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Nejen motoristé se musí připravit
na dopravní peklo
J

ak jsme slíbili, přinášíme informace k začátku oprav úseků hlavní silnice z Českých Budějovic směrem na Trhové Sviny
označené č. II/156. Termín rekonstrukce v naší obci byl v době uzávěrky zpravodaje stanoven na datum 1. 7. – 31. 8. 2018.
Společnost Eurovia bude opravovat úseky v Nových Hodějovicích,

„Doubravičák“, Nedabyle a od Zajíčků do Strážkovic.
Opravy jednotlivých úseků by
na sebe měly bezprostředně navazovat. Některé uzavírky budou
zcela neprůjezdné, a to nejen pro
autobusy, ale i pro vozidla IZS.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude přes Ledenice, ale pro
osobní nebude stanovena, takže

Situační plánek opravovaných úseků s objízdnou trasou

předpokládáme zvýšený provoz
na místních komunikacích směrem na Zborov, Srubec, St. Hodějovice i Borovnici.
Jakmile budeme znát bližší podrobnosti, předáme vám tyto informace na stránkách obce, nástěnkách a prostřednictvím SMS.
jh

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Začnu o počasí.
V posledních
dvou létech se
zopakovala situace, že sotva skončí zima,
přicházíme rovnou do léta. Dostávám se do pozice, kdy místo toho abych si užíval slunečné dny,
začínám netrpělivě vyhlížet první
déšť. Důvod je vcelku prostý a začínám rozumět zemědělcům, kteří
jsou na množství vláhy existenčně
závislí. Loňský suchý červen měl
za následek zaschnutí většiny z devíti tisíc sazenic malých stromků
vysázených v našich lesních školkách. Letos jsme opět zmobilizovali všechny dostupné pracovní síly - včetně rodinných příslušníků
a společně dosázeli nové stromky. Všem, kteří přidali ruku k dílu děkuji a nyní nezbývá nic jiného doufat nebo se modlit, aby nám
pěkně zapršelo. Zároveň se pomalu blíží období, kdy pořádáme kulturní a společenské akce pod širým
nebem. Tímto vás všechny srdečně zvu a to nejprve naše dříve narozené na tradiční paroplavbu, která se uskuteční na Orlické přehradě
21. 6. 2018 (více v přiložené pozvánce). Další pozvánka je na naše skromné Obecní slavnosti pořádané v areálu TJ Nová Ves dne 28.
7. 2018. Na všechny z vás se těším.
Počasím jsem začal, počasím slovo
starosty ukončím. Budu doufat nebo se modlit, aby nám počasí vyšlo.
Ať se vám všem daří.
Marek Prokeš,
starosta obce Nová Ves
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Děti, oslavujte, máte svátek!
A

si 50 dětí si se svými rodiči,
prarodiči, tetami a strýci přišli užít krásné sobotní odpoledne
26. května 2018 na hřiště TJ Nová Ves, kde se již tradičně konala oslava svátku Dne dětí pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů
Nová Ves.
K zábavě dětí bylo připraveno osm stanovišť a nechybělo také vyhlášení vítěze v „šoupané“, kterým se stala Agáta Jůdová

a v nejlepším čase zaběhl „hasičský útok“ Ben Bauer.
Nechybělo občerstvení, ceny
a buřtíky pro každého návštěvníka, na které nám přispěla Obec
Nová Ves, firma Southgate CZ,
Panel servis a Vendula Tesařová.
Je velice příjemné, že se i tímto
způsobem setkáváme, abychom
se navzájem poznali a zpříjemnili si život na venkově.
Za SDH Stanislava Prokešová

Dětská hřiště čeká kompletní obnova
K
aždá část naší obce má své
dětské hřiště. Na Hůrce je
umístěno vedle pomníku z 1. světové války, ve staré části Nové Vsi
u hasičské zbrojnice a Nová Ves
má k tomuto určené místo v areálu Tělovýchovné jednoty. Poslední zmíněné vzniklo za dobrovolné

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
22. 3. 2018
- ZO schválilo bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nedabyle, dané pozemky jsou
zatíženy nově vystaveným
chodníkem k obci Nedabyle
- starosta informoval ZO o uzavření Příkazní smlouvy na zajištění uspořádání zadávacího
řízení na veřejnou zakázku
„Splašková kanalizace (stará část)“

26. 4. 2018
- ZO schválilo Územní studie
ÚS-5 a ÚS-2
- ZO schválilo pořízení nových dětských hřišť na Hůrku
a do staré části Nové Vsi

podpory některých členů sportovních spolků v roce 2014 a u ostatních se doba pořízení datuje okolo roku 2006. Ačkoliv již některé
herní prvky prošly zásadní opravou, v tuto dobu mají jedno společné. Požadavky na bezpečnost těchto konstrukcí byly zpřísněny, což

v našem případě znamená nevystavení revizní zprávy. Toto osvědčení nám zaručuje nezávadnost
a bezpečnost splňující kritéria nové
normy. Zastupitelstvo obce schválilo záměr kompletní obnovy hřišť
na Hůrce a ve staré části Nové Vsi.
V areálu TJ je plánovaná obnova
prvků rovněž. Zde zažádal majitel
areálu o dotaci od energetické společnosti ČEZ - Oranžové hřiště.
V první fázi se odstraní staré herní prvky z Hůrky a staré části Nové Vsi. Tím se uvolní prostor pro
vybudování normovaných dopadových ploch a následné osazení
nových prvků. Tolik k případným
nejasnostem o další budoucnosti
našich dětských hřišť.
Marek Prokeš

Veřejný
telefonní
automat je
minulostí

Územní studie 2 a 5 vzalo
zastupitelstvo na vědomí
Dne 26. dubna, zastupitelstvo obce Nová Ves vzalo na vědomí konečnou verzi územní studie č. 2
a 5. Jak jsme psali v minulém vydání, nebylo jednoduché vyhovět všem připomínkám jednotlivých majitelů pozemků. Veškeré
námitky byly pečlivě prověřeny
a po zvážení možných důsledků
byla vybrána celkově nejvhodnější varianta. Z celého jednání byl

vypracován zápis o vypořádání
námitek, který je uložen na obecním úřadě. Následně zpracovatel
studie rozeslal registrační karty
k dotčeným orgánům (myšleno ty,
které se vyjadřují k budoucím stavebním povolením). Tím je celý
proces uzavřen a potenciální zájemci o stavbu jsou zase blíž možnosti si v těchto místech zrealizovat své bydlení. Marek Prokeš

Letošní jarní svoz odpadů se konal
v sobotu 7. dubna
Celkem bylo odvezeno 15 729 kg odpadu, z toho jen pneumatiky činily téměř 1,5 tuny. K tomu je ještě nutno připočíst 18 televizorů (monitorů) a také 20 průmyslových svítidel. Obec zaplatila za tento svoz
celkem 38.763,- Kč.

Říká se: „Pokrok nezastavíš“. V rámci akce „Optimalizace 2018“ bylo prověřeno využití veřejných telefonních automatů
(VTA). Přístroj, který provozovala společnost O2 Czech Republic
a.s. v naší obci na adrese - Nová
Ves, u ČD, u čp.30, VTA tel. číslo 387 240 812, vykazoval dlouhodobě minimální provoz. Vzhledem
k tomu, že jeho další provozování
nebylo ekonomicky opodstatněné,
byl telefonní automat zrušen. Odstranění telefonního automatu bylo provedeno začátkem roku 2018
v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny). Je to další krůček
k úpravě tohoto prostoru.
Marek Prokeš
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Nový systém ve svozu odpadů vyvolává tyto otázky
S

talo se již jakýmsi pravidlem, že v době, kdy má každý z nás
zaplatit obecně závaznou vyhláškou stanovený místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) částku 600,- Kč, dostáváme spoustu otázek a podnětů k fungování tohoto systému v naší obci.
Proto jsem vybral několik nejfrekventovanějších otázek a odpovím Vám na ně. Nebudu zabíhat
do podrobností a předložím jen to
nejdůležitější.

Proč občané některých
obcí za odpady neplatí?
Asi nejčastější je otázka, proč občané některých obcí za odpady neplatí a my ano? Existují v podstatě dvě možnosti, podle kterých
obce postupují. Je to zákon o odpadech a zákon o místních poplatcích. Nová Ves se řídí podle zákona o místních poplatcích a částka
600,- Kč je stanovena obecně závaznou vyhláškou. Z ní vyplývá, že tuto částku je povinen zaplatit každý, kdo má trvalý pobyt
v naší obci. Zároveň se tento poplatek vztahuje i na osobu, která
na území obce vlastní nemovitost
(rodinný dům, byt, objekt určený k individuální rekreaci) s číslem popisným nebo evidenčním,
s podmínkou, že v nemovitosti
není hlášena žádná fyzická osoba
k pobytu. Paradoxně se může stát,
že vlastník zaplatí tento poplatek
i za nemovitost, která už fyzicky
nestojí, ale má stále číslo popisné
nebo evidenční.
Dále platí rovnice - čtyři osoby
bydlící v rodinném domě dostanou jednu známku, pět osob má
nárok na dvě známky.
V obcích, kde občané neplatí nic,
je to nastaveno tak, že veškeré
úhrady placené z poplatků přebírá za občana obec. Toto si mohou
dovolit hlavně obce, které mají, co
se týká budoucí výstavby a rozvoje hotovo a disponují dostatkem
financí, nebo se na jejich katastru rozkládá např. důl, skládka nebo jaderná elektrárna.

většině je za tím nějaká výhoda
plynoucí z pobytu zde.

Proč musí i děti platit
600,- Kč?
Nezdá se to, ale právě děti jsou tím
největším tvořitelem odpadů (dětské pleny, obaly od potravin, apod.).

Vystačí mi,
při 14-ti denním svozu,
nádoba na komunální
odpad?
Pokud poctivě třídím (žlutá, modrá, bio a nejsem líný donést sklo,
kov, staré oblečení a elektro
do centrálních kontejnerů), je velmi nepravděpodobné, že by stanovené nádoby nestačily. Já a moje rodina společně s babičkou čítá
pět osob. Ačkoliv bych při tomto
počtu měl již nárok na druhou popelnici, nevlastním ji. Průměrně
ji vyvážím jednou za měsíc. Nedovedu si představit, co všechno
bych tam musel naházet, aby mi
tato nádoba nestačila.

spalovny, ale všechny tyto změny přinesou v budoucnu výrazné
zdražení. V současné době jsou
náklady spojené s odvozem odpadů z naší obce na částce okolo 800
tis./rok. Při počtu obyvatel 725
a částce 600,- Kč na osobu je náš
příjem 435 tis./rok. To znamená,
že obec stále doplácí zhruba polovinu nákladů. Zpětným odběrem
tříděného odpadu se přivírají nůžky mezi rostoucími výdaji za svoz
a příjmy ze systému EKO-KOM.
Jsme zatím na nejlepší cestě, jak si
udržet výši tohoto poplatku. Tento
model již zavádějí další obce.
V podstatě mohu konstatovat, že
tato změna byla přijata, až na pár
výjimek, kladně. Pro ty, kterým
tato varianta svozu nevyhovuje,
odpovídám následovně. Máme
několik možností. Buď budeme
preferovat současný model, nebo se vrátíme k tomu předešlému.
To by ale znamenalo výrazné zvýšení poplatků. Každý si sám může uzavřít smlouvu se svozovou

společností i na každodenní svoz.
Myslím si, že v době, kdy hodina
práce, včetně odvodů, stojí okolo
500,- Kč, působí částka 600,- Kč/
rok trochu zvláštně. Jen pro srovnání, jak to funguje v obcích sousedního Rakouska. Tam probíhá
svoz komunálního odpadu jednou
za měsíc, za podmínky absolutního třídění a předávání vytříděného
odpadu ve sběrném dvoře.
Na závěr zdůrazňuji, že naprostá většina obyvatel naší obce s tímto systémem odpadového hospodářství nemá problém. Přesto může
nastat situace, že zapomenu vyndat popelnici nebo jsem z nějakého
důvodu vyprodukoval odpadu více
a nevím, kam s ním. Velice ocením,
když takový případ oznámíte přímo
mně, společně jistě najdeme kompromisní řešení, které bude lepší
než vozit odpad do lesa nebo v lepším případě do prostoru před Obecní úřad. Co je ale nejdůležitější, zamyslet se nad tím, jak podíl odpadu,
který vyprodukujeme, snížit.
Marek Prokeš

Vystačí mi obsah nádoby
na komunální odpad,
když mám kotel na tuhá
paliva?
V tomto případě se jedná o několik málo případů a řešení je následovné. V březnu tohoto roku jsem
zaplatil odpad na rok 2018 a příští splatnost je opět do konce března 2019. Znamená to, že pokud
mi nestačí objem nádoby na popel, mohu zažádat na konci října
2018 o jednu známku navíc. Její
platnost skončí s novým termínem
splatnosti (konec března 2019).

Proč musím platit,
a přitom zde nebydlím?

Proč jsme přijali tento
systém třídění
a proč neplatíme méně?

Každý, kdo přichází s touto námitkou, by si měl zároveň odpovědět,
proč vlastně ten trvalý pobyt zde
má. Řešením je odhlásit se z pobytu v naší obci, ale v naprosté

V současnosti je nejdražší položka ze svozu odpadů, skládkování, které se bude do roku 2024
utlumovat. Už nyní se hledá nový způsob likvidace, jako jsou

Zaměstnanec firmy Marius Pedersen při úterním svozu modrých nádob na papír.
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Druhá květnová sobota se hasičům
opět hodně povedla

V

sobotu 12. května se konala obvodová soutěž v požárním sportu v Nesměni. Naše obě družstva
se výborně prezentovala v disciplíně požární útok. Ve své kategorii získaly naše ženy krásné první místo, muži obsadili místo druhé. Tímto výsledkem SDH postupuje do okresního kola, které se bude konat v sobotu 9. června na stadionu SKP v Č. Budějovicích.
Jiří Kubeš

Číslo 14

Stavba
hasičské
zbrojnice
může začít
v červenci
Veškeré náležitosti pro zahájení
výstavby hasičské zbrojnice pro
Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce (JSDHO) jsou splněny, čekáme pouze na platnost
výběru stavební firmy, která tuto akci provede. Nová hasičárna bude přistavěna k západní
stěně obecního úřadu. Celkové
náklady jsou spočítány na částku 4,245 mil. Tuto stavbu realizujeme díky poměrně štědrým
dotačním titulům. Z ministerstva vnitra obdržíme téměř
2,104 mil., od Jihočeského kraje 1,256 mil. a zbytek 885 tis.
uhradíme z našeho rozpočtu. jh

Další soutěžní ročník, pro členy kuželkářského oddílu,
je již minulostí. Jaký vlastně byl?
1. V kraji napínavý až do samotného závěru, v okrese klidné vody středu tabulky.
V krajské soutěži se naše „áčko“
po celou dobu soutěže drželo v popředí, a nakonec se ziskem 24 bodů
obsadilo 5. místo. Ovšem výkon
našich v posledním zápase rozhodl
o postupujícím do Divize Jih. Před
posledním kolem byl na postupové
pozici tým TJ Lokomotiva České
Budějovice a k celkovému vítězství mu stačilo získat jeden rozhodující bod. Vše ale dopadlo jinak
a naši borci na „lokotce“ vyhráli.
Tím spadl postup do klína družstvu
TJ Nová Včelnice, které svůj poslední zápas zvládlo. O vyrovnanosti celé soutěže svědčí i fakt, že
náš tým na 5. místě tabulky zaostal
pouze o 4 body za vítězem.
V meziokresním přeboru se náš
„B“ tým umístil na slušném 9.
místě se ziskem 20 bodů a tým
„C“ ziskem 13-ti bodů obsadil
místo jedenácté.
2. Rivalský.
Tradiční souboj „na ostří nože“
probíhá při derby mezi týmy „B“

a „C“ v meziokresním přeboru.
Bylo již téměř pravidlem, že zkušenější „B“ tým vítězil, pouze vloni se „céčku“ podařilo poprvé zremizovat. Podzimní zápas byl opět
plně v režii „béčka“, ale v jarní odvetě bylo vše jinak. „C“ tým
poprvé udolal favorita a výkonem
2437 sražených kuželek předvedl
svůj nejlepší výkon v ročníku.

unikl postup na Mistrovství České republiky Slávce Procházkové, která tentokrát skončila v kraji
na 4. místě těsně za postupujícími.
I letos se podařilo zviditelnit
náš malý oddíl v celorepublikovém měřítku. A možná se časem
účastníci z větších oddílů přestanou ptát, kdeže ta Nová Ves vlastně je?

3. Ve znamení úspěchů v přeborech jednotlivců.
Naši zástupci se tradičně účastní
okresních přeborů jednotlivců, letos v kategoriích ženy, seniorky,
muži, a poprvé i v kategoriích dorostenci a žákyně. Postup do krajského kola vybojovali Slávka Procházková v kategorii seniorky,
Martin Jesenič s Petrem Tlapou
v dorostencích a Marie Jeseničová
za žákyně. V krajském kole dosáhl největšího úspěchu Martin Jesenič, který si druhým místem a výkonem 528 kuželek zajistil postup
na Mistrovství České republiky,
kde následně zopakoval svůj výkon z krajského kola a obsadil celkové 32. místo. Jen o malý kousek

4. Zábavný.
V průběhu celého roku se účastníme kuželkářských turnajů konaných v Borovanech, Trhových
Svinech, Soběnově, a také v Dačicích a Slavonicích. Konají se i kuriózní soutěže. V Borovanech se
hází o vánočního kapra, kdy jsou
kuželky postavené ve tvaru ryby a vítěz si vždy odveze pěkného kapra na štědrovečerní stůl.
Na naší kuželně pořádáme tradiční turnaj Velikonoční vajíčko.
O oblibě „vajíčka“ svědčí počet
účastníků, letos si přišlo hodit celkem 64 hráčů. Turnaj je určen pro
širokou veřejnost, je to tedy příležitost pro každého si hru vyzkoušet a také se pobavit.

Vrcholem ročníku byl již tradiční
maškarní ples v Borovanech spojený s vyhlášením konečných výsledků všech kategorií. Zábavu
provází různé soutěže a samozřejmě nechybí průvod masek a vyhlášení nejlepší z nich. Letos vyhrály, příhodně, borovanské dámy
převlečené do kostýmů krásně vysoustružených kuželek.
Kdo chce vidět víc, zde odkaz
na fotky - https://sokv.rajce.idnes.
cz/6.4.2018_MASKARNI_BAL_
BOROVANY.
Jak je vidět, kuželky jsou nejen
sportem, ale i zábavou pro každého. A o narůstající oblibě v Nové Vsi svědčí i to, že zde hrají nejen místní a tradičně nedabylští,
borovničtí a českobudějovičtí zástupci, ale cestu k tomuto sportu si našli i opravdoví přespoláci - Petr Tlapa z Ločenic a Miloš
Draxler od Temelína. Vždyť žádná cesta za sportem a dobrou partou není tak dlouhá.
A tak do dalšího ročníku si můžeme jen přát, ať nám to padá.
Věra Jeseničová
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Šibřinky 2018 pomohly také pejskům v útulku
T

en, kdo byl 10. března letošního roku v novoveské Sokolovně, se mnou bude jistě souhlasit, že Šibřinky se opět povedly.
V „Horském středisku v Krkonoších“ získal tentokrát medaili opravdu každý, pořadatelé je
připravili pro všechny přítomné
u příležitosti Šibřinek dvacátých,
jubilejních.
Masek se sešlo, jak jsme zvyklí,
mnoho, a tak jsme si užili spousty nápadů, scének, legrace... Ledové království, Tyroláci, Plameňáci, Olympionici, Tanec černá
– bílá a mnoho dalších bylo odměněno. Dříve takřka neporazitelná partička Ašen-Lenc-LebedPešul & spol. tentokrát skončila
na druhém místě. Zdálo se, že jejich scénku „Hospoda před 100 lety a dnes“, velmi vtipnou, připravenou ke 100. výročí republiky,
nikdo nepřekoná. Ale ouha! Scénka „Aukce obrazů“ s živým obrazem „Zimní radovánky“ od Josefa
Lady to dokázala a stala se vítězem Šibřinek 2018! Parta VávraKolář & kol. nejen, že tento úžasný nápad přivedli k dokonalosti,
ještě navíc vybrali pár korun pro
místní psí útulek.
Na konci předávání cen padla od pořadatelů jedna otázka:
„Dnes jsou to 20. Šibřinky, není čas skončit?“ Musím pořadatelům odporovat. To určitě ne!
A především. Tyto Šibřinky nebyly dvacáté, mají u nás dlouholetou tradici, vůbec bych nedokázala tipovat, kolik je to let. Já
sama jsem už trochu pamětník,

Vítězný tým Josefa Lady.

a tak vzpomínám, jak moji rodiče chodili na Šibřinky, když jsem
byla ještě malá holčička. Jak jsem
se těšila na ráno, na nějaký dárek,
maškarní čepičku, a hlavně na vyprávění. Masky bývaly dokonalé.
Pamatuji si na tatínkovo vyprávění, jak ještě můj děda byl za trpaslíka s velkým kloboukem. Na hrudi měl udělaný falešný obličej,
v klobouku, prostřižené díry pro
oči a krempu klobouku celý večer podpíral rukama. Ráno nemohl rukama ani pohnout. Největšími experty na masky v té době
byli pravděpodobně členové rodiny Tvarohů. Jejich nápady a šikovnost byly neskutečné.
Důležité tenkrát bylo, aby nikdo
nebyl poznán. A to se udrželo až
do doby, kdy jsem i já sama chodila za masku. Nikdo nikoho nesměl poznat. Všichni jsme se

Vysadili jsme čtvrtou obecní
oplocenku

C

hladné a vlhké počasí po letošních ledových mužích jsme využili
k výsadbě listnáčů a modřínů do nově zbudované oplocenky. Tato
vznikla na hranici našeho katastru v obecním lese Chlumek. V zimních měsících jsme zde prováděli těžbu palivového dřeva (článek v předešlém vydání). Počátkem dubna jsme dosazovali tři oplocenky z loňska, do kterých
bylo vysázeno zhruba 3 tisíce borovic. Díky suchému květnu a červnu 2017
nám loňská výsadba uschla. Pevně doufáme, že letošní počasí bude k novým sazeničkám příznivější. Hlavní podíl na lesních pracích má obecní zaměstnanec pan Tesař, kterému asistuje pan místostarosta, letos s výsadbou
pomáhala i Lenka Drhovská a stejně jako loni i Miroslav Burda. Ti z vás,
kteří se vydáváte na procházky po naší obci a pozorně se rozhlížíte, jste jistě zaznamenali, že jsme také přesadili některé stromy u hlavní silnice. K tomu jsme byli donuceni majitelem pozemku. A také vás jistě potěšilo nesměle kvetoucí švestkové stromořadí mezi Hůrkou a Nedabylí.
jh

Foto Alena Veselá

dobře znali, a tak se muselo dávat pozor na ruce, boty, hlas... No,
přiznávám, někdy ti v maskách
uměli ty ostatní pěkně pozlobit.
Pamatuji si, že v té době se všichni cvičenci, sportovci ze vsi, podíleli na přípravách, my „sokolky“
jsme připravovaly tácy plné jednohubek. Po těch se potom večer
jen zaprášilo a my jsme vydělaly
nějaké penízky pro sokolovnu.
Po revoluci začaly Šibřinky uvadat, tak jako všechno, co před tím
fungovalo. Až když novoveskou
Sokolovnu převzala nová generace „Sokolů“, tradici znovu oživili. A to bylo právě před 20-ti lety.
Laťku nasadili opravdu velmi vysoko, každý rok vyzdobili sokolovnu novými kulisami, jen namátkou
vzpomínám na Dalskabáty, kdy
na sále na stromě uzrály opravdové jitrnice a jelita, na cirkus

Humberto, na egyptskou pyramidu, na alchymistickou dílnu císaře
Rudolfa, nebo na vězení, ze kterého skokem z galerie uprchl vězeň
Kajínek. Tehdy se začaly objevovat mimo sólových masek i ty
skupinové a jejich úžasné scénky
- Králíci v králíkárně, Pražský orloj, Kreml i s Leninem, Kinder vajíčko, Aquabely s celým rybníkem,
Autodrom, Ptáčata... mohla bych
vzpomínat ještě dlouho.
Věřím, že tradice „Novoveských
Šibřinek“ nikdy neskončí. Věřím,
že se začíná objevovat nová generace, která to nedopustí, která tu
výzvu, to žezlo, převezme. Možná
budou v úplně novém kabátě, ale
vždy veselé, plné nápadů a legrace.
A my pamětníci? My budeme
na Šibřinky chodit, dokud nám
budou síly stačit.
Alena Veselá

U trati před obecním úřadem
se tyčí nová dominanta

V

roce 2014 bylo na podnět Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) zahájeno územní řízení k plánované výstavbě základnové stanice GSM, a to na pozemku SŽDC v prostoru před Obecním úřadem Nová Ves. Zastupitelstvo obce podalo k tomuto záměru účastníkovi řízení
námitku. V té době rovněž probíhalo řízení k plánované výstavbě dalšího stožáru GSM v místě bývalého překladiště cementu (katastr Nedabyle). Tím hrozilo, že ačkoliv se běžně staví tyto stožáry na kopcích, v našem údolí už by jich bylo celkem dost. Naše námitka byla zamítnuta,
a tím bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Dvanáctého března tohoto roku byl v určeném místě na základě stavebního povolení postaven
stožár o výšce 30 metrů. Tato základnová stanice rozšiřuje radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz v národním a mezinárodním
železničním provozu. Bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou
komunikaci pro potřeby železničního provozu.
Marek Prokeš
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Hasiči vylepšili umístění z loňska

Ani v letošním roce dobrovolní hasiči nezahálejí. Na konci dubna vyjeli na tradiční jarní hasičské klání Florián. Tam obsadili v obou
kategoriích PS-8 i PS-12 shodně 2. místa. Tím vylepšili umístění z loňského roku, kdy byli v obou kategoriích třetí.
Pavel Sobotka

Nedabylskou náves projasnila
Štěrkový záhon u pomníku
eleň u pomníku oživily štěrkové záhony. Záhon je téměř bezúdržvelikonoční výzdoba
bový a po celou dobu vegetace se zde střídají rostliny v kvetení.
Z
řes nepříznivé a chladné březnové počasí přiskákali na nedabylskou Na jaře nastupují první cibuloviny – botanické tulipány, narcisky, mod-

P

náves velikonoční zajíci. Dřevěné záhony ozdobily pomlázky. Nechyběla slepička, kachny a samozřejmě velikonoční vajíčka a proutí.
Inspiraci k výzdobě hledají členové Spolku přátel Nedabyle v přírodních zahradách, časopisech, internetu. Většina tvorby vzniká svépomocí. V dubnu pak proběhlo plánování smíšených výsadeb do všech truhlíků. Smíšená výsadba zeleniny, letniček a bylinek je pestrá skladba,
která lépe odolává škůdcům, nepříznivému počasí (každá rostlina má jiné nároky na vláhu) a podporuje se navzájem v růstu. Záhony pravidelně mulčujeme slámou nebo trávou – chráníme půdu před vysokým odparem vody.
Monika Pýchová

řence, pak nakvétají první jarní trvalky – pryšce, orlíčky. Trvalky a trávy od časného jara až do pozdního podzimu postupně nakvétají a barevně proměňují celý záhon. Přes zimu se rostliny ponechají na záhoně
jednak proto, aby se vysemenily a postupně pokryly celý štěrkový záhon. A za druhé se využívá rozmanitého tvaru listů a květenství, které
v zimě na záhoně vynikne svým tvarem. V měsíci únoru je potřeba suché rostliny pokosit křovinořezem. Takový záhon má udržitelnost až
deset let a každým rokem nabízí barevnou pastvu pro oči oproti například klasickým výsadbám keřů.
Monika Pýchová
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Školní besídku zakončil prodej sazenek
S

polek přátel Nedabyle pořádal ve čtvrtek odpoledne 10. května burzu sazenic zeleniny a letniček. První ročník
burzy jsme domluvili se školou
a do prostor před budovu jsme
na domluvenou hodinu navezli
rostlinky.
Oslovili jsme i sousedy a sousedky, kteří pěstují na zahradách bylinky, trvalky a další rostlinky.
Ceny byly opravdu příznivé. Tři
koruny za papriku nebo rajčátko a nebo se prostě jen měnil kus
za kus. Snad proto, že se ve škole
konala odpolední besídka, nakupovali i rodiče a děti.
Dětem jsme většinou přidávali zdarma kytičky pro maminky a pálivé papričky pro tatínky.
Celá akce byla velmi milá a byla příležitost si popovídat nejen
o zahradničení.
Monika Pýchová

Květnová bouřka škodila v Nedabyli

V

e čtvrtek 24. 5. 2018 jsem
po náročném dni za oknem
sledoval s malou dcerkou těžké
bouřkové mraky a po každém
blesknutí jsme společně očekávali těžké rány hromu. Dcera se bouřky skutečně bála, tak
nezbývalo než zůstat v bezpečí domova a rozptylovat se nějakou hrou. To jsme vůbec netušili, že kousek od nás bouřka
nedělá jen rámus, ale skutečně
působí velké škody. Jedna z lip,
které v minulosti lemovaly cestu z Doubravice na Novou Ves,
nevydržela nápor větru a zřítila
se na komunikaci a zahradu. Jak
se říká, naštěstí se nikomu nic
nestalo. Škody na majetku jsou
však citelné. Zprůjezdnění silnice zajistila přivolaná jednotka profesionálů z Hasičského
záchranného sboru Jihočeského
kraje. Zbytek stromu pak odklidili dobrovolní hasiči z Nedabyle. Odklizení tak mohutného
stromu není jednoduchá záležitost. Vlastní techniku poskytla řada dobrovolníků. Všem,
kteří se na této mimořádné akci podíleli, patří po právu velké
poděkování.
Pavel Sobotka

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
Sobota
2. 6. 2018 od 13:00,
Dětský den, sejdeme se
„V Hoře“ a zahrajeme si
na téma ZOO v Nedabyli

NAŠI JUBILANTI
20. 2. 2018
Dagmar Veselá
oslavila 65 let
1. 4. 2018
Marie Marešová
oslavila 75 let
3. 4. 2018
Zbyněk Jiránek
oslavil 60 let
27. 4. 2018
Růžena Nováčková
oslavila 80 let

Foto: Žaneta Klimentová

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

8 strana

SPORT

Březen - duben - květen 2018

Zákazy a bezpečnost ve sportovním areálu

M

ilí pejskaři, rádi bychom
Vás požádali o trochu ohleduplnosti k návštěvníkům sportovního areálu, především k našim nejmenším a sportovcům.
V areálu byly umístěny cedulky
s nápisem „ZÁKAZ VENČENÍ
PSŮ“ - tím je myšleno, že samozřejmě se svým mazlíčkem můžete přijít do sportovního areálu, ale nenechávejte po něm ležet
exkrementy.
Děkujeme za dodržování tohoto
pravidla.

Vzhledem k instalaci zavlažovacího systému budou umístěny informační tabule o zákazu přiblížení k tomuto zařízení především
pro děti a vaše psí mazlíčky, kteří
rádi chytají vodu. Z trysek těchto

stojanů je vypouštěna voda o tlaku 10 bar, což je v případě přímého kontaktu životu nebezpečné. Žádáme tímto rodiče, aby byli
obezřetní a vysvětlili svým dětem,
že se nesmí k tomuto zařízení, pokud je v provozu, přibližovat.
Dále vzniklo oplocení kolem jímky, která slouží k zavlažování hrací plochy pro fotbal a pro tenis.
Za podporu zavedení zavlažovacího systému ve sportovním areálu děkujeme Obci Nová Ves a firmám RaBa a Azanatura.

e pravda, že fotbalový oddíl je
hodně aktivní na sociální síti, ale jsou záležitosti, které by se
na sociální síti řešit neměly. Snadno se něco napíše, ale zeptat se nebo říci názor z očí do očí je vždy
složitější, ale i přesto tento způsob
komunikace preferujeme.
Reagujeme tímto k vám k občanům obce a rádi bychom tímto vyvrátili fámy o tom, že se bude rušit
dětské hřiště ve sportovním areálu
– není tomu tak! I když se nachází

na pozemku tělovýchovné jednoty, a ta jako taková vlastně tuto infrastrukturu vůbec nepotřebuje, tak
ve spolupráci s obcí bychom rádi vybudovali zcela nové a bezpečné dětské a workoutové hřiště s posezením
pro rodiče v příjemném stínu vzrostlých bříz. Než se tak stane, bude zachováno stávající vyžití pro děti.
Taktéž bychom rádi objasnili,
proč se na pozemku TJ kácí stromy – ničí multifunkční hřiště, které vybudovala obec a investovala

do něj nemalé finanční prostředky
společně se sportovci. Na sociální
síti bylo sice krásně uvedeno, že
se z krajiny ztrácí zeleň a živočichové, ale už zde není, že se hned
vzápětí vysázelo na vhodnějších
místech ve sportovním areálu několik desítek nové zeleně.
Závěrem bychom vás občany obce Nová Ves požádali opět o shovívavost. Vše budujeme ve svém
volném čase a někdy to není jednoduché zorganizovat.

Multifunkční hřiště
Návštěvní a provozní řád naleznete na: www.fotbalnovaves.cz, www.novaves.net a dále bude v průběhu jara tento dokument fyzicky zveřejněn na vývěsce
ve sportovním areálu. Multifunkční hřiště si můžete
také pronajmout pro soukromé účely na telefonních
číslech uvedených v provozním řádu.

Fotbalové zařízení
Tým mladší přípravky TJ Nová Ves s trenérkou Barborou
Tunkovou.
Foto: Michaela Vrábková

Žijeme sportem

M

užům se daří a nasvědčují tomu i tabulkové
hodnoty, kdy mezi naším týmem jako lídrem
tabulky a týmem na druhém místě v tabulce je rozdíl 18 bodů.
Po ukončení soutěže 16. 6. 2018 můžeme oslavit už
čtvrtý postup do vyšší soutěže za pouhých osm let,
což je na tak malou vesničku až neuvěřitelné!
Dětem se už tak dobře nedaří, ale ve věku hráčů
mladší přípravky, jde především o to, aby neseděly doma a rozvíjely pohybové aktivity. V současnosti máme registrovaných 23 dětí, a tak pro sezónu 2018/2019 budeme přihlašovat ještě soutěž starší
přípravky. S tím souvisí i plán rozšíření sportovních
kabin.
Michaela Vrábková

AKCE TJ NOVÁ VES
FOTBAL
Tréninky mládeže
každé úterý od 16.30 hod.
ve sportovním areálu. Jsou vítáni i noví zájemci o rozšíření
této skvělé fotbalové party.
Nezávazně se přijďte podívat
na trénink a vyhodnoťte, zda
chcete, aby se vaše dítě zapojilo do této sportovní aktivity.
3. 6. 2018 od 14:00 hod.

Valná hromada TJ Nová Ves
v místním Hostinci U Nádraží

Změny ve sportovním areálu

J
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16. 6. 2018 od 10:15 hod.

poslední utkání
s TJ Malše Roudné
a zároveň akce pro děti
malování na obličej
a tvarování s balónky
a naší Budějckou Drbnou po utkání bude následovat
dokopná .
21.7.2018 od 12:30 hod.

2. ročník Memoriálu
Pavla Tvaroha
O pohár starosty obce Nová Ves

Máme nový znak
Po několika jednáních a kompromisech máme nový znak fotbalového oddílu, jelikož jsme oddílem
jedné tělovýchovné jednoty, musíme striktně dodržet minimálně barevnost ve znaku, ta vychází
z historických podkladů TJ Nová
Ves z.s.

Díky stavební firmě STAVING CB náš areál neustále upravujeme k lepšímu. Novinkou posledních týdnů bude zabudování sloupů pro fotbalové záchytné
sítě. Úprava provozního materiálu v areálu, již proběhla, tak aby byl sportovní areál potěchou nejen pro
oko, ale nebyl zároveň trnem v oku některým spoluobčanům. Snažíme se, jak nám síly stačí, ale vše
se buduje za pochodu a hlavně silami dobrovolníků
a volných kapacit našich partnerů, tímto bychom jim
chtěli velice poděkovat za vše, co pro nás dělají.

Reklamní plochy
V rámci celého sportovního areálu si můžete pronajmout reklamní plochu pro váš banner o rozměru 1x2 m (popř. dohoda o větším banneru je možná) včetně plotů tenisového kurtu a multifunkčního
hřiště. Pro více informací kontaktujte paní Michaelu Vrábkovou na telefonním čísle 724 687 173 nebo
e-mailem: michala.vrabkova@outlook.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS
V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ
2018/2019
VÁŠ
FOTBALOVÝ TÝM!!!
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etošní teplé a suché jaro nám
umožňuje trávit s dětmi hodně času venku na naší krásné školní zahradě, kde se každý zabaví
podle svého gusta.
Většina dětí ráda využívá výhodu
velkého prostoru při jízdě na kolech, odrážedlech nebo traktorech.
Oblíbené je i pískoviště, které děti
dokáží proměnit ve zříceninu hradu, sopečný ostrov nebo koryto řeky. Nezahálí ani loni zrekonstruovaná průlezka a houpačky. Mezi
dětmi se najdou i milovníci hmyzí
říše, kteří oceňují naše nové mističkové lupy, ve kterých mohou nalezené exempláře pozorovat zvětšené ze všech stran. A kdo holduje
dobrému jídlu, může navštívit restauraci, kterou provozují naši malí kuchaři v zahradním domečku.
Někdy se však domeček změní
v opravářskou dílnu nebo školní
třídu, kde si zvláště předškoláci
hrají s aktovkami na školu. Krásné
počasí přeje i malým maminkám,
které s panenkami v kočárcích
vyráží na projížďky po zahradě.
K oblíbeným zábavám patří také

florbal, kreslení křídami a omyvatelná stavebnice s dráhami pro autíčka a vláček.
Kromě venkovního vyžití se věnujeme i hrám a řízeným činnostem ve třídě. V posledních dnech
jsme u příležitosti Dne matek pilně nacvičovali vystoupení (nejen)
pro maminky.
V minulém vydání Zpravodaje
jsme čtenáře informovali o naší
práci na vykopávkách pravěkých
dinosaurů v nedalekém lesíku.
Tentokrát vás
již můžeme s radostí informovat
o velkolepém
objevu dinosauřího zubu, který podle názoru
odborníka a zároveň šťastného
nálezce Luboška Kamiše vyrostl
před miliony lety v čelisti Tyrannousaura rexe. Pro zájemce bude
exponát po důkladném prozkoumání vystaven ke zhlédnutí v naší školce.
Eva Bočková
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Letošní stavba máje opět
překvapila

Jaro v naší školce
L
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tavba tradičního symbolu prvního májového dne „Májky“ se letos
opět vydařila. Ve staré části Nové Vsi si parta místních vedle hasičské zbrojnice vztyčila a do ranních hodin pohlídala vzrostlou májku. To
samé se odehrálo i v prostoru sportovního areálu TJ Nová Ves. Vzhledem
k tomu, že počasí atakovalo letní teploty, byla celková účast hojná. Stává
se tradicí, že tento každoroční svátek jara má svoji dramatickou zápletku.
Partu zkušených stavitelů na hřišti letos opět prověřila sugestivní zatáčka
u Lebedů a opět o něco vyšší živý plot u Hyků. Samotný proces zvedání
máje přerušilo nalomení špičky a její následné vyztužení. Dílo se nakonec podařilo a všichni se dobře bavili. Dobrou náladu nepokazila ani hlídka Policie ČR, která na základě upozornění přijela prověřit hodnoty nepřekračující povolenou normu. Vše proběhlo v naprostém pořádku a máj
v Nové Vsi byl, i za pomoci strážců zákona, ochráněn.
Marek Prokeš

Vyztužení nalomené špičky vyžadovalo opravdový řemeslný fortel.

Lyžařskému zájezdu ve Flachau přálo počasí

T

radiční jednodenní lyžovačka v rakouském Flachau,
pořádaná Tělocvičnou jednotou
Sokol ve spolupráci s obcí Nová Ves, se uskutečnila v sobotu 3. března. Finanční podmínky
pro účast byly následovné: člen

Účastníci zájezdu

Sokola zaplatil 200,- Kč, občan
s trvalým bydlištěm v naší obci 300,- Kč a přespolní 400,- Kč.
Tato částka je určena na úhradu
dopravy. Cena skipasů letos lehce podražila na cenu za den: dospělí 43,50 €, děti (2002-2011)

17 €, mládež (1999-2001) 27 €,
děti 2012 a mladší 5 €. Cestu
komfortním autobusem s počtem
57 míst, nám tradičně zajištuje společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Letošní chřipková epidemie a kolize

jarních prázdnin měla za následek 10 volných míst, a tím nenaplnění kapacity autobusu. Počasí
opět nezklamalo, sluníčko svítilo
a ti, kteří se zúčastnili, rozhodně
nelitovali.
Marek Prokeš

Foto: samospoušť Jana Lence
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Rušný rok 1938
25. ledna 1938 byla ve 20.30 h. vi- buď ve stájích, nebo pod kůl- na kopce, které najednou nebyly
dět polární záře a mnozí z tohoto nou na mlatě a polní kuchyně by- české, myslíc na ty chaloupky pod
úkazu věštili válku a živelné po- la ve skladišti hasičů. K vojákům horama, které museli čeští obyhromy. Údajně bylo takové svět- s množstvím koňů přibyla ještě vatelé rychle opouštět. Přeplněné
lo, že se nemuselo svítit.
motorizovaná baterie – dělostřel- vlaky denně přepravovaly mnoho
Předpovídané pohromy skutečně ci. Brzo odjeli a nastal klid, ale civilních osob z pohraničí do vnipřišly – v pohraničí se odehráva- Nová Ves měla povinnost cho- trozemí, nakonec přijížděli státly provokace Henlajnovců a stra- dit na práce na kryty u Řevňovic ní zaměstnanci. Někteří vystěhošákem se staly i požadavky Su- v úseku X b, č. 23 (a). Chodili pěš- valci přicházeli i sem. Například
detoněmecké strany. Částečná ky tam i zpátky a přicházeli pro- z Nejdku do Nové Vsi přišel výmobilizace byla už v květnu. By- to o hodně času a doma jim stála pravčí Bohumil Vodňanský, z Česlo před červnovými obecními vol- polní práce – zrovna byl čas skliz- kých Velenic železničářská rodina
Papežů (žili u Hlaváčů Nová Ves
bami a proto byly 21. 5. 1938 po- ně brambor.
čp. 51), nebo do hůrecvolány některé ročníky
kého čp. 45 manželé
vojáků v záloze k voBornovi z Českých Vejenské službě za účelenic – Marie Bornová
lem udržování pořádse po válce do Českých
ku při obecních volbách
v pohraničí. 18. 6. byli
Velenic vracela jako
částečně demobilizovávdova – byla to babični. 21. 9. českoslovenka populárního výtvarníská vláda přijala návrh
ka Adolfa Borna, který
Anglie a Francie k oddal tvář Machovi a Šestoupení pohraničních
bestové (jednu babičku
území a v rozhlase tuměl z Ledenic a druhou
to zprávu přednesl niz Velenic).
koli politik, ale herec
Poslední českou železZdeněk Štěpánek. Hned
niční stanicí na naší trati
nastala vlna nevole
se staly Jílovice a hrania rozhořčení a docháce na naší Novohradské
zelo k demonstracím.
silnici byla za Trho23. 9. Byla rozhlasem
vými Sviny u hostince
vyhlášena ve 21.30 h.
Bosna v Rejtech – pozvšeobecná
mobiliza- V současnosti jsou rozvaliny Řopíku vz. 36 X.b 23A, který se
ději trochu posunutá.
ce pro záložáky do 40- nachází v soukromém sadu, téměř zcela zavezeny.
22. 11. 1938 se změti let. Hůrečtí záložáci
nil název státu na Česbyli ve 23.00 h. připraveni k na- V Hůrce byla posádkou vozataj- ko-Slovensko a 30. 11. byl zvostoupení a 10 mužů šlo i z Nové ská kolona po šest dní, pod vele- len prezidentem tzv. 2. republiky
Vsi, všichni byli odhodláni bránit ním nadporučíka Musila a poručíka trhosvinenský rodák Emil Hácha,
naše historické hranice. Novoveš- Bartoše. Vojáci byli většinou Češi. ta ale netrvala dlouho.
tí Baráčníci podarovávali manžel- Ruch byl vidět i na zdejší železniční Nutno dodat, že toho roku zdejky svých členů, kteří byli mobili- trati. Vozil se cement, písek, železo ší i okolní obyvatelstvo potrápila
zováni, např. ženu pekaře Josefa a jiný materiál na opevňovací práce i příroda. 27. 4. mráz zničil všechdo stanice Zaluží – Ledenice (dneš- ny květy na stromech, což poznaCandry z Hůrky čp. 45.
Nová Ves musela dodat evidenční ní Trocnov) a do Borovan. V noci menalo úrodu v zahradách, 25. 8.
koně, z čp. 13 od Šustrů šli 2 koně, na 20. 9. odjel z Českých Budějovic se po velkých deštích rozvodnily
po jednom dodali Kristlů (čp. 35), do tehdejší železniční stanice Bo- toky a škodily, kroupy ničily poPíbrů (čp. 3) a Levých (čp. 2) rovany – Trhové Sviny tzv. trhací le a byla zde a v okolí motolice
a někteří zemědělci tak zůstali bez vlak se zvláštním pluhem k úplné- hovězího dobytka, hynuly i vepři
potahů. Při nové klasifikaci ko- mu zničení trati. K trhání trati došlo, na obrnu a nemoci se nevyhýbaly
ní a povozů dodali Josef Píbr (čp. ale netrvalo dlouho a čeští železni- ani lidem – v Hůrce zemřel na záškrt školák Jaromír Školka z čp. 6.
10), Jan Bednář (čp. 11) a Ma- čáři museli trať obnovit.
těj Říha (čp. 19) po jednom ko- 30. 9. přišlo velké zklamání. 29. 9. Prorokové ze začátku roku se při
ni a Václav Lavička (čp. 8) dodal došlo k Mnichovské dohodě, Čes- polární záři nemýlili – a do té válvůz. Vše stálo delší dobu ve Zbo- koslovensko muselo přijmout pod- ky už to nebylo daleko.
rově. Později se vrátil kůň Píb- mínky „mnichovského diktátu“ [Průběh roku 1938 v širším okorů nemocný ozdřívkou a uhynul. a nastalo stěhování českých oby- lí je např. v publikacích „PěšáS časovým odstupem dostali ná- vatel z pohraničí a mobilizace byla ci“ (Jaroslav Bláha) z roku 2000,
hradu. Ve staré části Nové Vsi by- 6. 10. ukončena. Po zprávě o Mni- „Nadějný začátek se smutným konli ubytováni vojáci, kteří tam sta- chovské dohodě a definitívnímu cem“ (Jan Solpera) z roku 2008,
věli kolony pro přepravu různých předání zabraného (oficiálně od- „Životy Ladislava Stráského“ (Fr.
potřeb a bylo po vsi rušno. Koně stoupeného) území, se mnozí s po- Stráský) z roku 2008... atd.]
Jiří Vávra
byli rozmístěni podle možností, hnutím dívali z hůrecké vyhlídky
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
21. června 2018

Výlet pro seniory
vyhlídková plavba lodí
po hladině Orlické přehrady
21. července 2018

2. ročník Memoriálu
Pavla Tvaroha
O pohár starosty obce
Nová Ves
od 12:30 h na fotbalovém hřišti
28. července 2018

Obecní slavnosti

NAŠI JUBILANTI
3. 3. 2018
Jaroslava Lencová
oslavila 75 let
5. 3. 2018
Růžena Fousková
oslavila 91 let
6. 3. 2018
Růžena Kuttová
oslavila 93 let

26. 4. 2018
Vlasta Kubešová
oslavila 90 let
21. 5. 2018
Jan Lašák
oslavil 70 let
23. 5. 2018
Hana Pavlová
oslavila 70 let

NAPOSLEDY
JSME SE ROZLOUČILI
† 7. 5. 2018

Ludvík Kohout
85 let
† 21. 5. 2018

Bohuslav Mazák
86 let
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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

Josef Erhart

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

PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ
Karel Mimra
Cukrárna hledá pracovnici na úklid
pouze pátky 9:00 - 12:00
tel.: 387 241 138

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Nabízíme palivové dřevo řezané a štípané (30–40 cm)
v paletách 1m3 metrové tvrdé (dub)
a i měkké (smrk, borovice)
ceny:
paleta 1m3 měkké 850.- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.100.- Kč
metrové 1 pm měkké 750.- Kč
metrové 1 pm tvrdé 900.- Kč

PILA HEŘMAŇ L+H
tel.: 728 633 124
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