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Vítání občánků proběhlo tentokrát
pod dohledem sv. Floriána

V

sobotu 19. února 2022 jsme
zcela netradičně vítali nové
občánky v hasičské klubovně, neboť v zasedací místnosti OÚ právě probíhá rekonstrukce. I přes
počáteční obavy, zda-li se celá společnost vměstná do těchto
prostor, vítání proběhlo bez větších třenic i přesto, že hromadné
focení muselo být přesunuto před
hasičskou zbrojnici.
A tak sv. Florián z obrazu mohl pozorovat jak Ema Cuhrová, Radim
Tauer, Anna Neumannová, Petr
Uhlíř, Klára Kutláková, Magdaléna

Štěpánková a Jakub Šulčík společně se svými rodiči a prarodiči přijali uvítání do naší obce.
Dárky, v podobě poukázky
na ovocný strom, kniha s věnováním a růže pro úsměv maminek, byly rozděleny jako každý
rok. Nekonalo se pouze recitační
vystoupení dětí z MŠ Nová Ves,
které se ale přesto zhostily papírových přáníček. O básničky dětí
jsme sice byli ochuzeni, ale toho
se směle ujal pan starosta, doprovázen dětským pláčem v různých
tóninách.

Tradičně byly také dětem věnovány keramické destičky s otiskem jejich dlaně (a jedné nožky), kterou pro ně vyrobili Martin
Ašenbrenner a Petr Tvaroh. Fotografování nám zajistil opět Jan
Lenc a jeho fotografie budou připraveny pro rodiče od 14. března
na obecním úřadě.
Společně se slovy pana starosty:
„A pokud vás život zavede kamkoli, vzpomeňte si, kde je váš domov,“ přeji vám jménem zastupitelů obce Nová Ves pevné zdraví
a radost z malých okamžiků. ka

Změna územního plánu Nové Vsi č. 1 je schválena

J

sou to už neuvěřitelné tři roky,
kdy jsme na stránkách Zpravodaje informovali o zadání změny
územního plánu č. 1. Připomenu
jenom to, že změna ÚP vyplynula
z podnětů občanů Nové Vsi. Žádostí se sešlo celkem 13 a v podstatě
to znamenalo projít procesem jeho

změny v celém rozsahu dokumentace. To znamená provést kompletní
revizi všech závazných stanovisek
dotčených orgánů (jejich vyčerpávající seznam je velmi dlouhý).
ÚP obce je zásadní dokumentace pro budoucí plánování výstavby s nalezením vyváženého stavu

mezi životním prostředím, hospodářským zájmem společnosti a zájmy obyvatel obce. Z této věty je
patrno, že k tomu, aby ze závazných stanovisek byl poskládán
funkční územní plán, je potřeba
nějaký čas.
(Pokračování na straně 2)

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
Jsem rád, že po dvou letech střídání omezování a následných rozvolňování se
situace vrací
- snad už nadobro - k normálu. Spoustu
věcí jsme museli odložit,
ba dokonce
bez náhrady
zrušit. Ale na druhé straně se mnoho nových věcí podařilo uskutečnit. Věřím, že jste na tom byli obdobně, a protože jsem přesvědčen
o tom, že jste našimi pravidelnými
čtenáři, nebudu se tedy opakovat,
psali jsme o nich již v předchozích vydáních. Těším se na setkávání s vámi při všemožných příležitostech. Možnost bude jak při
sportovních, tak při kulturních
a společenských akcích – letos se
konečně pořádá Dětský maškarní rej a dlouho očekávané Šibřinky. Protože se snažíme, aby to
v naší obci žilo, příležitostí budete mít mnohem více. Připravujeme
druhý ročník Dětských rybářských
závodů, stále jsme aktivní v akci
„Sázíme budoucnost“ a již po několikáté se přihlašujeme k celosvětovému dni „Ukliďme Česko“. A také chystáme tradiční jarní
svoz odpadů. A v těchto dnech finišuji společně s několika nadšenci, u mě v garáži nebo na dvorku
myslivny, s výrobou sovích budek. Na závěr si dovolím vyzvat
vás, kteří se nebojíte přiložit ruku
k dílu nebo máte chuť přijít s dobrým nápadem, anebo jste jen rádi
v dobrém kolektivu, zapojte se.
Přeji všem hezký začátek jara, a aby
vše, co zima přinesla, přebolelo.
Jiří Hošna
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Otravné výpadky veřejného osvětlení
A

no, je to přesně tak, jak je
v nadpisu a dost možná ještě
hůř. Ve zpravodaji vás každým rokem průběžně informujeme o tom,
jak rekonstruujeme naše veřejné
osvětlení v obci. Ale každého občana musí napadnout otázka, jak
je možné, že nové osvětlení například pod kolejemi vykazuje časté
výpadky? Pokusím se jasně na tuto otázku odpovědět.
S kompletní obnovou osvětlení obce se průběžně začalo od roku 2016. Technologie LED svítidel přináší velkou úsporu a rovněž
jakousi štábní kulturu obce. Pokud bychom zvolili model, že
každé staré světlo nahradíme novým LED, vyřešili bychom celý

problém jenom částečně. Ten tkví
v celkové zastaralosti rozvodné
soustavy počínaje náhodným rozmístěním lamp až po naprosto nevyhovující elektrické vedení k jednotlivým světlům. Znamená to, že
světelná soustava obce se předělává komplet a po etapách. A to je
ten problém. Z každého napájecího místa, kde jsou elektro hodiny, a ty jsou ve vsi celkem čtyři, je vždy napájeno několik ulic
nebo částí. Každá část nebo ulice
má svůj proudový jistič, který je
napojen do hlavního jističe u hodin. Pokud nastane zmíněný stav,
že v jedné ulici máme úplně nové osvětlení a v druhé staré (kolem
obchodu), dojde hlavně při silném

větru na starém vedení, které je zavěšeno souběžně s vedením nízkého napětí, k elektrickému zkratu. Ten pak shodí i hlavní jistič
a s ním přestane fungovat celá část
pod tratí. Tento stejný problém se
projevuje i u osvětlení od benzinové pumpy na Hůrku. U této větve
se problém částečně vyřešil instalací samostatného jištění na vstupním vedení do sloupu VO. V případě zkratu dojde jenom ke spálení
pojistky samostatného jištění a tím
nezhasne celý okruh pod hlavní
silnicí, ale jenom část cesty nad
benzinkou. Nezbývá než všechny
ujistit, že na zmírnění tohoto problému stále pracujeme a za vzniklé komplikace se omlouváme.

Číslo 28

Termín splatnosti
poplatků
za popelnice

Posledním termínem
k zaplacení poplatků
je 31. března 2022.
Za odpady 600,- Kč/osoba,
za jednoho psa 200,- Kč, každý
další je za 300,- Kč. Poplatky
je možno hradit bankovním
převodem na účet obce 268862381/0300.
Do poznámky uvete své jméno.
Po uhrazení nutno vyzvednout
známku na OÚ.

Změna územního plánu Nové Vsi č. 1 je schválena
(Dokončení ze strany 1)
Musím si přiznat, že tři roky byl
i pro nás hodně velký časový rámec, se kterým nikdo nepočítal.
Důvod, nebo chceme-li viník, je
v dnešní době snadno dosaditelný
za každý problém – to ten covid.
Když se zpětně ohlédnu a vzpomenu si, jak skoro každé vyjádření

bylo zpožděno buď příčinou nemoci, karanténou na pracovišti,
případně v rodině, tak je vlastně
úspěch, že změna ÚP byla dokončena. Zároveň rozumím všem netrpělivým žadatelům, kteří kvůli čekání na doplnění požadované
změny nemohli realizovat své projekty. Jak už jsem se zmínil – ÚP
je zásadní dokumentací obce pro

plánování výstavby (osobně mu říkám „svatý grál obce“).
Je třeba mít na paměti, že pokud chci realizovat, a to nejenom
u nás, byť drobnou stavební úpravu nebo nákup pozemku, či provozovat podnikání, tak první krok
je řádně si pročíst nebo si nechat
vysvětlit na OÚ důležité informace vedené v územně plánovací

dokumentaci. Bez této znalosti
nemusí plánovaný záměr skončit
získáním potřebných povolení.
Na závěr jenom všechny ujistím,
že změna ÚP č. 1 s sebou nepřinesla žádné velké změny. Charakter území je neměnný a další
zábor zemědělské půdy pro jakoukoliv výstavbu je naprosto
minimální.
mp

V obecním lese byl znovu nazdoben vánoční strom pro lesní zvěř

Z

jara roku 2020 byl do obecního lesa věnován rodinami Marešů a Češků bývalý vánoční smrček v květináči. Díky
těmto dvěma rodinám vznikla
již předloni iniciativa ozdobit
před Vánocemi tento stromek

pro lesní zvěř. A když v prosinci
loňského roku přišla komise Pobytu v přírodě odboru všestrannosti České obce sokolské (OV
ČOS) s vánoční výzvou „Strom
pro lesní zvěř“, tak jsme se já
a Kateřina Ašenbrennerová, jako

zástupci místního Sokola přidali. Ve čtvrtek 23. prosince jsme
se společně s místními i přespolními dětmi a jejich rodiči vydali do obecního lesa a nazdobili strom pro lesní zvěř. Byla to
velmi pohodová akce, na níž mě

velice těší to, že vznikla naprosto bezprostředně. Doufám, že
se tato iniciativa časem přemění v tradici a těším se, že se před
letošními Vánocemi do lesa vydáme ještě ve větším počtu.
jh
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Rozpočet obce na rok 2022 je v normě
S

estavování rozpočtu obce sebou přináší jedno z nelehkých rozhodování ke konci roku. Finance, které na jedné straně
získáváme ze státního rozpočtu, je třeba rozdělit tak, aby byla
uspokojena alespoň část občanů

žijících v celém katastru obce
Nová Ves. Což se ne vždy daří.
Ale přece jenom, když se zpětně ohlédnu za posledními roky,
tak téměř každá část obce Nová Ves byla dotčena nějakou rekonstrukcí, opravou nebo novou

výstavbou. Výjimka nebude ani
v tomto roce.
Předpokládaný příjem pro rok
2022 se odhaduje na 12 mil. Kč.
Z této částky je v rozpočtu počítáno pro následující akce, které
mají v tomto roce prioritu. Jenom

připomínám, že ne vždy se podaří
akci dokončit nebo přímo zahájit
v tomto roce. Následující odkazy
berte jako vypíchnutí toho nejdůležitějšího v zájmu obce. V rozpočtu obce jsou rovněž i položky
týkající se oprav a údržby.

Úprava nátoku ČOV

Oplocení čistírny odpadních vod

Jako první se v tomto roce začne s realizací úpravy nátoku na čistírnu
odpadních vod. Tato úprava vylepší stavy, kdy se při prudkém zvýšení
hladiny splaškové vody u nátoku čistírny dostává hrubě znečištěná voda do Zborovského potoka. Na tuto akci jsme si podali žádost o dotaci
z grantu Jihočeského kraje programu obnovy venkova.

Tímto záměrem vznikne oplocený areál s vjezdovou bránou kolem
čistírny odpadních vod. Do tohoto vymezeného prostoru budou postupně přesunuta sběrná místa tříděného odpadu z jednotlivých částí obce s jasně danou otevírací dobou, která bude přizpůsobena požadavkům obyvatel obce.

Dětské hřiště ve staré části Nové Vsi

Odkanalizování části obce Hůrka (kopec)

Zde je naplánována obnova povrchu pískového hracího kurtu. V tomto
případě je již požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

V tomto případě se jedná o zahájení příprav na odkanalizování. Půjde o jednu z finančně nejnáročnějších staveb realizovanou v poslední době. Vzhledem k tomu, že se podařilo obnovit již neplatné stavební povolení pro tuto stavbu a jasně se definoval způsob čištění
splaškových vod, bylo rozhodnuto se stavbou kanalizace začít co
nejdříve. Pokud se nepodaří získat finanční podíl z dotačních programů, jsme připraveni jednat o bankovním úvěru rozloženém na více let, tak aby nebyla Obec Nová Ves v budoucnu omezena ve svém
dalším rozvoji. Tato investice bude do rozpočtu obce zahrnuta formou rozpočtového opatření až v době, kdy budeme mít celou akci finančně zajištěnou.
mp

II. Etapa chodníku do staré části Nové Vsi
Další plánovanou investicí je pokračování ve výstavbě navazující
na první část nově vybudovaného chodníku společně s novým osvětlením směřujícím do centra staré části Nové Vsi. Jak se vypořádat s vysokou nákladovostí, která při stavbě pravděpodobně přinese i obnovu
stávající dešťové kanalizace? To bude úkolem při získání peněz z dotačního titulu Státního Fondu Dopravní Infrastruktury.

Jižní tangenta II. etapa se znovu připomenula

N

aposledy se téma Jižní tangenty na stránkách Zpravodaje přetřásalo v únorovém vydání
roku 2018. Od této doby již uplynul nějaký čas a je vhodné si připomenout změny, které se za tuto dobu udály. Na úvod upřesním často
zaměňované pojmy Jižní tangenta
I. etapa a Jižní tangenta II. etapa.
Dohromady dávají oba názvy jeden celek - tedy Jižní tangenta České Budějovice. Její trasa začíná
na výpadovce E55 směrem na Český Krumlov v místě mezi Planou a Boršovem nad Vltavou. Odtud pokračuje mezi obcí Roudné
a Včelná k budoucímu sjezdu dálnice D3 v Roudném u krouhárny
zelí. Potud je její označení Jižní tangenta I. etapa. V současnosti je tato
část již ve výstavbě a naváže na budovanou dálnici D3. Oproti tomu
Jižní tangenta II. etapa se celkově
nachází ve fázi příprav a její trasa
je plánovaná v koridoru od zmíněného dálničního sjezdu v Roudném
směrem na Vidov, Heřmaň, Borovnici, dále přes chatovou oblast pod
Novou Vsí vyúsťující v lese nad

Zajíčkovcem a dále na hlavní silnici II/156 směrem na Nové Hrady.
Tolik na upřesnění.
Ti, kteří sledují a zajímají se o přípravu výstavby II. etapy, jistě zaznamenali vlnu nevole ze strany
dotčených obcí a majitelů soukromých pozemků, přes které je koridor tangenty veden. Tento nesouhlas vedl až k podání kasační
stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, kde se stěžovatelé domáhali zrušení aktualizovaných
zásad územního rozvoje Jihočeského kraje týkající se části záměru – Dálniční přivaděč – Jižní tangenta II. Správní soud tuto stížnost
v prosinci 2019 zamítl. Vzhledem
k tomu, že toto téma je pro všechny dotčené poměrně citlivé, je nalezení případného kompromisu,
který bude podložen jasnými argumenty a důvody, stále ve hře. Nový impuls a snahu ve věci komunikovat se všemi zúčastněnými
přinesl v krajských volbách v říjnu 2020 nový hejtman Jihočeského
kraje MUDr. Martin Kuba. Na základě studie proveditelnosti, která

měla prověřit všechna předpokládaná úskalí, jsme jako starostové
dotčených obcí byli přizvání k historicky prvnímu vzájemnému jednání za účasti hejtmana. Zde jsme
se seznámili s navrhovaným řešením a možností jeho připomínkování. Ty se týkaly hlavně úprav
směru navrhované trasy a napojení na stávající místní komunikace
třetích tříd, konkrétně „u křížku“
v Borovnici.
Dalším požadavkem bylo zapracování cyklostezky podél celé její
etapy. A asi nejdůležitější požadavek je vypracování studie proveditelnosti pro napojení na dálniční síť
ve směru od Strážkovic v koridoru
územního plánu značený stále jako
dopravní rezerva pod označením
D1-D42/1. Tento koridor se táhne mezi částí obce Nová Ves a stará část Nová Ves směrem za obec
Nedabyle, Doubravice a dále navazující na koridor dálnice D3,
ve kterém by mohlo toto severní
napojení pokračovat na sjezd dálnice Pohůrka.

Možná někomu přijdou některé
tyto informace šílené, ale ve své
podstatě jde o to, proč ano nebo
ne takovouto stavbu realizovat tady a ne jinde. Pokud bude i druhá varianta studie proveditelnosti zhotovena, tak její výstup jistě
všem dostatečně nastaví zrcadlo.
Hlavně dopady na okolní krajinu
(konkrétně území pod Nedabylí
vedené jako historická prameniště vody) a celková náročnost stavby. Jenom pro představu - ve studii proveditelnosti Jižní tangenty
II je plánováno se 14 stavbami vedenými jako mosty, mostky, protipovodňové mosty, podchody pro
zvěř a 3 křížení a křižovatky. Celková délka trasy je 5520 m.
Jak se říká – „o peníze jde vždy až
na prvním místě“. V tomto směru
bude jistě zajímavé sledovat hlasování zastupitelstva kraje o této nemalé investici.
Více informací s koordinační situací na https://dopravnistavby.krajjihocesky.cz/cs/jizni-tangenta-ceske-budejovice-ii-etapa.
mp
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Když je dobrá vůle, radost se může
předávat do nekonečna
Č

as letí jako voda. Člověk by
neřekl, že je půlka školního roku za námi. Děti nám rostou přímo před očima, každý den
jsou chytřejší a bystřejší. Je vidět,
že se o ně u nás ve školce dobře
staráme. Od svatého Martina jsme
s dětmi prožili mnoho krásných
a kouzelných chvil. Děti navštívila mikulášská družina. Všichni byli opravdu stateční! Někdo
se bál méně, někdo více – i děti totiž vědí, že čerti zlobení vycítí. Anděl s Mikulášem děti obdarovali nadílkou a před jejich
odchodem jsme všichni čertovi
přísahali na pekelnou knihu, že
budeme v příštím roce sekat dobrotu. V adventním období jsme naše rodiče, kterým děkujeme za celoroční spolupráci, potěšili malým
čertovským vystoupením, které
se uskutečnilo v odpoledních hodinách na zahradě mateřské školy. Než jsme se nadáli, Vánoce
nám zaklepaly na dveře. S dětmi
jsme nachystali vánoční výzdobu,

poslouchali koledy a nasávali ducha Vánoc. Janička nám před
prázdninami uvařila vynikající
„štědrovečerní oběd“, na kterém
jsme si všichni společně u jednoho stolu pochutnali. Ani dárky

ve školce nechyběly! Ježíšek byl
opravdu štědrý, a tak se děti mohou těšit z nového nábytku v herně, didaktických hraček, plyšáků,
stavebnic nebo vozidel, která každý den prohání na zahradě. Nové

hračky dětem přinášejí mnoho zábavy a radosti.
A o jednu radost se s Vámi chceme
na závěr jako školka také podělit.
Na konci loňského školního roku
Moravu postihlo zničující tornádo. V naprosto devastujícím stavu
skončila Mateřská škola Hrušky.
Děti si neměly kde hrát, nemohly
se vzdělávat a učitelkám i paní ředitelce zůstaly oči pro pláč. Proto
jsme jako kolektiv požádali rodiče,
aby nám namísto květin a dárečků jako poděkování za odvedenou
práci, darovali libovolnou částku,
kterou jsme chtěli Hruškám poslat.
S naším přispěním se nám podařilo
na obnovu školky poslat krásných
12 000 Kč. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se spolu s námi
na zaslání i této malé pomoci, podíleli. Mateřská škola Hrušky byla
konečně po více jak půl roce znovuotevřena. Radost nás všech, ale
především dětí, které se konečně
mají kam vrátit, je nevyčíslitelná!
Pavla Pundová, učitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NOVÁ VES
Zápis do naší mateřské školy bude ve středu 4. května 2022 osobně,
pokud nám epidemiologická situace dovolí. V letošním školním roce
máme 10 předškoláků, tzn., že když nastoupí všichni do Základní
školy, budeme mít 10 volných míst.
Přednostně přijímáme do mateřské školy děti v posledním roce před

zahájením školní docházky a děti tříleté spádové, které jsou zdravotně
způsobilé. Veškerou potřebnou dokumentaci najdete na našich webových stránkách www.novavesms.cz měsíc předem.
Štěpánka Hušková Laštůvková, ředitelka MŠ Nová Ves

Koledníci zanesli do našich domovů požehnání
V

sobotu 8. ledna 2022 se
v Nové Vsi po roční odmlce zase zpívalo a vinšovalo
do nového roku. Tentokráte koledovalo 12 králů a královniček
- Martin a Jeník Marešovi, Jindra Češka, Kryštof a Johanka a Jonáš Ašenbrennerovi, Kuba Jakl,
Stánička Prokešová, Ivetka Svoboda, Adam Staněk, Nikolka Jiráková a Eliška Robovská, kteří
svým nadšením vybrali v Hůrce
a v Nové Vsi částku 23 804 Kč.
Je to téměř o 11 tisíc Kč více než
v loňském roce, kdy se přispívalo
pouze do pokladniček umístěných
v prostorách OÚ a pošty.

V celé střížovské farnosti bylo
vybráno celkem 101 346 Kč, což
je o 63 tisíc Kč více než v loňské
pandemické době. 65 % výtěžku půjde přímo na služby Charity České Budějovice a bude věnováno na podporu charitního
Domova sv. Alžběty pro matku
a dítě ve Veselíčku u Milevska.
Více o tomto Domově, výsledky koledování v jednotlivých
obcích regionu a záměry na využití financí této sbírky naleznete na cbudejovice.charita.cz/
trikralova-sbirka.
Redakční rada
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Turnaj registrovaných hráčů stolního tenisu
D

ne 8. ledna 2022 se konal
v místní sokolovně narychlo
uspořádaný turnaj registrovaných
hráčů ve stolním tenisu. Zúčastnilo se jej dvanáct členů z domácího
oddílu a šestice pozvaných hráčů.
Před druhou hodinou odpolední
proběhlo rozlosování do tří skupin po šesti účastnících a v 14:00
již započaly první zápasy. Hráči z okresních soutěží až po hráče z krajského přeboru měřili své
síly a předváděli skvělé výkony.
Když už jim docházel dech, měli na posilněnou tekoucí zlatavý
mok a skvělý guláš, který připravil
Jakub Nápravník, za což mu patří
velký dík. Po pár hodinách začali v jednotlivých skupinách krystalizovat favorité turnaje. Do finálového pavouka se probojovala
osmička nejlepších. Zbytek pokračoval v turnaji útěchy. Čtvrtfinálové zápasy rozhodly o aspirantech

po kterých se mohli radovat Jakub Nápravník a Kamil Betka. Tito dva ve finále předvedli strhující
pětisetovou bitvu, ze které vzešel
vítěz tohoto turnaje Kamil Betka.
Třetí místo uhrál Petr Chmel. Následovalo předání cen a posezení
pro všechny účastníky.
Věřím, že za rok se znovu sejdeme a vytvoříme opět skvělou atmosféru, která po celý turnaj panovala.
Jiří Hošna ml.

Na fotce zleva: Jiří Founě, Kamil Betka, Jakub Nápravník a Petr Chmel.

na bednu. V semifinále se proti
sobě utkali Petr Chmel (TJ. Sokol
Strakonice) a Jakub Nápravník (T.
J. Sokol Nová Ves). Druhý zápas

obstarali Kamil Betka (Velešín –
Přídolí) a Jiří Founě (SK Pedagog ČB). Vyrovnané zápasy nakonec rozhodly těsné koncovky,

Výsledková listina:
1. Kamil Betka 2. Jakub Nápravník 3. Petr Chmel 4. Jiří Founě 5.
– 8. Miroslav Houška, Miroslav
Troup, David Lojka, Vladimír Paleček 9. Karel Malčák (vítěz turnaje útěchy) 10. Jiří Hošna ml. 11.
- 12. Stanislav Mašek, Luděk Joun
13. – 16. Karel Návara, Filip Návara, Petr Honsa, Radek Erba 17.
– 18. Radek Jirák, Jan Cihlář.

Turnaj neregistrovaných jsme nakonec uspořádali
I

přes neutěšený stav s opatřeními kolem zabránění šíření koronaviru se po roční odmlce v naší sokolovně sešli amatérští stolní
tenisté, aby odehráli další ročník
Vánočního turnaje neregistrovaných. S ohledem na víkendové
svátky se tentokráte hrálo netradičně v úterý. Letos se v kategorii
dětí nehrálo, důvodem byla účast
pouze tří borců, kteří se dobrovolně přihlásili do kategorie dospělých. Tímto děkuji Ondrovi Lebedovi, Mikolášovi Míčovi a Jakubu
Vávrovi, že pořadatelům usnadnili

Uklime svět,
uklime Česko
V pátek 1. dubna 2022 se obec
Nová Ves opět připojí k celosvětovému úklidovému dni „World
Cleanup day“.
Sraz v 9:00 před OÚ Nová Ves,
kde budou předány pracovní rukavice a pytle na odpadky. Případné
dotazy na tel: 724 191 817.
Na konci „úklidové směny“ bude
pro dobrovolníky nachystané občerstvení u táboráku.
www.UklidmeCesko.cz

Zleva: Ladislav Vávra st., Juraj Pavkov a Tomáš Lebeda.

průběh turnaje. Celkem startovalo
18 účastníků, bohužel se letos nezúčastnila žádná žena. Ve třech
skupinách se bojovalo o postup
do té finálové. Vítězství si nakonec zcela zaslouženě odnesl Juraj Pavkov, který ve finále porazil
Tomáše Lebedu, třetí skončil Ladislav Vávra st. Velké poděkování patří pořadatelům a obci Nová
Ves za finanční podporu na ceny
do turnaje. Vřelý dík zaslouží také
všichni borci za předvedené výkony i za to, že si v tomto nezvyklém
termínu přišli zasportovat.
jh

Svoz
velkoobjemového
odpadu
v sobotu
2. dubna 2022
od 8:00 do 10:00 hodin
ve spolupráci s SDH
na skladě před OÚ v Nové
Vsi. Žádáme občany, aby
odpad naváželi v pátek
odpoledne.

Obec Nová Ves pořádá společně s SDH Nová Ves

Dětské rybářské závody v plavané
v neděli 8. 5. 2022
na hůreckém rybníku registrace závodníků 7:30 - 8:00 hod.
loví se na 1 udici
startovné 100,- Kč
max. počet závodníků: 30 dětí do 15-ti let
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Tříkrálová sbírka byla po roční odmlce opět
se zpěvem dětí a milou štědrostí dárců
V

obci Nedabyle proběhla dne
15. 1. 2022 tradiční Tříkrálová sbírka Diecézní charity České Budějovice.
V loňském roce se pod vlivem
pandemických opatření ve své tradiční podobě nekonala. Byl zorganizován jen výběr peněz prostřednictvím SMS brány a platbami
přes účet.
Letos přišlo uvolnění a mohli malí králové dárcům zazpívat a popřát hodně zdraví a štěstí do Nového roku.
Letošní výtěžek ze sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka
probíhá.
Dárci v naší malé obci přispěli
částkou celkem 8 635,- Kč. Všem
dárcům se patří za jejich štědrost poděkovat a nesmíme zapomenout ani na malé koledníky

- Matěj Andrle, Matěj a Vilda Křížů, Alžbětka a Madlenka Filipová a Matyáš Čížkovský- a jejich

doprovod Zdislavu Pražákovou
a Barboru a Ludvíka Reindlovi.
Bez všech těchto pomocníků by

tato záslužná sbírka neproběhla.
Děkujeme!
Ludvík Reindl

Dobrovolní hasiči mohou k zásahům využívat
nový skříňový přívěs
V

loňském roce pořídila obec
Nedabyle pro jednotku sboru dobrovolných hasičů nový skříňový přívěs.
Už tradičně se může obec Nedabyle při řadě činností spolehnout
na dobrovolné hasiče. Ti v obci
rozvíjí nejen spolkovou a sportovní činnost, ale jsou aktivní i jako zásahová jednotka. V tomto
směru se snažíme jednotku také patřičně vybavit. V roce 2017
jsme pořídili zásahové vozidlo –
dopravní automobil. Tento automobil je primárně určen pro
přepravu osob. Možnosti pro uložení materiálu jsou tedy omezené. A protože místa pro materiál
není nikdy dost, rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení přívěsu.
To se nakonec po drobných peripetiích podařilo. Celková cena

přívěsu je 218 500,- Kč. Dotaci
ve výši 100 000,- Kč poskytl Jihočeský kraj z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

Jihočeského kraje. Přívěs byl pořízen v loňském roce. Aktivního
zásahu se ještě nezúčastnil. Hasiči plánují ještě drobné úpravy např. bezpečné uchycení břemen

během přepravy a další. Věříme,
že i tato technika splní svůj účel
a bude nápomocná nejen v případě zásahu.
Pavel Sobotka

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne 9. 4. 2022 za obecním úřadem.
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Další ročník projektu Dne zdraví
proběhl na naší škole
V

e čtvrtek 3. února 2022
na naší škole proběhl již několikátý ročník v rámci projektu
„Dne zdraví“.
Na tradičních stanovištích se děti učily základním poznatkům
o zdravé výživě, zdravém pohybu,
poskytování první pomoci a zdravém životním stylu.
Na prvním stanovišti byla pro děti připravena potravinová pyramida, na které se seznámily se správným složením jídelníčku. Cílem
bylo seznámit děti hravou formou s tím, které potraviny jsou
v potravinové pyramidě základní, a tedy pro zdraví prospěšné.
Seznámily se také se „zákeřnými kostkami“ – potravinami, které bychom měli jíst pouze v malých porcích a výjimečně. Poté
si samy připravily malou svačinku, při které ochutnaly „klíčky“.
Na druhém stanovišti si děti povídaly o rizikovém chování, kam
se řadí například kouření, drogy,

šikana a další. Na třetím stanovišti byla připravena také pyramida,
ale tentokrát pyramida pohybu. Je
nutné se každý den hýbat a existují různé druhy pohybu. Sportováním se dostáváme do nejvyšších
pater pyramidy. Následně si děti v tělocvičně vyzkoušely „opičí
dráhu“, která je moc bavila. Čtvrté stanoviště bylo spojeno se zásadami zdravého stravování. Děti si formou koláže vytvořily svůj

vlastní zdravý talíř. Na pátém stanovišti měly děti možnost si vyzkoušet masáž srdce na umělé figuríně. Poskytovaly první pomoc.
Na závěr dne se všichni žáci sešli v tělocvičně, kde měli možnost
sdílet, které aktivity je bavily nejvíce. Od společnosti DM drogerie si každý žák odnášel taštičku
„Veselé zoubky“, která obsahovala produkty pro správnou péči
o chrup.

Pro drobné zásilky už nemusíte
na poštu. Využijte zásilkovnu
D

oba s nejrůznějšími omezeními, kterou prožíváme v posledních dvou letech, nás naučila
a trochu i donutila pořizovat mnohé věci přes eshopy. Pro někoho je
to již běžná součást života, někdo
se s tímto nakupováním zatím seznamuje a samozřejmě někdo se
bez toho obejde úplně. Z dostupných statistik se ale počet Čechů
využívajících internet k nakupování skutečně zvýšil. Nákup je celkem snadný, menší úskalí může
znamenat volba doručení. Se zvýšeným zájmem o internetové nákupy se rozšířily i možnosti doručování. Pro menší zboží, u něhož je
doprava až domů poměrně drahá,
se s úspěchem využívají tzv. samoobslužná výdejní místa. A jedno takové výdejní místo bylo instalováno i v obci Nedabyle. Zařízení
nemusí být připojeno na elektrickou síť, má vlastní napájení pomocí
solárního panelu a baterie. Dohoda
s provozovatelem byla poměrně
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Základní škola
a mateřská škola
Nedabyle

ZÁPIS
DO PRVNÍ TŘÍDY
se koná v pátek
8. dubna 2022
od 13 do18 hodin

Těší se děti i paní
učitelky
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst.
3 školského zákona začíná povinná školní docházka, dosáhne-li dítě šestého roku věku (letos tedy děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8.
2016. Dále se k zápisu dostaví i děti, kterým byl v roce 2021 schválen
odklad školní docházky o 1 rok.
S sebou občanský průkaz jednoho
zákonného zástupce a rodný list
dítěte, popř. zápisní lístek (na webu školy www.zsnedabyle.cz)
Je možné do první třídy od 1. 9.
2022 přijmout 18 dětí.
Kriteria přijetí:
1. Trvalý pobyt žáka ve školském
obvodu ZŠ Nedabyle (obce
Nedabyle, Doubravice)
2. Starší sourozenec ve škole
3. Trvalý pobyt žáka v obci Nová Ves
4. Žáci s jiným trvalým pobytem
5. Pokud počet žáků při zápisu
překročí kapacitu školy, budou
rozhodovat předchozí kritéria
a rozhodnutí losem.

NAŠI JUBILANTI
17. 11. 2021
František Valha
oslavil 70 let
7. 1. 2022
Jiří Havlice
oslavil 60 let
3. 2. 2022
Jiří Jakub Kubeček
oslavil 70 let

rychlá. Menší diskuse proběhla
nad výběrem vhodného místa. Vánoční nákupy jsme sice nestihli, ale

od 3. 1. 2022 mohou nejen naši občané tuto zásilkovou službu plně
využívat.
Pavel Sobotka

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová
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Svobodná je volba do mladých fotbalových týmů
N

epořádáme nábory do mládežnických týmů, ale upřednostňujeme
svobodnou volbu, takže pokud vaše dítko bude mít zájem zapojit
se do týmu ve své věkové kategorii, můžete s ním nezávazně přijít vyzkoušet nejdříve tréninky. Registrace do oddílu bude záviset jen na tom,
zda se dítě samo rozhodne, že by ho tento sport bavil, protože fotbal je
především hra a zábava.
Více informací naleznete na webových stránkách fotbalového oddílu
www.fotbalnovaves.cz a na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Nově je zázemí pro diváky a příznivce fotbalu otevřeno i při konání
tréninků. Při domácích utkáních, a to i mládežníků, je otevřené zázemí
již samozřejmostí. Těšíme se na vás při utkáních či trénincích našich
fotbalistů.
TJ Nová Ves

HARMONOGRAM JARO 2022
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (5 /4/) – 8 let)

MLADŠÍ ŽÁCI B (9 – 11 let)

1. 2. 2022 – 15. 3. 2022 od 17:30 hod.
=> každé úterý trénink Sokolovna v Nové Vsi
22. 3. 2022 – 28. 6. 2022 od 17:00 hod.
=> každé úterý trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
24. 3. 2022 – 30. 6. 2022 od 17:00 hod.
=> každý čtvrtek trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
(kromě soutěžních utkání viz. níže)

8. 2. 2022 – 30. 6. 2022 od 16:30 hod. (od 29.3.2022 od 17:00 hod.)
=> každé úterý trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
(kromě soutěžních utkání viz. níže)
18. 2. 2022 – upřesní trenér od 17:30 hod.
=> každý pátek trénink hala Mladé
Po upřesnění termínu trenéry od 17:00 hod.
=> každý čtvrtek trénink sportovní areál TJ Nová Ves

DOMÁCÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ (od 17:00 hod.)
14. 4. 2022 NOVÁ VES - ŘÍMOV
28. 4. 2022 NOVÁ VES - NOVÉ HODĚJOVICE
12. 5. 2022 NOVÁ VES - MLADÉ
2. 6. 2022 NOVÁ VES - JFA B
16. 6. 2022 NOVÁ VES - TRHOVÉ SVINY

DOMÁCÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ (od 17:00 hod.)
12. 4. 2022 NOVÁ VES - MLADÉ
26. 4. 2022 NOVÁ VES - NOVÉ HODĚJOVICE
10. 5. 2022 NOVÁ VES - HORNÍ STROPNICE

TURNAJE a PŘATELSKÁ UTKÁNÍ
27. 3. 2022 od 8:00 hod. O pohár starosty obce Dobrá Voda
(tělocvična ZŠ Dobrá Voda)
12. 6. 2022 od 8:30 hod. Boršov CUP 2022
Turnaj v Nové Vsi – termín v jednání
25. 6. 2022 – 26. 6. 2022 Budweis Cup 2022 (mezinárodní turnaj)
Přátelská utkání operativně dohodnuté termíny
=> sledujte www.facebook.com/fotbalnovaves
www.fotbalnovaves.cz, Instagram tjnovavesfotbal

MLADŠÍ ŽÁCI A (12 – 13 let)
9. 2. 2022 – 30. 6. 2022 od 17:00 hod. (od 30. 3. 2022 od 17:30 hod.)
=> každou středu trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
18. 2. 2022 – upřesní trenér od 17:30 hod.
=> každý pátek trénink hala Mladé
Po upřesnění termínu trenéry od 17:30 hod.
=> každý pátek trénink sportovní areál TJ Nová Ves
(kromě soutěžních utkání viz. níže)
DOMÁCÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ (od 17:30 hod.)
25. 3. 2022 NOVÁ VES - MOKRÉ
1. 4. 2022 NOVÁ VES - LIŠOV
15. 4. 2022 NOVÁ VES - ROUDNÉ B
29. 4. 2022 NOVÁ VES - BOROVANY
TURNAJE a PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
Turnaj v Nové Vsi – termín v jednání
25. 6. 2022 – 26. 6. 2022 Budweis Cup 2022 (mezinárodní turnaj)
Přátelská utkání operativně dohodnuté termíny
=> sledujte www.facebook.com/fotbalnovaves
www.fotbalnovaves.cz, Instagram tjnovavesfotbal

TURNAJE a PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
26. 3. 2022 od 8:00 hod. O pohár starosty obce Dobrá Voda
(tělocvična ZŠ Dobrá Voda)
Turnaj v Nové Vsi – termín v jednání
25. 6. 2022 – 26. 6. 2022 Budweis Cup 2022 (mezinárodní turnaj)
Přátelská utkání operativně dohodnuté termíny
=> sledujte www.facebook.com/fotbalnovaves
www.fotbalnovaves.cz. Instagram tjnovavesfotbal

A – TÝM
1. 2. 2022 – 14. 6. 2022 od 18:00 hod.
=> každé úterý trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
10. 3. 2022 – 16. 6. 2022 od 18:00 hod.
=> každý čtvrtek trénink ve sportovním areálu TJ Nová Ves
DOMÁCÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ (od 10:15hod.)
2. 4. 2022 TJ NOVÁ VES - NETOLICE
16. 4. 2022 TJ NOVÁ VES - PLANÁ
30. 4. 2022 TJ NOVÁ VES - TRHOVÉ SVINY
14. 5. 2022 TJ NOVÁ VES - MIROVICE
28. 5. 2022 TJ NOVÁ VES - SEMICE
18. 6. 2022 TJ NOVÁ VES - VELEŠÍN
Více na veřejných vývěskách v obci
TURNAJE a PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
20. 2. 2022 16:00 hod. SK VĚTŘNÍ – NOVÁ VES
=> UMT ČESKÝ KRUMLOV
26. 2. 2022 13:00 hod. SV WINDIGSTEIG (AUT) - NOVÁ VES
=> UMT STARÁ HLÍNA
6. 3. 2022 12:00 hod. TJ JISRKA TŘEBOŇ – NOVÁ VES => TŘEBOŇ
19. 3. 2022 13:00 hod. KAMENNÝ ÚJEZD – NOVÁ VES
=> KAMENNÝ ÚJEZD
Turnaj Memoriál Pavla Tvaroha => termín v jednání
Případné změny => sledujte na www.facebook.com/fotbalnovaves
www.fotbalnovaves.cz, Instagram tjnovavesfotbal
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Vesmírné okénko 2

Březen – květen 2022
B

líží se jaro a dny se prodlužují. Astronomické jaro začíná okamžikem jarní rovnodennosti,
při kterém Slunce na své pouti oblohou překročí nebeský rovník. Letos
se tak stane 20. března v 16:33 středoevropského času (SEČ). Slunce
se tak po půl roce vrátí z jižní na severní oblohu. Důsledkem toho jsou
na severní polokouli dny delší než
noci. Slunce také vrcholí výš nad
obzorem a jeho paprsky tak dopadají na zemský povrch pod větším
úhlem. To znamená, že na zemský
povrch dopadá více světla a ten se
díky tomu více ohřívá. Následkem
toho pak roste i teplota vzduchu.
Poslední březnovou neděli 27. 3.
přejdeme na letní čas označovaný
SELČ (středoevropský letní čas).

Planety
V průběhu jara budeme mít šanci
uvidět všech pět planet viditelných
okem. Na večerní obloze to bude
Merkur a to od půli dubna do začátku května. Ačkoli může být Merkur jasnější než Mars či Saturn, je
docela obtížné jej nalézt, protože
se trvale pohybuje v blízkosti Slunce. A tak ho můžeme spatřit pouze
za soumraku nebo za svítání, nízko
nad obzorem, kde je obloha hodně jasná. Období nejlepší viditelnosti bude tentokrát od 20. dubna

do 5. května přibližně mezi 20:30
a 21:00 SELČ. Merkur je třeba hledat asi půl hodiny po západu Slunce nad místem, kde Slunce zapadlo.
Daleko hezčí představení se bude odehrávat ráno před úsvitem
na východní obloze, kde uvidíme
postupně čtyři planety. Začátkem
března to bude nejprve jasná Venuše s výrazně slabším Marsem, který bude pod ní, blíž k obzoru. Koncem března se k nim připojí Saturn,
zhruba stejně jasný jako Mars. Obě
slabší planety budou zprvu nízko
nad obzorem, ale jejich viditelnost
se bude den ode dne zlepšovat, jak
se budou pohybovat výše a od Venuše směrem doprava. 1. května
se k uskupení přidá i Jupiter, který bude ten den těsně u Venuše –
vzdálený jenom 1/3 stupně – to je
méně než průměr Měsíce na obloze. Krátce předtím, 30. dubna, ještě
pod obzorem, dojde totiž k největšímu přiblížení, tj. konjunkci těchto dvou jasných planet. Konjunkcí planet bude v průběhu jara více:
6. 3. Venuše s Marsem, 28. 3. Venuše se Saturnem, 5. 4. Mars se Saturnem a 29. 5. Mars s Jupiterem.

Jarní souhvězdí
Souhvězdí jarní oblohy sice nejsou tak výrazná jako ta zimní,
ale i mezi nimi najdeme několik

pěkných uskupení. Asi nejvýraznější z nich je Lev s jasnou hvězdou Regulus. Vlevo od něj je další
podobně jasná hvězda Spica [Spika] v souhvězdí Panny. Pokud se
od Spicy vydáme směrem k Polárce, narazíme na oranžově svítící Arcturus v souhvězdí Pastýře.
Pastýř tvarem trochu připomíná
Orion, ale jeho pás má jen 2 hvězdy, k tomu poměrně nevýrazné.

Meteory
Kromě hvězd a planet můžeme
na noční obloze zahlédnout světelný úkaz zvaný meteor. Většinou trvá méně než sekundu a meteor za tu chvilku může prolétnout
docela velkou část oblohy, někdy
i desítky stupňů. Lidově se říká, že
padá hvězda. Ve skutečnosti svítí
molekuly vzduchu nabuzené srážkou s tělískem, obvykle velikosti
zrnka písku, které vletí ohromnou
rychlostí (řádově desítky km/s)
do zemské atmosféry. Jejich zdrojem jsou většinou komety, jejichž
dráhy jsou lemovány proudy těchto částic, kterým říkáme meteoroidy. Pokud Země prochází takovým proudem, můžeme po několik
dnů pozorovat meteory vylétávající zdánlivě z jednoho místa na obloze. Mluvíme pak o meteorickém roji a místo se nazývá radiant.

Jednotlivé roje se jmenují podle
souhvězdí, ve kterých se nachází
jejich radianty. V průběhu jara tak
můžeme pozorovat Lyridy, aktivní 16. - 25. dubna s maximem okolo 22. dubna (až 20 meteorů/hod.
– je třeba pozorovat před východem Měsíce) a bohatší Eta-Aquaridy, aktivní 19. dubna - 26. května
s maximem 6. května (50 met./hod.
– pozorovatelné od 2:40 SELČ).
Jejich mateřským tělesem je známá Halleyova kometa.
Kromě rojových meteorů existují i meteory tzv. sporadické, které přilétají náhodně z různých
směrů. Jedná se o materiál rozptýlený ve sluneční soustavě převážně v rovině, ve které obíhají
planety včetně Země. Občas vlétne do zemské atmosféry i větší těleso, které pochopitelně svítí daleko víc. Jasným meteorům, které
jsou jasnější než Venuše, říkáme
bolidy. Velmi hmotná tělesa mohou průlet atmosférou přežít a jejich zbytky pak dopadnou na zem.
Děje se tak jen vzácně a takovému kameni spadlému z nebe se říká meteorit. Je to jen nepatrná část
původního tělesa. Z tunového balvanu zbyde obvykle jen několik
kg meteoritů, zbytek se rozpadne a vypaří při průletu atmosférou.
Václav Houška
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Před 90 lety byla v Nové Vsi
otevřena poštovna
N

ová Ves patřívala pod poštu Ledenice. Pak pod České
Budějovice 3, tam patřila i Hůrka. Když zde nebyla pošta, chtěli tu mít alespoň poštovnu. Poštovna byla koncesovaná poštovní
služebna nižší třídy, která vykonávala jen omezené množství služebních úkonů. Jejich obdobou jsou dnes Pošty Partner.
A od pošt se mj. lišila obdélníkovým razítkem.
Dne 19. srpna 1929 byla podána
žádost na Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze. Žádost zpracoval
Jan Šandera - oficiál ČSD, který ji
chtěl ve svém domě čp. 35 u nádraží provozovat. Tato žádost ale
musela být podána obcí, nikoliv
jednotlivcem. Navíc Šandera žil
na hůreckém katastru a obec Nová
Ves stála o to, aby poštovna byla
novoveská. Byl to podobný spor
jako když se jednalo, zda-li bude nádraží stát na pozemku hůreckém nebo novoveském.
Novoveský starosta Václav Lávička (1895–1975) žádost přepsal a znovu ji podal. Jako žadatele uvedl obec Nová Ves u Č.
Budějovic. Obec navrhovala jako vedoucího poštovny Kašpara
Krejčího z čp. 63 u nádraží. Jenže

Číslo 28

NAŠI JUBILANTI
14. 12. 2021
Miroslav Pešula
oslavil 94 let
26. 12. 2021
Jana Candrová
oslavila 75 let
27. 1. 2022
Marcela Radostová
oslavila 75 let

Úvodní obdélníkové razítko poštovny v Nové Vsi.

Šandera stál o to, aby poštovna
byla umístěna v jeho domě, a tak
v tom činil nějaké kroky.
Jednání se protahovala až do roku 1932 pro intervence poslanců
na obou stranách. Za Novou Ves
intervenoval poslanec Rudolf Beran (1887–1954), známá to postava našich novodobých dějin. Kdo
intervenoval za stranu hůreckou
se už těžko zjistí. Právě Beranovo
přímluvou byla jednání ukončena
– poštovna bude v katastru obce
Nová Ves.
Dne 1. února 1932 byl jako vedoucí poštovny obcí ustanoven Kašpar
Krejčí (1882–1970) a poštovna byla umístěna do jeho domu s koloniálním obchodem čp. 63. Poštovna u Krejčích zanikla 15. prosince

Kulturní a společenské akce
6. 3. 2022 od 15:00 hodin
v Sokolovně

Dětský maškarní rej
19. 3. 2022 od 20:00 hodin
v Sokolovně

Šibřinky
30. 4. 2022 od 17:00 hodin
u ohniště na hřišti

Stavění máje
8. 5. 2022 od 7:30 hodin
na hůreckém rybníku

Dětské rybářské závody

roku 1942. V roce 1948 žádal řezník Štěpán Mráz z čp. 68 o zřízení
poštovny. Obec nebyla napřed proti, ale v roce 1949 se MNV Nová
Ves usnesl, aby si ředitelství pošt
udělalo v naší obci poštovnu samo.
Poštovny se ale už rušily. V roce
1956 začalo MNV jednat o zřízení
poštovního úřadu v Nové Vsi, který byl otevřen 1. října 1957.
První novoveskou poštovní úřednicí zde byla Jarmila Beníšková.
Dále Růžena Stropková, Anna Vlčková, Jana Candrová (1971–2001),
Kateřina Candrová (2001–2003),
Václava Tesařová (2003–2005),
Božena Kalkušová (2005–2007)
a nyní od roku 2007 poštovnímu
úřadu vládne opět Kateřina Candrová.
Jiří Vávra

Ach, Katko, tahle noc je hezká,
chvilku pláč a chvilku zase smích.
A to je teprve naše první dneska,
čeká nás tisíc ještě krásnějších.
Čím se to stalo?
Že tužku jsem ztratil
a vrátil se pro ni včas,
anebo slza oči zarosila ti,
anebo láska okouzlila nás.
Do smrti asi neuhodnu čím,
a do smrti to budu, Katko, hádat.
/neznámý autor/

Tentokrát Vladimír Kössl nevybral žádnou ze svých
básní, ale báseň od neznámého autora, která se lehce
dotýká jména uvedeného v článku o poštovně a poštovním úřadě.

6. 2. 2022
Růžena Tesařová
oslavila 92 let
8. 2. 2022
Karel Dub
oslavil 80 let
23. 2. 2022
Ludmila Kösslová
oslavila 80 let

Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nová Ves
přeje
Marek Prokeš

Rozloučili jsme se
22. 7. 2021
Marie Kukačková, 91 let
29. 11. 2021
Růžena Lašáková, 70 let
1. 1. 2022
František Kotek, 82 let
3. 1. 2022
Tomáš Bošek, 40 let
14. 1. 2022
Jana Drhovská,74 let
22. 1. 2022
Jana Opekarová, 76 let
V minulém vydání Zpravodaje
jsme opomněli zařadit vzpomínku
na paní Kukačkovou. Tímto se všem
pozůstalým omlouváme.
Redakční rada
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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

TAXI HONZA - NONSTOP
odvezeme vás kdykoli kamkoli
za výhodné
podle
ceny
vašeho
telefon:
přání
606 188 481
Josef Erhart

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

KVĚTINY TŮMA
Dobrovodská 30
370 06 České Budějovice
tel: 387 423 015
www.kvetinytuma.cz
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