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V novém roce se změní
termíny svozu komunálního
odpadu
O

d 1. ledna roku 2020 začne platit no- měsících přistavíme kontejner jednou za měvý celoroční plán vývozu komunálního síc - 9. ledna a 6. února. Od 5. března bude
odpadu. Čekají nás dvě zásadní změny. Pro pokračovat týdenní svoz do konce listopadu.
ty, co vlastní nádoby o objemu 240 l na papír Vše bude opět přehledně zapracováno do kaa plast bude dále platit svoz
lendáře svozu, který dostaneOd ledna 2020
jedenkrát za měsíc ve středu
te po zaplacení poplatku v ter- ale s tím rozdílem, že se tymínu do konce března.
se komunální odpad
to nádoby nebudou vyvážet
Ještě podstatná informace
vyváží 1x za 14 dní
v jeden den, ale vždy dvě střek ceně známky za celoročvždy v pondělí.
dy po sobě. Příklad – 1. ledna
ní svoz odpadů. Ceny enerve středu modrá nádoba (pagií stoupají a situace na trpír) a 8. ledna ve středu žlutá nádoba (plast).
hu se separovaným odpadem není též zrovna
Druhá zásadní změna se týká dne svozu ko- příznivá. Došlo ke zvýšení recyklačního pomunálního odpadu (černá nádoba). Poprvé platku u plastu o 300,- Kč/t a zavedení nopřistavíme popelnici v novém roce v pondě- vého recyklačního poplatku na papír ve výši
lí 6. ledna a další svozy budou pokračovat 300,- Kč/t. Přesto zastupitelstvo obce na svém
po čtrnácti dnech vždy v pondělí. Pro svoz jednání rozhodlo zatím dosavadní částku
hnědé popelnice BRKO zůstane stále stej- 600,- Kč/rok/osoba neměnit.
ný den - čtvrtek. V prvních dvou zimních
Marek Prokeš

Víte, že třídění odpadu na recyklačních linkách se bez ruční práce neobejde?
I přes vysokou míru využívání moderní techniky a technologie se na třídících linkách neobejdeme bez ruční práce. A věřte, že pro naše pracovníky není nic příjemného nalézat ve směsích
papíru či plastů zkažené potraviny, použité hygienické pomůcky a další nepřípustné složky komunálních odpadů. Každé zlepšení v této oblasti proto jen vítáme a děkujeme všem, kteří třídí
odpad pečlivě!
Zdroj: Marius Pedersen a. s. Foto: archiv třídírny odpadu v Borovanech

a
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Letos
uplynulo
105 let od začátku
1. světové války

S TAV I N G C B

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
milí přátelé,
poněkud netradičně jsme se na tomto místě
ujali slova z Nedabyle. Pohled do kalendáře
napovídá, že se přiblížil čas nejen snižování
teplot, bilancování a předsevzetí, ale i zimních radovánek a vánočních svátků. Když
se pozastavíme u bilancování, musíme se
s hrdostí pochlubit, že v letošním roce byla
v naší obci dokončena slovy ekonoma velká investiční akce, která nám vedle hromady starostí přinesla možná ještě více radosti.
Po velké rekonstrukci přibyly v budově základní školy dvě zcela nové učebny a v přízemí byl vybudován prostor pro mateřskou
školu. Tu jsme nakonec v září po „infarktovém“ vyřizování všech právních požadavků
otevřeli. Svou velikostí je to mateřinka malá, určená pro 13 dětí, ale do této doby mateřská školka v Nedabyli nebyla. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří
se na úspěšném zprovoznění školky podíleli
a na provozu podílejí.
Samozřejmě v Nedabyli nežijeme jenom
prací, ale také kulturními akcemi a spolkovou činností. Z těch letošních to bylo
Stavění máje, Dětský den, Dýňobraní, Vítání občánků, Zpívání u stromečku, Setkání seniorů, reprezentace obce v požárním
sportu, pořádání dětské soutěže v požárním sportu. Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli na organizaci a průběhu těchto
akcí, které přilákaly spoustu spokojených
návštěvníků.
Milí spoluobčané, přátelé, začalo jedno
z nejkrásnějších období v roce, naše děti se těší na sníh, prázdniny a nadílky, nastává doba zimních dovolených a vánočních
svátků. Zkusme na chvíli odložit všednodenní starosti a užijme si vánoční atmosféru.
Dovolte abychom nám všem popřáli klidné
prožití svátků a do Nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
zastupitelé obce Nedabyle
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Modernizace veřejného osvětlení
se neobejde bez výpadků provozu
V

předešlém vydání zpravodaje jsme vás informovali
o připravované modernizaci veřejného osvětlení (VO) v částech
obce podél hlavní silnice, pod tratí, na polničce a v zástavbě u Kubeše. V říjnu se tato akce postupně rozběhla a její první část začala
společně s pokládkou optického
kabelu v ulici pod tratí. S postupnou výměnou světel, a někde i nahrazováním nevyhovujících sloupů za nové, dochází v některých
částech k dlouhodobějším výpadkům v provozu VO. Zhotovitel tohoto díla firma SETERM ve spolupráci s revizním technikem
postupně detekuje a odstraňuje závažné nedostatky v provozuschopnosti stávajícího vedení sítě
VO. Jsem si vědom, že v období
kratšího dne je absence funkčnosti
osvětlení dosti nepříjemná, proto
žádám všechny občany obce o jistou dávku trpělivosti. V případě

O

jakékoliv nejasnosti ohledně odstávek a případné nefunkčnosti některých lamp jsem připraven
každý váš dotaz zodpovědět.
Zároveň bych i já rád dostal odpověď na jednu nepěknou věc.
Náš veřejný prostor se snažíme
dostat do stavu hodného civilizované společnosti. Jsem naprosto
šokován chováním pravděpodobně jedince, který dokázal ohnout
a vyvrátit, před dvěma roky nově
osazený, železný sloup VO v ulici nad hřištěm viz. foto a odjet jakoby nic. Celé mi to připomíná situaci, kdy se vrátím na parkoviště
u obchodního domu ke svému autu a zírám na promáčklý blatník
s nadějí, že za stěračem najdu vizitku s přiznáním viníka. Zákonné pojištění by tuto nepříjemnost
jistě elegantně vyřešilo, ale pouze
s jistou dávkou slušného chování
a osobní statečnosti.
Marek Prokeš

Cena vodného a stočného nepatrně vzroste

d nového roku dojde v důsledku zvyšování
cen energií a mzdových nákladů v systému
zpracování vod k úpravě výsledné částky vodného
a stočného. U vody je to o 0,38 Kč ze současných
41,01 Kč/m3 na 41,39 Kč/m3 a u stočného o 0,38 Kč
ze stávajících 26,96 Kč/m3 na 29,99 Kč/m3.
Uvedené zvýšení se týká pouze období prvních

čtyř měsíců nového roku, kdy tato cena ještě podléhá zdanění 15% DPH. Od května dojde ke snížení DPH na 10% sazbu, a tak se cena vody ustálí na 39,59 Kč/m3 a u stočného na 28,69 Kč/m3.
Přepočteno na průměrnou spotřebu vody a stočného se cena na jednu osobu za rok celkově zvýší
o 78,- Kč.
mp

Službou Go SMS vyrozumíváme
Pokračují práce
na vysokorychlostním internetu
téměř 180 občanů

M

ístní poskytovatel internetu, sdružení SouthGate, pokračuje v pokládce zemního optického kabelu rychlého přenosu
dat a v budování nových přípojek. Začátkem podzimu se sdružení, po domluvě s obcí Nová Ves,
rozhodlo zainvestovat další vyprojektovaná vedení. Tentokrát se jednalo o část úseku pod tratí - od vlakového nádraží směrem k hlavní
silnici II/156. Trasa, do níž byl tento kabel pokládán, procházela částí chodníku zbudovaného z kamenných odseků, což by z hlediska

pracnosti, vyjmutí a položení této dlažby zpět, bylo finančně nákladné. Po dohodě s investorem
bylo rozhodnuto jak o změně povrchu tohoto chodníku na zámkovou dlažbu tak i o kompletní výměně sloupů veřejného osvětlení
v této ulici. Finanční podíl obce
Nová Ves byl pouze materiální dodání dlažby a některých částí nevyhovujících obrubníků. Pokládka
optického kabelu bude pokračovat
v další etapě, v návaznosti na výstavbu nového chodníku směrem
do staré části Nové Vsi.
mp

J

iž čtyři roky využívají naši občané službu - rozesílání aktuálních informací o dění v obci
formou krátkých textových zpráv
(SMS). Jedná se převážně o informace týkající se: plánovaných
odstávek nebo havárií na zařízeních pro dodávky elektřiny, plynu či vody, uzavírek nebo oprav
místních komunikací, termínů mimořádného svozu odpadů, konání kulturních a společenských akcí, mimořádných změn
v provozní době obecního úřadu či pošty a dalších užitečných

informací spojených s životem
v naší obci.
Chcete se také zaregistrovat, ale
nevíte jak? Na webových stránkách obce v sekci SMS info najdete krátký návod, po jehož přečtení otevřete formulář a zde
vyplníte požadované údaje. Druhá možnost je požadované údaje
nahlásit sekretářce obecního úřadu paní Alici Vávrové osobně nebo telefonicky. Pokud chcete být
v obraze, neváhejte a zaregistrujte se.
redakční rada
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Termín rekonstrukce hlavní silnice II/156
v naší obci se blíží
P

řinášíme aktuální informace
k rok plánované rekonstrukci hlavní silnice II/156 na našem
katastru. Dovolte malou rekapitulaci. V létě roku 2018 došlo k výměně asfaltového povrchu v úsecích od doubravického kopce přes
obec Nedabyle a dále celého strážkovického kopce. Vyjmuta z této opravy byla pouze část silnice
protínající Novou Ves od Nedabyle a končící za mostkem Zborovského potoka. V této části se počítá s úplnou výměnou podloží,
odvodněním a změnou sklonu vozovky. Další podstatnou částí této
rekonstrukce je kompletní přestavba obou mostků Zborovského potoka. Ačkoliv se zdá, že výměna

Současný stav mostku z pohledu od Strážkovic

podloží a přestavba mostků je společná stavba, není tomu tak. Jedná
se o dva samostatné projekty, kdy
každý je financován z jiného zdroje. Proto bylo nutno vypsat, na každou stavbu zvlášť, samostatné výběrové řízení a vysoutěžit toho
nejlepšího dodavatele. Zde je jádro

problému. Prakticky hrozilo, že
výměna podloží hlavní silnice, která bude časově poměrně dlouhá, se
dokončí a vzápětí nebo s časovým
odstupem by se začaly přestavovat
oba mostky, což bude také technologicky a časově náročné. Na základě územního řízení, ke kterému

jsme se jako obec vyjádřili s požadavkem obě stavby sloučit, dojde
k uzávěře průtahu naší obcí v jednom termínu v délce cca 6 měsíců. V tuto chvíli známe zhotovitele rekonstrukce hlavní silnice, je
jím společnost EUROVIA CS, a. s.
V nejbližších dnech bude vysoutěžen dodavatel na stavbu nového
přemostění potoka. Následně dojde k vzájemné koordinaci a zahájení obou staveb. Zatím se jeví jako velmi pravděpodobný termín
zahájení obou akcí jaro 2020. Jak
budou naplánovány objízdné trasy
a kdy bude stavba zahájena vás budeme podrobně informovat v dalším vydání Zpravodaje.
Marek Prokeš

Neukáznění řidiči nás nutí přijmout nepopulární opatření

O

pakovaně v tomto čtvrtletníku apelujeme na neukázněné řidiče, kteří parkují na místech,
která k tomu nejsou určena. Tím
porušují Zákon č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně § 25 (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně

3 m pro oba směry jízdy. „Stání je
uvedení vozidla do klidu na dobu
delší, než je doba nezbytně nutná
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných
osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.“ Opusťme paragrafy a použijme zdravý
selský rozum. Pokud parkuji jako hovado, pak bráním v průjezdu např. popelářům nebo hasičům. Když nechci omezit průjezd

vozidel na silnici a zaparkuji proto na chodníku, tak zase omezuji
chodce. Opakovaně sdělujeme, že
u nás v obci nejsou místní komunikace určeny k parkování. Každý
obyvatel je povinen parkovat své
auto na vlastním pozemku. Pokud má tak početný vozový park,
že se na vlastní pozemek nevejde,
pak má možnost parkovat na prostranství u obecního úřadu. Protože se blíží zima a s ní i úklid sněhu

Kompostérů jsme se konečně dočkali
S
vazek měst a obcí regionu Pomalší, jehož je naše obec členem, získal po dlouhém čekání
z Operačního programu Životního
prostředí celkem 405 kusů kompostérů. Z tohoto množství obec
Nová Ves pro sebe doslova urvala 50 ks tohoto praktického zahradního systému. Důvodem je snaha
snížit objem vývozu tak cenného
rostlinného materiálu jako je tráva,
listí apod. Někdy je až zarážející,
jak se na jedné straně zbavujeme
této suroviny tím, že ji - v lepším
případě - vhodíme do hnědé BIO
popelnice, a na straně druhé draho
kupujeme zahradní substrát v supermarketu. Také vyvážení zmíněných hnědých BIO kontejnerů

navyšuje cenu za svoz odpadů, který musí naše obec nemalou částkou
dotovat ze svého rozpočtu. Přitom
stačí pouze málo, vždyť na vesnici
má snad každý alespoň malý kousek zahrady, kde se najde místo pro
kompostér. S jeho pomocí si může
každý sám „vyrobit“ ten zaručeně
nejlevnější kompost pro svoji zahradu. Pořízením těchto kompostérů jsme udělali další krok ke snížení nákladů na svoz odpadů v naší
obci. Občané, kteří si je dříve zarezervovali, byli obesláni obecní SMS a postupně si je přebírají. Ostatní občané se mohou hlásit
(stačí telefonicky) na obecním úřadě. Kompostéry jsou zdarma.
Marek Prokeš

ze silnic a chodníků, budeme nejprve rozdávat upozornění za stěrač špatně zaparkovaných vozidel. Následujícím opatřením bude
povolávání hlídky PČR. A pokud
ani pak nedojde k nápravě, potom
je ve hře třetí možnost, a sice cesta, kterou zvolila např. českobudějovická radnice - vznik modrých zón, v nichž bude parkování
zpoplatněno.
jh

Před rokem jsme
vyhodili o pět tun
odpadu více
Letošní podzimní svoz odpadů se konal v sobotu dopoledne 21. září. Celkem bylo odvezeno 10 263 kg odpadu, z toho
jen pneumatiky činily 670 kg.
K tomu je ještě nutno připočíst 16 televizorů (monitorů)
a také 25 ks zářivek. Obec zaplatila za tento svoz celkem
31.732,99 Kč.
jh
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Novoveští ochotníci vyráží do světa
D

ivadelní desetičlenný ochotnický spolek Novoveský
utopenec je známý většinou místním občanům. Každý rok ochotníci nacvičí jedno představení,
nejčastěji na téma spojené s obcí
nebo významným výročím a hraje se pouze jednou v létě na Novoveských slavnostech.
Já jsem vždy na představení natěšeně čekal a obdivoval jsem detailní připravenost a celkové podání jednotlivých představení. Při
potlesku a zatažení opony mi bylo líto, že musím čekat celý rok
na představení další. Velmi se mi
líbila hra Otcův jazyk a rozhodl jsem se při možné příležitosti se ke kamarádům ochotníkům
přidat. Dal jsem mé přání do hlasu v obci a brzy mě bylo vyslyšeno. Poprvé jsem na „prknech co
znamenají svět“ stál při představení hraném u příležitosti výročí 120 let nádražní budovy v naší
obci. Z mého pohledu jsem lepší
vstup na scénu mít nemohl. Prvotní trému vystoupit před očekávající publikum ulehčila skutečnost,
že v živých obrazech se nemluvilo a tím jsem nemusel mít strach,
že zapomenu text. Nejdříve jsem
ztvárnil Švejka na vozíku s holemi, pak hned hasiče, ale i cestujícího z budoucnosti. Ještě dnes
mám v paměti krásné kulisy a promyšlenost představení. Následující rok v únoru jsem dostal scénář
předělané operety „V Trojském
zámečku“ nalezené v archivu naší sokolovny. Při otevření scénáře jsem se zalekl obsáhlého textu,
který jsme se museli všichni naučit. Poslední básničku jsem se učil
za totáče na základní škole, a proto jsem scénář nosil všude s sebou
a při každé možné příležitosti si
text opakoval. Krásné vzpomínky směřují i na jednotlivé zkoušky
při čaji, kávě nebo vínku u „Ašíků“, kde se po částech hra zkoušela. Povedeným Trojským zámečkem jsme dle mého soudu dostali
o poznání větší herecké sebevědomí a já si roli dragouna náležitě užil. Vloni jsem měl velkou
radost, že nás na housle doprovodil i nejstarší ochotník obce Alois
Neumann při našem zpívání písně Ach synku, synku u příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky.
Letos jsme připravili satirickou

Členové ochotnického spolku Novoveský utopenec při své cestě na představení na nástupišti vlakového nádraží v Borovanech.
Foto: náhodný cestující

hru z prostředí zastupitelstva obce
„Zase ti tupitelé“, kde se zástupci
obce musí na zasedání vypořádat
s korupcí, střetem zájmů, hloupostí a populismem. Kdo představení viděl, tak musí uznat, že se
herci do daných rolí náležitě vžili,
hlavně naše Alice, která hraje výborně důchodkyni - zastupitelku
Jiřinu, která má na svět svérázný
názor. Režisérka Katka i ostatní ochotníci jí slíbili, že v příští hře se pokusí vyhovět jejímu
přání a nechají ji zahrát krásnou
milou slečnu nebo princeznu.
Zapálenost a chuť všech ochotníků spolku volala po častějším

angažmá i mimo naší obec. Zájem o naše představení projevili v letošním listopadu obce Borovany a Ledenice. Budeme hrát
ve skutečném divadle!!! Začínáme zkoušet s pocitem, že scéna
s pódiem a elektricky zatahovatelnou oponou není už pivní stan,
ale DIVADLO.
Musíme uspokojit a pobavit obecenstvo, nesmí se vloudit chybička. Obě dvě představení jsou
v předprodeji vyprodaná, v Borovanech dřív než stačil městys vyvěsit plakáty a v Ledenicích dva
týdny předem herci shání pro
své příbuzné přístavky v podobě

přidaných židlí. V den „Dé“ jako
správní kočovní kejklíři se vypravujeme symbolicky do Borovan
vlakem, po cestě vyzvedneme naší borovanskou herečku - ta nám
poskytne občerstvení a malý doping. Vše v té nejlepší náladě.
Přivítání a příprava, převlek
v maskérně, roztažená opona, bavící se hosté, aplaus – zkrátka překonání další mety našeho ochotnického spolku.
Děkuji všem, kteří se podílejí
na činnosti našeho spolku, věnují
mu svůj volný čas, jste bezva parta, baví mě to moc.
David Šafránek

Zaplněné hlediště Divadelního klubu v Borovanech přihlíželo plnému nasazení našich ochotníků. Foto: Klára Němcová
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Létalo se na letišti aneb jak vycvičit draka 7
N

ejde o další pokračování
úspěšného amerického fantasy filmu, ale o 7. ročník tradiční novoveské drakiády konané
20. října 2019. Na vycvičení draka nám panovalo ideální počasí - vítr foukal a sluníčko svítilo.
Musíme zmínit, že letos měla drakiáda jedno prvenství - draci nelétali na „Hůrečáku“, ale rovnou
na letišti. Modely letadélek, které na tomto letišti v katastru obce
Borovnice létají, vystřídalo nyní
30 draků, kteří byli ovládáni svými drakovody. Nechyběly ani rozmanité soutěžní disciplíny, v kterých mohli vyhrát hodnotné ceny
nejen přihlášení drakovodi, ale
i jejich doprovod.
Kdo
tedy
vycvičil
nejlépe svého draka? V kategorii

Ondřej Bošek v doprovodu svého tatínka po předání cen za nejdivočejšího draka.
Foto: Jan Lenc

„nejrychlejší drak u oblak“ vyhrál
Kryštof Ašenbrenner, nejsnaživějším drakovodem byl vyhlášen
Jakub Vaňura, nejsnaživějším rodičem se stal tatínek od Tadeáše

V naší školce se
rozmnožili ovocní ježci

C

elý týden jsme si s dětmi povídali, co jíme, kde bereme
sílu, jak často jíme a kolik toho
sníme. Učili jsme se pěknou básničku na toto téma a připravovali
jsme prostřený stůl. Paní učitelka
nám rozdala kartičky s kuchaříčkem na celý týden, kam jsme vykreslovali, co jsme všechno ten
den ve školce snědli. Naučili jsme
se zhodnotit sami své stravování
a ještě měla přehled i naše rodina.
VITAMÍNY V OVOCI
ZAHÁNĚJÍ NEMOCI,
KDO JÍ RAJČE, ŘEDKVIČKY
BUDE ZDRAVÝ CELIČKÝ.
JABLÍČKA A MRKVIČKU SNÍM
ZA MALOU CHVILIČKU.
MÉMU TĚLU DAJÍ SÍLU,
KOUSEK NAJDU TAKY
V SÝRU.
BONBÓNY MI BABIČKO,
DÁVEJ JENOM MALIČKO.

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 v odpoledních hodinách jsme pozvali do naší školky rodiče se svými dětmi
ke komunitnímu setkání na téma:
„Hravě o zdraví a stravě“, kterým
nás provedla odbornice na výživu a imunitu Zdeňka Prušáková.
Není nic důležitějšího než zdraví a blaho našich dětí a mezi ně
správné a vyvážené stravování určitě patří. Polovinu dne děti stráví

Při výrobě ježka pomáhal i prvňák
Jakub Jakl.

v naší školce a proto je toto téma
s rodinou společné.
Děti si samy vyrobily svoji zdravou
svačinku v podobě ježka z hrušky a hroznového vína a maminky
si popovídaly s paní Prušákovou
o tom, jak děti přivést k pravidelnému a zdravému stravování. Sami
rodiče jsou nejdůležitější a zásadní
autoritou pro své dítě a proto jsme
se shodli, že je zásadní jejich vlastní postoj a vzor. Posezení se vydařilo a tak jsme domluvili i opakované setkání s tématem imunita
a dětské nemoci.
Štěpánka Hušková,
ředitelka MŠ Nová Ves

Takácse. Nejkrásnějším doma vyrobeným drakem okouzlila porotu
Johana Ašenbrennerová, nejvýše
letícího draka měl Jan Lenc. Ondra Bošek létal s nejvíce divokým

drakem, dědeček od Radka Šnejta vyhrál cenu za vytrvalost, Jakub Vávra nejlépe uhnízdil draka
v koruně stromu a posledním vítězem byla rodina Vančurova, kterým se ani po 100 neúspěšných
startech nepodařilo se svým drakem vzlétnout.
Jak je vidět, vítězem naší drakiády může být opravdu kdokoli. Ale
pořád platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Máme jednu
velkou radu pro ty, kdo letos nevyhráli: „ vycvič svého draka, který bude doma vyrobený a pak máš
větší šanci uspět.“
Scénář a režie: SDH Nová Ves
Produkce: Obec Nová Ves
Občerstvení: členky SDH Nová
Ves a přátelé spolku
Za SDH Stanislava Prokešová
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Druhou říjnovou sobotu patřilo fotbalové hřiště
v Nové Vsi mladým hasičům
V

sobotu 12.10.2019 se na fotbalovém hřišti v Nové Vsi
neutkali mezi sebou fotbalisti, ale
trochu netradičně hasiči, a to zástupci těch nejmenších. Konala se
tu dětská obvodová soutěž „Plamen“, což je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Střetli se
tu zástupci kategorie mladších žáků ve věkovém rozmezí 3-10 let
v celkovém počtu devíti družstev
a v kategorii starších žáků 11-14
let deset soutěžních družstev.
Podzimní kolo soutěže je o rychlosti a šikovnosti dětí, protože se
soutěží ve 3 různých štafetách.
První štafetou je CTIF - štafetu
o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti
úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný běžecký úsek,
přenos požární hadice, volný běžecký úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky,
přemístění přenosného hasicího
přístroje, volný běžecký úsek, zapojení hadic. Druhou štafetou je
štafeta požárních dvojic - každé
družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První
dvojice na dráze zapojuje hadici
na hydrant a proudnici. Následná
dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle. Poslední štafetou byla štafeta 4x60
metrů s překážkami - družstvo je
rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává
jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje,
zapojení hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici,
kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle. Celkovým výsledkem je součet umístění v jednotlivých štafetách.
V mladší kategorii se umístily na 1. místě děti z Nedabyle a z Nových Homol se stejným
počtem pěti bodů. Na 3. místě se
s devíti body umístily děti ze Sv.
Jána nad Malší. V kategorii starších žáků získaly 1. místo děti ze

Nadšení celého kolektivu mladých hasičů z Nedabyle po zdárném ukončení obvodové soutěže.

Strážkovic se součtem 3 bodů, 2.
místo děti z Nových Homol 7 bodů a o 3. místo se opět dělily děti z Nedabyle a Sv. Jána nad Malší
se stejným počtem jedenácti bodů.
Toto umístění je však jen průběžným výsledkem, protože konečné umístění a výherce obvodové
hry Plamen se dozvíme až v jarním kole obvodové soutěže, která se bude konat opět v Nové Vsi
9. května 2020. Zde se děti utkají
ve zbývajících disciplínách, a to je
požární útok a závod požární všestrannosti (braňák).
Soutěž proběhla bez zranění a jakýchkoliv problémů, a to je ta největší odměna za náročnou přípravu a starosti, které s sebou nese
organizace této akce.

V závěru mi dovolte poděkovat
všem, kteří se na přípravě soutěže
podíleli. Obci Nedabyle, obci Nová
Ves, všem dobrovolným hasičům
z obou obcí, kteří pomáhali, jak
s přípravou, tak s hladkým průběhem celé soutěže. Rodičům našich
dětí, kteří zajistili ceny pro soutěžící a zároveň napekli sladké dobroty. Dále děkuji panu Študlarovi,
který zajistil výborné občerstvení
po celý čas soutěže a TJ Nová Ves
za zapůjčení fotbalového areálu.
Všem, které jsem ve svém výčtu
zapomněla jmenovat, se omlouvám, ale na jedno jméno zapomenout nemohu - a to je strojník našich dětí Ruda Šindelář – děkuju
za sebe i za děti za všechno, co pro
nás hasiče děláš. Jana Šustrová

Hasičátka: Naše nejmenší hasičátka. Horní řada zleva: Ondra Bošek, Kubík
Jakl, Lucka Janotová, Zdenda Druga. Spodní řada zleva: Jonášek Šafránek,
Jaroušek Jakl, Miki Tisoň a Adélka Erhartová.
Foto: archiv SDH Nedabyle

Hasiči nejen
soutěžili, ale také
dlabali dýně

V neděli 6. 10. 2019 se v Nedabyli konalo již 5. Nedabylské dýňobraní, jako tradičně „U Bači“
ve stodole. Vzhledem k tomu, že
nám naše celoroční hasičská činnost předepisuje účast dětí na nehasičské akci, rozhodli jsme se podílet na organizaci dýňobraní spolu
se spolkem Přátel obce Nedabyle.
Pro návštěvníky byly připraveny
různé pochutiny z dýní ale i z různých podzimních plodin. Děti pekly na kamínkách topinky, které pak
nabízely s různými druhy pomazánek. Pro zahřátí se rozléval teplý
dýňový džus nebo polévka. Ke kávě pak nechyběly různé druhy dýňových moučníků. Pro děti byl připraven výtvarný koutek s korálky.
Venku se dlabalo a zdobilo a děti
pak už jen čekaly, která dýně vyhraje titul nejhezčí dýně. Nechyběla ani soutěž o nejtěžší dýni. Ze
stodoly se linula vůně cuketových
bramboráků a smažených dýňových chipsů a při ochutnávkách se
nasytilo i oko pohledem na krásnou výstavku obrázků a výrobků s dýňovou tématikou, kterou
pro tuto akci připravily děti ze ZŠ
a MŠ Nedabyle. Každý, kdo dýňobraní navštívil, si zajisté přišel
na své.
Jana Šustrová
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Myslivecké sdružení dbá na dodržování
a rozvoj mysliveckých tradic
M

yslivecké sdružení (MS) Ne- a vlakovou dopravou. Koroptev
dabyle je zapsaný spolek, z naší honitby postupně mizí, stakterý vykonává právo myslivos- vy zajíců stagnují a stavy bažantů
ti v honitbě Nedabyle. Do této ho- se udržují umělým odchovem. Nanitby patří pozemky v katastru Bo- opak tento stav prospívá predátorovnice, Heřmaň, Nová Ves, Hůrka, rům, jako jsou liška, kuna, jezevec
Nedabyle, Doubravice a Staré Ho- a další. Tuto zvěř se snažíme udrdějovice. Celková výměra honitby žovat na únosných stavech intenje dnes asi 1360 ha. Část honitby je zivním lovem. Abychom poněkud
uznána jako bažantnice. MS Neda- ulevili zmíněnému civilizačnímu
byle se dlouhodobě a úspěšně za- tlaku, instalovali jsme například
bývá polodivokým
podél frekventovaPředstavujeme ných silnic modré
chovem bažantí zvěře. Snažíme se vyodrazky, které odMyslivecké
tvářet vhodné podrazují zvěř od vstumínky pro tuto zvěř sdružení Nedabyle pu na vozovku, pov přírodě, aby se její stavy nejen kud právě projíždí auto. Rovněž
udržely, ale i zvyšovaly.
se snažíme zvyšovat úživnost hoBohužel se podmínky pro přiro- nitby obděláváním tzv. zvěřních
zený výskyt drobné zvěře v naší políček, na vhodných místech vyhonitbě neustále zhoršují. Vzhle- sazujeme plodonosné dřeviny.
dem k velkému rozvoji osídle- Chov srnčí zvěře je na dobré úrovní v této příměstské oblasti se ni. Tato zvěř je stálá, i když je také
neustále zvyšuje tzv. civilizač- postupně vytlačována od lidských
ní tlak na zvěř. Velkým nešva- sídel trvalým rušením a zneklidrem je volné pobíhání psů, po- ňováním. Srnčí zvěř může místně
hyb osob po setmění v honitbě, způsobit škody na lesních porosjízdy terénních motorových pro- tech, proto je i tato zvěř předměstředků (auta, čtyřkolky, motorky) tem lovu, aby se její stavy udržely
mimo silnice. Máme velké ztráty na únosné míře. Prase divoké nezvěře způsobené automobilovou boli černá zvěř se u nás vyskytuje

Myslivci při sázení plodonosných dřevin v katastru Nedabyle.
Foto Zdeněk Schaffelhofer ml.

stále častěji. Někde se dá hovořit
o stálé zvěři. V době plného růstu řepky a kukuřice jsou stavy nejvyšší. Protože škody způsobené
touto zvěří na polních plodinách
a na loukách mohou být někdy
neúnosné, jsou rovněž stavy této zvěře udržovány na přijatelné
úrovni lovem.
Výkon mysliveckého práva je velmi pestrý. Nejedná se jen o lov, jak
by se mohl nezasvěcený jedinec

Noví občánci byli uvítáni
v prostorách školy

domnívat, jsou to také společenské, kulturní i sportovní aktivity.
Myslivci jsou aktivní v mnoha oblastech venkovského života.
MS Nedabyle dbá na dodržování a další rozvoj mysliveckých
tradic, každý rok pořádáme myslivecký bál, pořádáme střelecké
soutěže, pomáháme obcím. Naši
členové se intenzivně věnují kynologii, lovečtí psi jsou našimi nezastupitelnými pomocníky např.
při dohledávání zvěře.
Udržování únosných stavů zvěře
lovem, o kterém jsme se již zmínili, znamená i produkci zvěřiny.
Zvědavci, gurmáni a jiní „masojedlíci“, kteří mají zájem ochutnat tuto cenově dostupnou biopotravinu (srnčí, divočák) přímo
od nás myslivců, nechť se neváhají domluvit s mysliveckým hospodářem panem Zdeňkem Schaffelhoferem na telefonním čísle
724 275 389. Mějte však prosím
na paměti, že produkce zvěřiny je
sezónní a závislá na různých okolnostech. Uspokojování případných zájemců tak nemusí být okamžité a pravidelné. Ale určitě se
domluvíme.
MS Nedabyle

NAŠI JUBILANTI
6. října 2019
Jitka Stachová
oslavila 60 let
27. října 2019
Jan Vávra
oslavil 60 let

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 12. 2019 od 18:00
Zpívání u stromečku
a rozsvěcení vánočního
stromečku před školou
Noví občánci v náručí svých rodičů. Zleva: Ema, Zuzanka a Štěpánka.

V

sobotu 9. 11. 2019 jsme měli tu čest přivítat v naší nově
zrekonstruované škole nedabylské novorozené občánky Emu Jarolímkovou, Zuzanku Rezkovou,
Štěpánku Vávrovou, Elišku Pavelkovou a Miroslava Sulka.

Pro šťastné rodiče a jejich hosty připravili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Petry Suchomelové pěkný kulturní program s písničkami,
za což jim patří velké poděkování!
Za obec přivítali malé občánky zastupitelé paní Renata Doležalová

Foto: Barbora Reindlová

a pan Ludvík Reindl, kteří předali rodičům našich nových občánků hodnotné dárky a pamětní list. Věřím,
že naše obec bude mít v nových občáncích pokračovatele další generace hrdých nedabylských občanů.
Ludvík Reindl

13. 12. 2019 od 14:00
Předvánoční posezení
pro seniory v ZŠ a MŠ Nedabyle,
po ukončení kulturního programu
ve škole posezení s občerstvením
a poslechem hudby v obecní klubovně

25. 1. 2020 od 19:00
Myslivecký ples
v sokolovně v Nové Vsi
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Mládežníci oslavili dokopnou v Sokolovně
J

ako první ukončili rok 2019
naši mládežníci na dokopné
v Sokolovně, kde se sešlo bezmála 40 dětí - což je od roku 2017,
kdy byl nově založen oddíl mládeže, nárůst o 41 % - ,,PARÁDA“.
Nejúspěšnější z našich týmů jsou
mladší žáci B (starší přípravka)
je to tedy zásluhou nejen trenérů,
ale i nově příchozích dětí, které
jsou velice šikovné. Stále nehrajeme na výsledky, ale hlavně aby
to naše děti bavilo a dle informací od rodičů se nám to i úspěšně
daří. Je potřeba pochválit všechny týmy včetně trenérů za jejich
zodpovědný přístup a doufáme, že
jim to vydrží co nejdéle. Děti se
na vás budou těšit opět v jarních
utkáních mladší přípravky, mladších žáků B a mladších žáků.

TJ Nová Ves z. s. mládež

Rok 2019 byl ukončen vyhlášením tradičních anket
J
ak slibně začal rok 2019 pro
A-tým, tak konec se úplně nepovedl. Vše odstartovalo prohrané domácí utkání s Trhovými
Sviny a od tohoto zápasu se mužstvo nebylo schopné psychicky vzchopit. V kabině mezi kluky nepanují hádky a trenéři stále
věří, že vše zlé je pro něco dobré, a že se na jaře vše vrátí do starých kolejí s novou energií. Je
potřeba vyzdvihnout i neustálá práce trenérského týmu nejen
na fyzické, ale i psychické formě
A-týmu. K tomu můžete přispět

A - tým sezóna 2019/2020

i vy naši FANS, když naše kluky podržíte i když se zrovna nedaří a pomůžete jim vrátit se zpět
do horních příček tabulky.

Rok 2019 byl zakončen
dokopnou,
na které byly vyhlášeny tradiční ankety NAHRÁVAČ ROKU:
1. místo Tomáš Novák, 2. místo Vítek Neumann, 3. místo Radomil Procházka, STŘELEC
ROKU: 1. místo Radomil Procházka, 2. místo Zbyněk Holý,

3. místo Aleš Prokop a HRÁČ
ROKU: 1. místo František Vávra,
2. místo Michal Žoček, 3. místo
Tomáš Novák. Předsedou oddílu Jiřím Kukačkou bylo poděkováno všem, kteří se starají o provoz a údržbu sportovního areálu
a zajišťují služby při domácích
utkáních. Těšíme se na vás v roce 2020, ať již na Retroplese, který se uskuteční v místní Sokolovně 7. 3. 2019 od 19 hod. nebo při
soutěžních utkáních, která začínají v březnu.
Michaela Vrábková

Přejeme Vám klidné
a příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný rok 2020

Váš fotbalový klub
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Na Zajíčkovci se jel 0. ročník cyklokrosu
v Nové Vsi

o zrušení závodu TBC Série ve Volyni jsme společně
s Alešem Němečků při tréninku
zajeli na Zajíčkovec, kde se zrodil nápad uspořádat náhradní cyklokrosový závod.
Tak jsme se rozhodli vzít na sebe zodpovědnost a uspořádat závod pro nejméně 100 závodníků.
Seběhlo se to rychle a nečekaně. Na přípravu jsme měli jen 5
týdnů, a to ani jeden z nás neměl
žádnou zkušenost s pořádáním
podobné akce. Začali jsme tedy
ihned konat, jak pracovat na trati,
tak shánět sponzory. Milým překvapením bylo, jaký okruh lidí
kolem sebe máme. Nesetkali jsme
se snad s nikým, kdo by nás odmítl. Každý se snažil přispět, pomoci v rámci jeho sil. Toto nádherné zjištění ještě umocnilo naše
nadšení. Akce se kvapem blížila,
trať se pomalu rýsovala, tašky pro
děti s dary od sponzorů se plnily.
Den před závodem, v pátek odpoledne, započala finální příprava závodního okruhu. Začínali jsme trochu propadat panice, protože vše
nešlo tak rychle jak jsme si představovali. Na pomoc přišli i naše rodiny a kamarádi, které jsme
se západem slunce propustili, ale
my museli pokračovat v přípravách. Potmě do noci jsme kolíkovali a vytyčovali okruh. S napětím

Startovní pole v kategorii mužů těsně po odstartování závodu. Pohled od Zajíčkovce směrem na cestu do Hůrky.

jsme očekávali rozbřesk, zda jsme
to v té tmě zvládli. Před rozedněním jsme už byli zase v plném pracovním nasazení. Trať jsme ráno
jen doladili a mohli jsme se vrhnout na přípravu zázemí. Stany zapůjčené Svazkem měst a obcí regionu Pomalší, stoly s lavicemi nám
přijel pomoci stavět osobně sám
starosta Marek Prokeš a obecní
technik František Vávra.
Bylo skvělé vidět kolik lidí se nadchlo pro náš závod. Vše šlo podle
plánu, děcka se začala řadit na startovní čáru, dešti navzdory. Den

V obecním lese najdete už
čtvrtou oplocenku
V

znikla na mýtině, kde byly
v jarních a letních měsících
vytěženy smrky napadené kůrovcem. V průběhu podzimu došlo
k pálení klestu a vybudování oplocení. V listopadu pak bylo zakoupeno 600 sazenic dubů,
které se sázely pomocí motorového vrtáku. Mimo oplocenku,
na mýtinu u posedu,
kde kůrovec řádil již
před dvěma roky, bylo
vysazeno 250 smrků. Hlavní podíl těchto prací připadl na obecního zaměstnance Františka Vávru. Ruku k dílu přiložil nejen

druhý zaměstnanec Míra Burda, ale i brigádníci, Katka a Mirka Candrů, Milan Prokeš, místostarosta a pozadu nezůstal ani
pan starosta. Časový
skluz byl zapříčiněn suchem, které nepřálo pálení klestu. Proto jsme
od konce října museli šturmovat. V průběhu zimy nás v obecním lese čeká těžba
suchých nebo napadených stromů. Nejsou
to velké počty, ale k uspokojení
několika zájemců o palivové dříví, z řad místních občanů, určitě
postačí.
jh

běžel setrvačností a bez větších zádrhelů se vše podařilo. Díky vám
všem skvělým lidem, kterými jsme
obklopeni. Našim rodinám, přátelům, závodníků ale i všem zúčastněným patří velké poděkování. Díky těmhle všem lidem si můžeme
říct: „Zvládli jsme to.“
I přes nepřízeň počasí, kdy trať
skrápěly kapky a teploměr ukazoval 2 °C, startovalo 56 statečných
v dětských kategoriích. Postupem
dne se počasí umoudřovalo a při
závodech dospělých kategorií už
nepršelo. Mezi ženami vyhrála

Foto: josefvv

Jana Pichlíková, čerstvá mistryně
světa v terénním triatlonu na Havaji ve své age group. V elitním
závodě mužů se ukázala i známá
jména. Mladší z bratrů Ťoupalíků,
Jakub, suverénně závod vyhrál.
Na stupně vítězů Jakuba doprovodili další talentovaní reprezentatnti – 2. místo Karel Camrda a 3.
místo Robert Hula. Všichni tři poté závodili i na Světovém poháru
v Táboře. Celkem 116 závodníků se nezaleklo chladného počasí
a poctilo nás svou návštěvou.
Václav Novák

Účast na lampiónovém
průvodu ovlivnily podzimní
prázdniny
Letošní termín oslav vzniku samostatného Československa, 28. říjen,
připadl na pondělí, což znamenalo prodloužený víkend, na který navazovaly podzimní prázdniny. Letošní účast díky tomu nebyla sice rekordní, ale i tak se ne nepočetná skupina spoluobčanů tvořená převážně
dětmi s lampióny a jejich doprovodem sešla již po páté u kapličky sv.
Martina, odkud se vydala nejkratší cestou k pomníku padlým ve světové válce na Hůrce. Hůrecké zvony se stejně jako před rokem rozezněly
díky místním zvoníkům – manželům Novákovým. Tradičně se účastnili krojovaní a uniformovaní zástupci místních spolků s prapory a smutečním věncem. Letos se místní sokolové poprvé pochlubili svým novým praporem. Nechyběl ani trubač Vojta Prokeš, na jehož hudebním
vystoupení je každý rok znát. Po krátkém projevu pana starosty Marka
Prokeše si všichni společně zapěli státní hymnu. Děkuji všem, kteří přišli a svou účastí přispěli k důstojné oslavě tohoto významného státního
jh
svátku a těším se zase za rok na shledanou.
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Letos uplynulo 105 let od začátku
1. světové války
V

neděli 26. 7. 1914 byl svátek sv. Anny. Po vesnicích
tu už dopoledne rozváželo vojsko
na koních mobilizační vyhlášky.
Lidé se vraceli ze Střížova z kostela a hned obklopili místo s vyhláškou. Vedly se debaty a utěšovali se, že to bude jen jako v roce
1912, že nedojde k žádnému krveprolévání – nemohli tušit, že
přichází čtyřleté trpění nedostatkem všeho a odcházení mužů z polí, fabrik, z drah, ze škol
atd. Železničáři v novoveské staniční budově už to věděli dříve.
Už v noci přišel telegram z ředitelství o vyhlášení částečné mobilizace. Pak byla mobilizace
úplná. Služba na dráze se tu jako jinde vykonávala podle směrnic daných vojenskými předpisy.
Po celou dobu mobilizace a války byla zdejší stanice obsazena
přednostou, jedním výpravčím
vlaků, čtyřmi výměnáři a jedním
staničním dělníkem. Službu vykonávali v šestnáctihodinových
směnách. Byli svědky nástupu
rukujících, které zde odbavovali. Byla omezena civilní doprava
a v prvních dnech války, vyhlášené 28. 7. téměř doprava nefungovala. V létě nastala nákupní horečka a rodiny se zásobovaly. Už
v průběhu roku 1914 stouply ceny o 100 %. Ze začátku někteří zdejší rolníci s ničím nešetřili,
neboť tento rok byl úrodný a co
přijde v dalších letech netušili.
Z Č. Budějovic po zdejší železniční trati jako první odjely
na frontu do Srbska některé prapory 91. pluku a 24. dělostřeleckého pluku. V listopadu 1914 byly odvody dosavadních nevojáků
do 35 let a v březnu 1915 byly odvedeny ročníky 1895 a ještě toho měsíce nastoupili vojenskou sužbu. V Č. Budějovicích
byly všechny kasárny a provizorní ubytovací místa přeplněny
vojskem. 29. 4. 1915 jeli na frontu po zdejší železniční trati přes
Gmünd, Vídeň, Budapešť a Lvov.
Rok 1915 byl neúrodný a zdejší rolníky postihlo ještě navíc zavedení rekvizice – dodávky pro
vojsko. Napřed jen obilnin a dobytka, později i dodávka mléka, „omastku“, brambor, sena

Číslo 20

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
26. prosince 2019
Vánoční výstup na Kle
odjezd vlakem 9:41 hod.,
pořádá TJ Sokol
28. prosince 2019 od 9:00 hod.
Vánoční turnaj
neregistrovaných
ve stolním tenisu pořádá
TJ Sokol, sokolovna
2. února 2020 od 20:00 hod.
Rockový bál
sokolovna,
hraje Zájezd
29. února
Lyžařský zájezd Flachau
odjezd od OÚ ve 4:30 hod.,
pořádá TJ Sokol
7. března 2020 od19:00 hod.
Retroples
pořádá TJ Nová Ves,
oddíl kopané, sokolovna
8. března 2020 15:00 hod.
Dětský karneval
pořádá TJ Sokol, sokolovna
14. března 2020 od 20:00 hod.
Šibřinky
pořádá TJ Sokol, sokolovna,
hraje S.A.M

NAŠI JUBILANTI
a slámy. Rekvizice probíhala tak,
že do vsi přijel komisař v doprovodu vojska a podle sestaveného
osevního plánu a soupisu dobytka, museli zemědělci dodávat...
Od dubna 1915 byly zavedeny
potravinové lístky („chlebenky“)
pro města, které pro venkov nebyly. V dubnu 1916 byly vypsány odvody sedmnácti až osmnáctiletých a hned po šestinedělním
výcviku šli na bojiště. Z Nové
Vsi rukovalo za celou dobu 1.
světové války 37 mužů. V zásobování byl rok 1916 ještě horší.
Co šlo, dělali si lidé po domácku a kuřáci si sušili i bukový list.
Pak to bylo horší a horší – nebyl
cukr, petrolej, uhlí (občas se chodili lidé dívat do železničního kolejiště, jestli tam nějaké neleží).
Byl zaveden první letní čas, zaváděly se bezmasé dny a městské
obyvatelstvo nadávalo vesnickým rolníkům do keťasů. Z velmi
malých přídělů se nedalo žít a říkalo se, že kdo z toho vydrží 14

dnů, dostane záslužný kříž – dřevěný na hřbitově…
Malý přídavek, jako dobová zajímavost o tom, že v první polovině roku 1914 lidé netušili, co
přijde: Zdejší muzikant z Nové
Vsi č.p. 1 Jan Jůda (*4. 7. 1897),
syn Vavřince a Marie Jůdových,
vstoupil dobrovolně 28. 2. 1914
do vojska k hudbě u pěšího pluku č. 69 v Pětikostelích v Uhrách.
V roce 1917 byl přeložen k pěšímu pluku č. 86 a téhož roku byl
zajat. 25. 7. 1917 vstoupil do legie. Působil v 5. pluku u hudby a po válce se vracel jako ruský legionář. Demobilizován byl
z Olomouce v Č. Budějovicích
u náhradního praporu Čs. pěšího pluku č. 1 a zařazen ve smyslu výnosu MNO č. 197.700/III
z roku 1920 (oddíl „C“) do kmenového stavu v Č. Budějovicích,
kde byl demobilizován dle výnosu MNO č. 50.766 z roku 1920.
Jiří Vávra

11. 9. 2019
Marie Berková
oslavila 85 let
11. 9. 2019
Marie Vávrová
oslavila 70 let
28. 10. 2019
Irena Havlisová
oslavila 70 let
30. 10. 2019
František Cvach
oslavil 70 let
2. 11. 2019
Jaroslava Kollouchová
oslavila 75 let

ROZLOUČILI JSME SE
† 24. 10. 2019
Vlasta Kubešová, 91 let
† 8. 11. 2019
Růžena Rybáková, 91 let
† 19. 11. 2019
Jiří Crkva, 82 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

přijme do svého provozu v Č. Budějovicích
na Rudolfovské třídě 674
pracovníky se sníženou pracovní schopností.
Kontakt: 602 263 190

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

TAXI HONZA - NONSTOP

Nabízíme palivové dřevo řezané a štípané (30–40 cm)
v paletách 1m3 metrové tvrdé (dub)
a i měkké (smrk, borovice)

odvezeme vás kdykoli kamkoli

ceny:
paleta 1m3 měkké 950,- Kč
paleta 1m3 tvrdé 1.100,- Kč
metrové 1 pm měkké 750,- Kč
metrové 1 pm tvrdé 1.100,- Kč

PILA HEŘMAŇ L+H
tel.: 728 633 124

podle
vašeho
přání

za výhodné
ceny
telefon:
606 188 481
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