650,- Kč.
Poplatníkem je
fyzická osoba
přihlášená v obci nebo vlastník
nemovité věci
zahrnující byt,
rodinný
dům
nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území
obce.
Pavel Sobotka

Zvyšuje se
místní poplatek
za obecní
systém
odpadového
hospodářství
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Fotbalový podzim přinesl mnoho krásného
N

a začátku sezóny náš A-tým převzal darem nové dresy, které věnoval
náš partner firma HEWAX, jejichž předání proběhlo za účasti majitele firmy Víta Vančury a trenéra mužstva Radomila Procházky. Tímto bychom rádi za novou sadu dresů poděkovali, přinesla nám štěstí ve hře.
Tabulka MUŽI 2021/2022
Pořadí
Tým
Zápasy Body
1. Trhové Sviny 13
31
2. Semice
13
28
3. Mirovice
13
28
4. Roudné
13
23
5. Strunkovice
13
23
6. TJ Nová Ves
13
23
7. Vodňany
13
20
8. Kaplice
13
19
9. Vimperk
13
18
10. Planá
13
15
11. Čkyně
13
11
12. Prachatice B
13
10
13. Netolice
13
6
14. Velešín
13
6

Tabulka mladší přípravky
(věk 5–8 let)
se dle regulí Fotbalové asociace ČR
nesestavuje, jelikož v této kategorii
jde spíše o to, aby děti fotbal bavil
a neřešily se výsledky. Nicméně přikládáme alespoň výsledky utkání.
Římov – Nová Ves
Nová Ves – Boršov
N. Hodějovice – Nová Ves
Nová Ves – D. Voda
Mladé – Nová Ves
Nová Ves – SKP B
JFA B – Nová Ves
Nová Ves – Lišov
Nová Ves–Nemanice/Úsilné
T. Sviny – Nová Ves
Nová Ves – Ledenice

0:13
15:3
3:17
16:6
6:10
1:0
8:2
6:6
9:5
5:8
12:2

Konečně jsme slavnostně otevřeli nové zázemí za účasti nejdůležitějších osobností, bez kterých by nic takového nemohlo vzniknout. Třešničkou na dortu je nová tribuna viz. další část článku. Obavy z toho, aby
se fotbalový podzim vůbec uskutečnil a regulérně dohrál, jsou ty tam,
všechny naše týmy přezimují v klidném středu výsledkových tabulek,
což svědčí o stabilních sportovních výkonech, nikoliv o náhodných výkyvech. Poděkování za výsledky patří trenérům, ale i samotným hráčům a hráčkám.
Mladší žáci B (starší přípravka)
tabulka soutěže 2021/2022

Mladší žáci A
tabulka soutěže 2021/2022

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Zápasy Body
Srubec
10
25
H. Stropnice
10
25
Suchdol
11
21
Nová Ves
11
17
Mladé
10
15
T. Sviny
11
14
Lišov
11
11
N. Hrady
11
9
N. Hodějovice 11
8
Ledenice
10
3

Sportovní areál
Největší novinkou je přístavba nového zázemí sportovních šaten
a zavedení topení i pro stávající
část zázemí včetně kompletního zateplení objektu, kterou zrealizovala
firma SPJ s.r.o., abychom dopřáli
především naší mládeži odpovídající zázemí. Dnes jsou v bývalých
šatnách dospěláků a ti se přesunuli do nové přístavby. Již si nebudeme muset pronajímat prostory
tenisových šaten pro rozhodčí, jelikož v přístavbě vznikla nově šatna
s kanceláří pro arbitry, a to přesně
dle požadavku FAČR s odpovídajícím sociálním zázemím a pohledem přímo na hrací plochu. Vznikla zde také zasedací místnost, která
slouží především pro členy oddílu
a do budoucna bychom byli rádi,
kdyby mohla sloužit jako výukový
prostor pro školení trenérských licencí či rozhodčích.
Dále bylo vybudováno osvětlení
poloviny hrací plochy. Hlavním důvodem pro tuto investici bylo poskytnutí odpovídajících podmínek
pro odehrání podzimních částí mládežnických soutěží, které se dosud
dohrávaly skoro za tmy. Za realizaci této akce bychom chtěli poděkovat firmě Light-Tec s.r.o.
Finančně bychom si tyto 2 akce
nemohli absolutně představit vůbec realizovat, nebýt pomoci našich partnerů sponzorskými dary,
Obce Nová Ves - půjčkou, ale také vás všech, kteří máte rádi sport

Tým
Zápasy Body
Srubec
9
24
Roudné B
8
22
Lišov
9
21
Nová Ves
9
16
N. Hrady
8
9
Ledenice
8
9
Mokré
9
8
Mladé
7
3
Borovany
9
0

Těžký kámen na našich
zádech

a prostřednictvím našeho transparentního účtu 294445039/0300 jste
byli nebo ještě stále můžete být naším hnacím motorem, jak i nadále modernizovat sportovní areál.
Koncem října proběhl audit tohoto
účtu dle zákona o veřejných sbírkách se závěrem – bez závad, takže peníze jsou skutečně využity
k popsanému účelu. Veřejná sbírka stále běží a můžete stále přispívat. Máme velký dluh vůči obci,
který právě i tímto způsobem můžeme splatit.
NENECHTE NÁS V TOM SAMOTNÉ, za každou pomoc jsme
velmi vděční a my se vám odvděčíme tím, že budeme i nadále rozvíjet sportovní aktivity v obci a reprezentovat ji nejen v okrese, ale
i v celém kraji.

Sen se stal skutečností
Začátkem roku 2021 jsme podali žádost o dotaci z Jihočeského
kraje a v květnu jsme se dověděli na jednu stranu skvělou zprávu a na druhou stranu jsme věděli,

že bez pomoci některého z našich
partnerů nejsme schopni dofinancovat vlastní podíl dotace.
Opět jste byli naším hnacím motorem pro splnění našeho cíle, VY
naši fans a pravidelní návštěvníci soutěžních utkání, a to jak mládežnických, tak dospělácké kategorie. Protože je všude, kde se
hraje krajská soutěž již standardem adekvátní zázemí pro návštěvníky, chtěli jsme i my VÁM
dopřát zatím alespoň částečně takový standard. Byla nám přiznána
bohužel nižší dotace, než jsme požadovali, ale podařila se nám uzavřít spolupráce s partnerem, který
celý náš vlastní podíl finančních
prostředků nahradil sponzorským
darem, tudíž oddíl tato realizace
mobilního sezení nestála ani korunu, a to také bylo naší podmínkou
vůči tělovýchovné jednotě, když
máme nemalý dluh vůči obci.
Tímto bychom chtěli poděkovat
firmě EL-ZAM za nemalou finanční částku na dofinancování
a bezproblémovou realizaci.

Koncem září se naši zástupci zúčastnili zasedání zastupitelstva obce Nová Ves s žádostí o odpuštění splátky půjčky, kterou nám obec
Nová Ves poskytla na vlastní podíl
dotace pro výstavbu nového zázemí, kterou jsme měli dle smlouvy
o půjčce uhradit do konce roku.
Bohužel naší žádosti nebylo vyhověno a splátka byla pouze přesunuta k další splátce do října roku 2022.
Ve smlouvě o půjčce byla možnost
částečného odpuštění uvedena, takže jsme ji využili s předpokladem,
že když nebude odpuštěna celá
splátka, tak alespoň část, nicméně
nestalo se, a tak si neseme o to těžší kámen na zádech do příštího roku. Snad se nám podaří postupně
částku uplácet, ale bohužel nebudeme moci po tuto dobu pokračovat
v modernizaci areálu, pokud se nenajde partner s podobnou myšlenkou jako firma EL-ZAM a s plánovanými projekty nám nepomůže.
Poprvé od účasti v krajské soutěži
nebude moci náš A-tým absolvovat
velmi přínosné zimní soustředění,
na které oddíl z části hráčům přispíval, jelikož další část si hráči hradili
sami ze své iniciativy, protože chtěli být dobře připraveni na jarní část
sezóny. Velmi složité bude i zajištění prostor pro zimní přípravu našich mládežnických oddílů, protože
se musí hradit nájemné.
(Pokračování na straně 11)
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Rybářské setkání na Hůrce splnilo očekávání
N

a svátek sv. Václava si udělali místní rybáři dostaveníčko na rybníku v Hůrce. Počasí nám
přálo, a tak si nejen děti, ale i dospělí přišli zarybařit. Rybolovná technika byla, s ohledem na počet účastníků, převážně plavaná. Jedním
z hlavních důvodů tohoto setkání
„tichých bláznů“ byla kontrola stavu rybí obsádky. Na rybníce, který
je obecním majetkem, je rybaření
povoleno pouze místním občanům,
a to jen za dodržení pravidla
„Chyť a pusť“. Výjimku tvoří tato

organizovaná setkání (rybářské závody), kde jsou předem stanovena jasná pravidla. Proto nebylo několik desítek kusů plevelných ryb
vráceno zpět, ale byly odneseny
pro účely chytání dravců na sportovních revírech. Během poledne
se pekly špekáčky a klobásy, pivo
se chladilo přímo v rybníce a úlovky postupně přibývaly, i když některé těžší ryby se nepodařilo
zdolat. Tak zase na jaře, kdy se
chystáme zopakovat loňské dětské
závody.
jh

Kapr lysec chycený slečnou Stáňou Prokešovou dokazuje dobrý stav rybí obsádky.

Na naší obci úřadují samí uznávaní herci
L

etošní divadelní sezóna se
našemu ochotnickému spolku Novoveský utopenec rozjela
jako dobře namazaný stroj. Divadelní představení „Zase Ti tupitelé“ pobavilo začátkem srpna nejen
zastupitele, ale i ostatní obyvatele
obce Doudleby, kde jsme si zahráli v sousedském duchu za pěkného
počasí na obecní louce. Nevšedním divadelním zážitkem bylo
pro nás vystoupení na Čakovském
prkně ve stylové stodole jako vyvrcholení tamních obecních slavností. Dále jsme byli také vyžádáni hrát na nádvoří Borovanského
zámku, kde jsme tuto hru za velkého aplausu už jednou ztvárnili.
V Doubravici se smíchem diváci
za břicha popadali. Samé zkoušky, představení, schůze ... Moji blízcí se domnívali, že se snad
chystám své hospodské řemeslo
pověsit na hřebík, koktejlové šejkry a ostatní barmanské nádobíčko věnovat dětem na písek, a že
se začnu spolu s ostatními věnovat herectví.

Kompletní soubor ochotníků po úspěšném představení v sále doubravické hospody.
Foto: ...už se ani neví kdo

Takto rozjetí jsme se přihlásili
na Krajskou postupovou přehlídku venkovských ochotnických divadel v Trhových Svinech, kde
nám přísná porota utnula hřebínek. Už během představení jsme
tušili, že je zle. Nikdo z poroty se nesmál, divně po nás koukali a občas si něco poznamenali
do svých zápisníků. Po skončení nám mladý předseda poroty

a dva postarší chlapíci sdělili své
odborné dojmy. Bez hnutí jsme
poslouchali jejich úžasné, věcné
a praxí protkané výroky. Herecké
obsazení, ztvárnění jednotlivých
rolí a potencionál našeho spolku
se porotě zamlouval, ale zásadně
a jednomyslně nesouhlasili s výběrem hry, jejím vývojem, zápletkou, rozuzlením apod. Zkrátka
dle jejich soudu byla hra autorem

nevhodně napsána a námi nešťastně vybrána a zinscenována. Ale
velkou radost nám udělaly udělené diplomy za herectví pro Alici
Vávrovou a Marka Prokeše.
Ale co teď s Utopencem dál? Jak
hrát oblíbené, vtipné a zároveň
kvalitní divadlo? Spočítali jsme
peníze v ochotnické kase a rozhodli se poslat naší režisérku Katku
Ašebrennerovou do světa „na zkušenou“. A tak se na konci září rozjela na celý týden do Vysokého nad
Jizerou na Krakonošův divadelní
podzim, kde probíhala celostátní
divadelní přehlídka ochotnických
spolků spojená s každodenním režisérským seminářem. Z jejího vyprávění bylo cítit nadšení a touha
dělat věci v určitém směru jinak.
Členové spolku se společně shodli
na dalším vývoji naší další divadelní tvorby. Doufáme, že v příštím
roce budete moci posoudit, jaký
přínos měla výtka zkušené poroty.
Ale každopádně obecně pořád
platí, že „kdo si hraje, nezlobí“ ...
David Šafránek

Fotbalový podzim přinesl mnoho krásného
(Dokončení ze strany 10)
Dotace bude jen na 50 % nákladů
a 50 % musíme doplácet ze svých
zdrojů. Samozřejmě se tyto náklady
týkají i celkového provozu a údržby
sportovního areálu, ale věříme, že
v jednotě je síla a že i VY nám pomůžete toto velmi těžké období překlenout. Transparentní účet je stále
aktivní nebo je možné poskytnout

finanční dar, jehož minimální částka, kterou můžete uplatnit i do daňového přiznání je 1.000,- Kč, můžete tak pomoci VY nám i MY
vám, čím vyšší částka, tím větší odpočet z daně z příjmů.
Užívání areálu veřejností je vždy
o dohodě, jelikož do jeho údržby a provozu investujeme nemalé vlastní finanční prostředky, ale
i osobní čas některých členů, není

možné nechávat bezprizorně vybavení (branky k užívání), ale je
to vždy o domluvě – NIKOHO
ZE SPORTOVNÍHO AREÁLU
NEVYHÁNÍME!!! Multifunkční hřiště spravuje oddíl tenisu, tedy po dohodě s jejich zástupci je
možné využít i tento prostor.
Podrobnější informace sledujte na sociálních sítích Facebook
fotbalnovaves, Instagram Fotbal

TJ Nová Ves nebo na webových
stránkách www.fotbalnovaves.cz
na Instagramu můžete také nově
sledovat náš další oddíl kuželek
kuzelkynovaves, kteří pravidelně
hrají jako my krajskou soutěž.
Přejeme všem občanům obce
krásné prožití vánočního času
a pěkný rok 2022.
Fotbalový oddíl TJ Nová Ves z.s.

12 strana

O K É N KA

Červen - listopad 2021

Číslo 27

Vesmírné okénko

Prosinec 2021 – únor 2022
O

bčas se to asi stane každému
z nás. Vyjdete do temné noci a po chvíli, když oči přivyknou
na tmu, upoutá něco vaši pozornost: nezvykle jasná hvězda nebo
vycházející Měsíc velký jako „kolo od vozu“. Ti hloubavější si třeba pomyslí: „Co je to asi za hvězdu, jak se jmenuje a v jakém je
souhvězdí?“ nebo „Proč je dneska ten Měsíc tak velký?“
Tato nová rubrika bude pravidelně
přinášet přehled toho nejzajímavějšího, co se dá spatřit v příštím
čtvrtroce na noční obloze, doplněný o informace, jak se na obloze
orientovat a snad i něco dalšího,
co přispěje k zodpovězení otázek
podobných těm výše zmíněným.

Orientace na noční
obloze
Když cestujeme někam, kde to
ještě neznáme a nemáme průvodce, který by nám poradil, je dobré
se vybavit nějakými pomůckami,
abychom nezabloudili. Obvykle
mapou, plánkem anebo navigací,
buď v podobě samostatného přístroje, nebo jako aplikaci v mobilním telefonu. Na obloze je tomu podobně. V případě, že máme
mapu, musíme sledovat orientační body, abychom poznali, kde

jsme a kudy dál. Na obloze nám
jako orientační body slouží skupiny jasných hvězd. Situaci poněkud komplikuje to, že se obloha otáčí, a proto mění svůj vzhled
v závislosti na roční i denní době. Zde nám může pomoci otočná
mapa oblohy, která má dvě stupnice – na jedné se nastavuje čas,
na druhé datum a v okénku se objeví ta část oblohy, která je právě
vidět v nastavený čas.
V případě aplikace ve smartphonu je to však podstatně jednodušší.
Podobně jako GPS navigace i aplikace pro zobrazení hvězdné oblohy
si zjistí naši polohu a čas, aby byla schopná zobrazit oblohu, tak jak
právě u nás vypadá, ale také orientaci telefonu v prostoru. Díky tomu
stačí namířit telefon na tu část oblohy, která nás zajímá a na displeji
se zobrazí přibližně totéž, co v daném směru uvidíme. Pro různé telefony a operační systémy existuje řada volně šířených i placených
aplikací. Pro Android je to Google
Sky Map a pro iOS např. Night
Sky nebo SkyView Lite. Existují
i podobné aplikace pro PC.

Planety
Začátkem prosince večer, hned
po setmění, uvidíme na jihu až

jihozápadě tři planety. Okem se jeví
jako jasné hvězdy, v tomto případě
seřazené skoro v jedné řadě. Vpravo bude nejjasnější z nich – Venuše, uprostřed výrazně slabší Saturn
a vlevo pak Jupiter. 7. a 8. prosince tuto skupinu doplní srpek Měsíce. Viditelnost planet se bude v průběhu prosince postupně zhoršovat
s tím, jak se budou na obloze přibližovat ke Slunci. Nejdříve, koncem
prosince, zmizí Venuše coby večernice, aby se objevila ve druhé půli
ledna na ranní obloze jako jitřenka.
Viditelnost Venuše se pak bude postupně zlepšovat a nejlépe bude vidět v únoru. Začátkem ledna zmizí
Saturn a o měsíc později i Jupiter.
Obě planety pak čtvrt roku neuvidíme, protože se budou pohybovat
v blízkosti Slunce na denní obloze.

Zimní souhvězdí
S postupujícím soumrakem se můžeme pokochat zimními souhvězdími, která obsahují spoustu jasných
hvězd. Typickým zimním souhvězdím je Orion. Najdeme ho vždy
na jižní polovině oblohy a charakterizuje ho trojice hvězd v řadě, které jsou přibližně stejně jasné a stejně daleko od sebe. Ty tvoří pás
tohoto lovce z antických bájí. Když
prodloužíme Orionův pás směrem

vlevo dolů, najdeme velmi jasnou
hvězdu Sírius v souhvězdí Velkého
psa. Je to nejjasnější hvězda noční
oblohy (jasnější jsou už jen planety
Jupiter a Venuše). Zhruba stejně daleko, ale na opačnou stranu od Orionu, najdeme oranžově svítící hvězdu
Aldebaran. Ten, spolu se skupinou
slabších hvězd uspořádaných přibližně do tvaru písmene „V“, tvoří hlavu souhvězdí Býka. Zmíněná
skupina hvězd se už od antiky nazývá Hyády a jak se zjistilo v moderní době, jde o nejbližší hvězdokupu,
vzdálenou od nás asi 150 světelných let. Aldebaran do ní však nepatří, protože je podstatně blíž – jenom
65 světelných let. Pokud spojnici
Orionův pás – Aldebaran protáhneme ještě o kus dál, najdeme těsnou skupinku hvězd, uspořádaných
do tvaru jakéhosi „vozíčku“. Jedná se opět o hvězdokupu, ale poněkud vzdálenější – asi 440 světelných
let. Staří Řekové jí říkali Plejády, ale
my pro ni máme i hezký český název Kuřátka.
Orion je na začátku prosince vidět už kolem 20:00, Sírius vychází přibližně ve 21:30. V průběhu
zimy budou vycházet stále dříve,
každý měsíc zhruba o dvě hodiny.
Vzhled oblohy při pohledu jižním
směrem je vidět na obrázku.
Václav Houška
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Leckdy ani nevíme po čem vlastně chodíme
U

ž trochu upadlo v zapomnění, že zdejší lesy nad Zborovským potokem v prostoru mezi Novou Vsí a Zborovem byly známým
ložiskem žáruvzdorných jílů, které
zpracovávali nejen zdejší hrnčíři –
keramici. Protože jsou zdejší jíly kaolinitické s obsahem křemene, živce a slíd, dobře se kdysi prodávaly.
Keramickou hlínu ze svých lesů těžil a prodával statkář a podnikatel
Matěj Říha, řečený Zajíček, po statku, ve kterém žil (dnes zdemolované novoveské čp. 19). Narodil se
v roce 1868 ve Srubci a býval úředníkem ve schwarzenberských službách. Přiženil se na dvůr Zajíček
do rodiny Klímových. Neprosperující statek brzy postavil na nohy,
nejen díky chovu skotu, polnímu
a lesnímu hospodaření, ale i díky obchodování s keramickou hlínou a malířskou hlinkou ze svých
pozemků. Na kopání jílů vzhledem k minimálním odměnám u něho nepracovali stálí zaměstnanci.
U Zajíčků se platilo jen 14,80 Kč
nádeníkovi za 8 hodin práce, nebo
80,20 Kč za týden (bralo se v sobotu). A když byl v tom týdnu nějaký svátek – to se nikdy nepracovalo
– tak to bylo jen 66 Kč. Byli to většinou synové rolníků, kteří si chtěli
přivydělat, nebo nezaměstnaní. Rodina by se z těchto peněz neuživila. Těžba se tu neprováděla hornickým způsobem, jako např. v Ortech
u Borku, ale jen primitivně v dírách.

Vyprávění pamětníka Karla
Pavla, který chodil do hlíny
Způsob těžby jílu u Nové Vsi nám
přiblíží vzpomínka Karla Pavla (1909–1989), který na dobývání
hlíny u Zajíčků pracoval. Vyprávěl
mi o tom v roce 1987 ve svém domě v Hůrce čp. 52 a byl asi už poslední kdo, na konci 80. let, o tom
mohl vyprávět: „...dělal jsem tam
s Ajblem z Lomce, který byl jinak
chalupník a řemeslník a s jinými,
kteří si tam přivydělávali. Kopalo
se v Zajíčkovo lese asi 3,5 až 4 m
do hloubky. Pod zeminou byla vrstva malířské hlinky, pak byla mastná a dole kamenka. Čím výš v lese
se kopalo, tak tam byla lepší hlína.
Když jsme se blížili dolů k potoku,
tak už jí nebyla taková vrstva a muselo se odkopat moc zeminy, než se
na ní narazilo. Když se tam skončilo, šlo se na jinou stranu lesa. Když

byly objednávky, tak se kopalo celý Jana Votruby ze mlýna Klukov
den, aby jí byl vagón. Hlína se ko- pod Zborovem. Z různých stížnospala krumpáči, a když byla tvrdá ja- tí uložených v Okres. archivu v Č.
ko kámen, tak jsem to odsekával se- Budějovicích se dají vyčíst zajímakyrou. Tu hlínu pak odvážel kolega vá čísla. Okresní úřad Č. B. pouŽbánek s koňmi do Č. B. na dráhu, kazoval na nebezpečnou cestu ze
kde se překládala do vagónu. Ma- Zborovského mlýna přes Novou
lířská hlinka se vozila jen koňským Ves, že je ve velmi bídném stavu
potahem a jeden vůz stál 200 Kč a ohrožuje životy lidí i tažných zvía to bylo za první republiky hodně. řat, a že se na ní vše hluboko boří.
Ta malířská hlinka byla tak dobrá, Dopisem z 21. 3. 1913 obci Nová
že si ji sem jezdili na kolech krást Ves nařídil, aby se cesta dala do 14
dnů do podo ruksaků
řádku i s vymalíři pokočištěním stok,
jů z celého
jinak že buBudějovicdou pokutoka a někteří
váni. Starosměli na nota Josef Píbr
siči i pytel.
3. 5. 1913
Přijížděli, až
n a p s a l
když jsme
Okresnímu
měli po fajúřadu do Č.
runtě a v leB., že cestu
se už nii stoky obec
kdo nebyl.
upravila, ale
My,
když
nic to není
jsme chodiplatno, neli na kopání,
boť mlynář
tak jsme říJan Votrukali, že jdeba bez ohleme do hlídu na počany. Ta hlína Dvě různé struktury hematitu.
sí tudy jezdí
je tady vlastně všude, při kopání základů na ro- 7 let na novoveské nádraží s přetídinné domky tady leckdo narazil ženým nákladem hlíny a po dešti
na pěknou bílou. To tady byl je- způsobuje strže, a že zapřahá i čtyden Pražák a chtěl tady kvůli ní za- ři koně. Při schůzi obecního výložit firmu. My jsme ho tady pro- boru 12. 5. 913 se jednalo s mlyvázeli, ale nakonec se mu ty vrstvy nářem o přispění na opravu cesty.
zdály malé. Taky jsme jednou ko- Obec žádala kubický sáh dobrého
pali za potokem, blízko Zajíčkova tvrdého kamene a jeho zavezení
rybníčku a tam byla hlína do fialo- (na opravu cest se tu většinou pouva – kamnářská – a tam to Zajíček žíval kámen z Kalců lomu – název
(rozuměj Říha) zastavil, s tou ob- dle usedlosti U Kalců N. V. čp. 11).
chodovat nechtěl, takovou si těžil Votruba se proti tomu ohradil, naa prodával Votruba od Zborovské- bídl 10 K na zakoupení šutru a zaho mlýna. Poblíž Zajíčkova rybníč- vezení do cesty že obstará. K dohoka jsme dokonce narazili na kousky dě nedošlo, jednalo se s ním ještě
uhlí – hodili jsme to do ohně a ono 16. 5. 1913, ale marně. Asi za týden napsal starosta na mlynáře stížto opravdu hořelo...“.
nost na Zemský výbor Království
Českého, že mlynář používá v obJak bezohledný mlynář ničil vodu obce N. V. cestu při provozocesty přetíženými povozy
vání obchodu s kamnářskou hlínou
Byla tu zmínka o kamnářské hlí- a velice ji poškozuje, aby mu vyně. Tu si od zborovského katast- měřili úhrnečný plat. Votruba měru přes Novou Ves (dnešní stará síčně převáží po této cestě 50 až 80
část) vozila od r. 1906 do r. 1912 povozů s hlínou po 18 až 19 q a pofirma Sattler – továrna na hlině- užívá asi 1850 m novoveské cesty,
ná kamna Čtyři Dvory. Novoves- kterou chce obec na jeho náklady
kým se nelíbilo, že pod jejich po- opravit... Dnes zbyly po Votrubovozy cesta přes ves trpí. Ještě více vo mlýnu Klukov jen nepatrné stonovoveským vadily vozy mlynáře py a název chatové osady. A cesty

už vypadají jinak. Ale je k vidění podnes Votrubův dům s bývalou pekárnou (Hůrka čp. 45) poblíž
novoveského nádraží.
V roce 1952 se uvažovalo o obnově těžby jílů u Nové Vsi a Zborova pro průmysl, neboť při geologických průzkumech byly hodnoceny
jako kvalitní sekundární kaolín. Ze
všeho nakonec sešlo a zdejší hliněná historie začala upadat v zapomnění. Nějaké zapomenuté výkopy byste ještě v lese našli.
A ještě jedna těžařská zajímavost
navrch – první novoveský kronikář Václav Lávička (1895–1975)
v r. 1932 zaznamenal: „...uchovala se paměť, že se zde v obci dobývala ruda železná v horních lesích,
o čemž svědčí propadliny v Benešů lese „Na humnech“. Tuto rudu
pak vytlačila ruda štýrská lepší jakosti... tím zdejší hospodáři přišli
o jistý zdroj příjmů. Ruda se z N.
Vsi vozila povozem zdejšími rolníky...“. Nebylo to ale jediné místo,
kde se v okolí těžila železná ruda
(limonit). Těžilo se i v lesích mezi N. Vsí a Strážkovicemi. Zdejší limonit je červený a hnědý a říkalo se mu i bahenní železná ruda.
Dobývání rudy prováděli zemědělci z okolí primitivním povrchovým způsobem a byli placeni podle
množství vytěžené rudy. V 19. století byly v Suchém lese doly Mikuláš a Marie. Těžilo se pro železárnu Adamov u Holubova. Železná
ruda od N. Vsi se vozila i do železárny Gabriela u Benešova n. Černou. V lesích tu bývaly četné jámy
ještě v nedávné době. Říkalo se, že
nad ložisky železné rudy jsou elektrostatická pole a za bouřky je dobré se takovým místům zdaleka vyhnout, neboť právě tam nejvíc bijí
blesky...
Z nerostů se tu dá zakopnout o různé zajímavosti. K vidění je tu pískovec (novoveský hematit je
ve sbírkách Jihočeského muzea),
křemen, turmalín aj. K Hůrce sahá
nějaká žilka stříbra a zlata od Srubce a Starých Hodějovic. Na různých místech se tu kopal písek
a hojně se tu používal potoční...
Hlubší zájemci o místní mineralogii by si měli zalistovat v publikaci Jihočeské minerály abecedně od RNDr. Václava Nováka
z Třebče, nebo v Topografické
mineralogii od téhož autora.
Jiří Vávra
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Atmosféra vernisáže výstavy
Múzy na vsi byla neopakovatelná

Vánoční turnaj
neregistrovaných
ve stolním tenise
sokolovna

Myslivecký bál

9. 6. 2021
Růžena Lašáková
oslavila 70 let

22. 8. 2021
Růžena Lávičková
oslavila 93 let

pořádá MS Nedabyle
sokolovna

28. 8. 2021
Marie Čížková
oslavila 70 let

6. března 2022 15:00 hodin

Dětský karneval

7. 9. 2021
Vlastimil Streichsbier
oslavil 70 let

pořádá T. J. Sokol
sokolovna

Opět pokračujeme se cvičením
v sokolovně v Nové Vsi
- každé úterý od 20:00 hodin
Rezervace a více info na tel.:
722 015 981 - Barča Tunková

NAŠI JUBILANTI

28. 7. 2021
Marcela Dubová
oslavila 75 let

29. ledna 2022 20:00 hodin

přijte rozhýbat své tělo!

Číslo 27

12. 6. 2021
Pavel Farka
oslavil 75 let

pořádá T. J. Sokol

BODYFORMING

Červen - listopad 2021

D

en před Novoveskými slavnostmi 30. července se
v prostorách OÚ Nová Ves povedl vytvořit minifestival umění
„Múzy na vsi“. Pro místní obyvatele bylo příjemným překvapením zjištění, že v jejich okolí
je tolik talentovaných lidí a zároveň tímto společným projektem se podpořila tvůrčí a umělecká činnost, která je mezi lidmi
vždy potřeba, zvláště v těchto
těžkých časech. Myšlenkou bylo
spojit tvorbu amatérských i profesionálních umělců a přinést lidem radost i potěšení z umění,
ze strany diváka i autora. A kdo

bylo oněch 13 uměleckých duší
(některé i zastoupené svou rodinou nebo pozůstalými), které přispěly svými obrazy po celou dobu trvání výstavy od 30. 7. do 10.
9.? Vladimír Huspeka, Václav
a Martin Houška, Josef Zikmund,
Ludvík Reindl, Barbora Bálková, Kateřina Jaklová, Pavel Farka, Patrik Hyka, Josef Stropek,
Claudi Ondok, Kateřina Ašenbrennerová a Elmíra Kotková.
S přáním, abychom se opět v dalším roce mohli sejít, děkuji všem,
kteří pomohli při instalaci výstavy a s přípravou pohoštění.
Pavlína Nídlová

9. 9. 2021
Milan Horák
oslavil 70 let
30. 9. 2021
Drahomíra Vávrová
oslavila 70 let
4. 10. 2021
Ludmila Kubatová
oslavila 75 let
19. 11. 2021
Kateřina Vacková
oslavila 85 let
Všem jubilantům přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nová Ves přeje
Marek Prokeš

Blahopřejeme

Rozloučili jsme se

Dne 13. září 2021 manželé Jarmila a Miloslav Šindelkovi z Nové Vsi
oslavili 63 let společné cesty životem.

7. 3. 2021
Jaroslav Šteier, 75 let
14. 3. 2021
Marie Jaklová, 72 let

Světlo a stín
Pod jemným stromů krajkovím
se k tanci mihá světlo, stín.
Jak divný pohled k blankytu
je z šerých lesních úkrytů,
když vzhůru zrak tvůj zalétá.
Změť větvoví se proplétá
a přes nebe svou clonu tká
Neznámý Tkadlec... ruka tvá
jen hlavu ztěžklou podpírá,
vzdech tichý, ústa otvírá...
A suché, staré listí ztlelé
ti vonné, měkké lože stele.

V tom tichu lesním světlo-stín
se v tanci mihá... Tíha vin,
jež srdce svírá, vláhou teď
ti z očí prýští. Hledáš odpověď
na otázky své. Komu jen
se svěřit se svým břemenem?

Vladimír Kössl

V tvém srdci bílé světlo plá,
stín za ním jako prapor vlá...
Jeť láska světlem - vine stín,
kol sebe krouží... A já vím,
že světlem jdeš-li stále vpřed,
stín tvůj tě musí provázet!
Kde světlo září, za ním v ráz
se stínů hra objeví zas.
Chci jedno jen: Bych v světle stál,
své srdce v jeho záři hřál
a šťasten byl tím bohatstvím...
A za sebou svůj nechal stín.

20. 3. 2021
Oldřich Sýkora, 69 let
21. 6. 2021
Jan Kolář, 63 let
4. 8. 2021
František Vávra, 76 let
18. 8. 2021
Aleš Huspeka, 74 let
21. 10. 2021
Václav Jakl, 79 let
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INZERTNÍ STR ANA

www.domyhewax.cz. Tel.: 737 009 003
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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