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Vítejte, naši nejmladší!

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Novoveští a také vy Nedabylští. Dovolte mi
krátce poděkovat všem,
kteří se podíleli na vzniku nové podoby Zpravodaje, jenž má za úkol
informovat o tom, co se
událo, děje a bude dít
na území dvou sousedních katastrů - obce Nová Ves a Nedabyle. Poslední tři měsíce jsme jej upravovali tak, aby vyhovoval oběma stranám, až bylo dosaženo této
současné podoby. V novém Zpravodaji se
budete i nadále setkávat s příspěvky od našich dopisovatelů. Doufám, že zveřejňované články nás navzájem obohatí.
Marek Prokeš,
starosta obce Nová Ves

Vážení čtenáři,
Při letošním vítání občánků jsme se pohodlně vešli jak do zasedací místnosti tak i do objektivu.

R

ok se s rokem sešel, a tak jedno slunečné
sobotní únorové ráno začalo být na Obecním úřadě v Nové Vsi živo. To se zde opět sešli naši nejmladší občánkové a jejich rodiče,
sourozenci, babičky a dědečkové se zástupci obce, aby byli slavnostně uvítáni do života.
V sobotu 24. února se totiž konalo další „Vítání občánků“. Vše proběhlo jak má, starosta obce Marek Prokeš nezapomněl básničku ani své
krásné přání, otisky dlaní byly opět připraveny
díky sponzorskému daru hrnčíře Petra Tvaroha. Stejně tak v pamětní knize se pro každé dítě
skvěly nové originální obrázky od Katky Ašenbrennerové. Rodiče se do této knihy podepsali a pan Lenc, náš „dvorní fotograf“, všechny
pěkně vyfotil.
Knížka, kterou letos děti dostaly jako dárek,
se jmenuje „Nejkrásnější pohádky od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena“. Věřím, že jim zůstane dlouho, možná i pro jejich

Foto: Jan Lenc

děti, a bude jim připomínat místo, kde se narodily. Samozřejmě nechyběli ani plyšoví medvídci a poukázka na strom, který mohou rodiče zasadit na počest svých potomků. Děti
z naší mateřské školy připravily krásná přáníčka. Chřipková epidemie dovolila nakonec jen
těm nejstatečnějším - Jakoubkovi a Elišce, aby
za pomoci paní učitelky Evy zazpívali a zarecitovali našim nejmenším. A teď to nejdůležitější!
Koho že jsme to vlastně přivítali? Bylo jich pět!
Martin Mareš, Eva Hyková, Johanka Fujdlová,
Ondřej Baldík a Tomáš Robovský! Vítejte, naši
nejmladší! Ať se vám dobře žije! Nezapomeňte nikdy, ať vás život zavane kamkoliv, že jste
se narodili v jedné vesničce na jihu naší krásné
české země. Ať se tu vy i vaše rodina cítíte vždy
štastně a bezpečně!
Fotografie z celé události najdete na
http://veselaobec.rajce.idnes.cz/
Alena Veselá

jsem velmi rád, že se
Vám dostává do rukou
tento Zpravodaj (čtvrtletník), v němž jsme
dostali prostor pro informace i z naší obce.
Po obecním „plátku“
byla v Nedabyli poptávka již delší dobu. Když jsme dostali nabídku
na společné vydávání Zpravodaje, tak jsme
neváhali a s radostí přijali. V tomto vydání poprvé veřejně představujeme nový znak
obce Nedabyle. Vážím si práce, kterou věnuje Jana Šustrová malým hasičům a představuje ji ve svém příspěvku. Myslím, že je
co hodnotit. Možná, že někteří z dětí či dorostenců v budoucnu budou využívat nový
zásahový automobil, který jsme pořídili pro
jednotku dobrovolných hasičů.
Jan Vávra,
starosta obce Nedabyle
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Slibovaná revoluce ve svozu
odpadů vypukla počátkem roku
V

předchozích dvou letech
jsme v každém vydání, s výjimkou Zpravodaje č. 6, zveřejňovali články týkající se odpadového hospodářství a připravovaných
změn nakládání s odpady v našich
domácnostech. Přesto se našla určitá skupina občanů, která byla

počátkem letošního roku zaskočena. Od ledna jsme spustili dlouho avizovaný nový projekt. Svoz
komunálního odpadu se provádí
v intervalu 1x za 14 dní (středa).
V období od dubna do listopadu
bude každý týden (čtvrtek) vyvážen bioodpad (BRKO). Tříděný

odpad – papír a plast (modrá a žlutá 240l nádoba) se vyváží 1x za 4
týdny (úterý).
Svozový
kalendář
naleznete na obecních vývěskách nebo
na internetových stránkách obce
Nová Ves www.novaves.net.
jh

Číslo 13

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
V sobotu 7. dubna
2018 od 8:00 do 10:00
hodin proběhne
ve spolupráci s SDH
svoz nebezpečného
a velkoobjemného
odpadu opět na skladě
před obecním úřadem.

Zimní měsíce jsme využili k probírce v obecních lesích

J

ak jsme vás již dříve informovali, naše obec je vlastníkem zhruba 10 ha lesních porostů, které se nacházejí na třech
místech našeho katastru. Na začátku období vegetačního klidu
jsme společně s lesním hospodářem provedli obchůzku. S ohledem na aktuální stav porostů nám
doporučil probírku suchých, nalomených a nevhodných druhů
stromů.
Těžbu provádí obecní zaměstnanci, kterým zdárně vypomáhá
pan místostarosta. Palivové dřevo je rozřezáno na metrové kuláče, které jsou sváženy před

budovu obecního úřadu a zde vyskládány do hranic velikosti 4
PRM (prostorový metr). Zatím
bylo prodáno 56 PRM palivového dřeva. Cena měkkého dřeva
je 550,-Kč/PRM, tvrdého (listnáče) 700,- Kč/PRM. Poptávka převyšuje nabídku, proto byl stanoven limit 4 PRM na domácnost.
Část peněz, utržených z prodeje
dřeva, se vrátí do jeho znovuzalesňění, které bude probíhat v jarních měsících.
Plánujeme opět vysazení borovic
do oplocenek. Zakoupeny budou
také sazenice listnáčů a modřínů.
jh

Obecní zaměstnanec Jan Tesař při pálení klestu na okraji Chlumku.

Jak jsme volili v prezidentských volbách
Výsledky prezidentských voleb
v Nové Vsi

Výsledky prezidentských voleb
v Nedabyli

1. kolo:

1. kolo:

1. Ing. Miloš Zeman
2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
3. Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
4. Mgr. Pavel Fischer
5. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
6. Ing. Mirek Topolánek
7. RNDr. Jiří Hynek
8. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.
9. Mgr. Petr Hannig

148 hlasů,
103 hlasů,
45 hlasů,
40 hlasů,
36 hlasů,
18 hlasů,
9 hlasů,
6 hlasů,
2 hlasy

1. Ing. Miloš Zeman
2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
3. Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
4. Mgr. Pavel Fischer
5. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
6. Ing. Mirek Topolánek
7. RNDr. Jiří Hynek
8. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.
9. Mgr. Petr Hannig

Volební účast 72,7%

Volební účast 79,3%

2. kolo:

2. kolo:

1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
2. Ing. Miloš Zeman
Volební účast 79,39%

224 hlasů,
217 hlasů

1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
2. Ing. Miloš Zeman
Volební účast 80,28%

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
14. 12. 2017

65 hlasů,
50 hlasů,
43 hlasů,
29 hlasů,
23 hlasů,
8 hlasů,
7 hlasů,
2 hlasů,
0 hlasy

schválení rozpočtu příjmy 11 599 100.- Kč,
výdaje 20 723 041.- Kč
individuální dotace:
pro ZŠ Nedabyle ve výši
30 000.- Kč,
pro TJ Nová Ves
ve výši 131 700.- Kč,
pro TJ Sokol ve výši
110 700.- Kč
a pro SDH Nová Ves ve výši
65 445.- Kč

133 hlasů,
94 hlasů

1. 2. 2018
neschválení navýšení odměn
zastupitelů
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Proběhlo společné jednání vlastníků pozemků k ÚS 2 a 5

O

bec Nová Ves nechala
na podnět vlastníků pozemků zpracovat urbanistické řešení prostoru, který je v územním
plánu označen ÚS-2 a ÚS-5 (louka nad benzinovou pumpou a pod
cukrárnou). Projektový ateliér

AD s.r.o. vypracoval prvotní návrh, ke kterému se kladně vyjádřily dotčené orgány v oblasti územního rozvoje (E.ON, Čevak, atd.).
Tento předschválený návrh byl
předložen vlastníkům pozemků
k zapracování jejich připomínek

na jednání, které se uskutečnilo 12. února v zasedací místnosti
obecního úřadu. Pan ing. Daněk,
zde osobně zodpověděl a zaznamenal všechny připomínky, kterých bylo opravdu hodně. Vzhledem k velkému množství vlastníků

se velmi těžko hledá řešení, které by uspokojilo všechny. Do 13.
března mohou tito majitelé podat
poslední připomínky nebo je konzultovat s projekční kanceláří. Návrh celé studie je zveřejněn na webových stránkách obce.
mp

Územní studie 5 zpracovává rozmístění budov a infrastruktury na louce pod cukrárnou (nad cestou od ČOV k hlavní silnici).

Hlavní silnice by se u nás
měla opravovat v létě

V

Územní studie 2, ve které je vyřešen prostor na louce nad benzínovou pumpou.

průběhu loňského roku
jsme průběžně informovali o plánované opravě hlavní silnice č. II/156, která se z důvodu
nenalezení vhodné objízdné trasy přesunula na letošní rok.
Na jednání s vedením zhotovitele, konaném dne 7. února, byli všichni zástupci dotčených obcí seznámeni s návrhem postupu
prací v jednotlivých úsecích. Etapa č. 1 úsek Svaryšov – Hlinov,
etapa č. 2 úsek od kruhového objezdu u Penny – St. Hodějovice,
tato část se začne opravovat samostatně v návaznosti na ukončení prací rekonstrukce parovodu v Dobrovodské ulici a etapa
č. 3 úsek St. Hodějovice – Nedabyle a Nová Ves – Strážkovice. Dle prohlášení zhotovitele se
stavba bude realizovat za úplné

uzavírky. Obyvatelé naší obce
budou moci v inkriminované době využívat vlakovou dopravu
ve směru do/z Českých Budějovic, ve směru na Trhové Sviny
bude zajištěna veřejná hromadná doprava autobusy. Stejně jako občané obce Nedabyle budou
moci využít i zastávku v obci
Borovnice. Celková doba opravy všech tří úseků se odhaduje
na 60 dní.
Započetí prací na 1. etapě je plánováno na polovinu dubna. Úsek
procházející naší obcí vyžaduje
rozsáhlejší opravu, na tuto část se
dopracovává stavební povolení.
Tento úsek se podle předpokladů
bude realizovat v letních měsících. O všem vás budeme i nadále informovat. Bližší podrobnosti
získáte na obecním úřadě.
mp
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Prostranství před sokolovnou se proměnilo
k nepoznání
V

minulém vydání zpravodaje jsem vás informoval o výstavbě kanalizační přípojky k naší sokolovně. Na závěr jsem slíbil,
že v roce 2018 upravíme plochu
před hlavní budovou, která byla
výkopovými pracemi velmi poznamenána. To však nikdo z vedení našeho spolku TJ Sokol Nová Ves netušil, že tato stavební
akce bude hotova do začátku plesové sezóny.
Díky investiční dotaci od obce

Zaměstnanci firmy Staving CB při pokládce zámkové dlažby před Sokolovnou..

Obraz sv. Bartoloměje ve střížovském
kostele čeká na svou opravu

J

sou mnohé příležitosti, kdy se
setkáváme se svými příbuznými, známými a přáteli. Jednou
z nich, a to dodnes velmi významnou, je pouť. Nejenom, že k nám
„přijede pouť“, ale připutují k nám
naši blízcí. A ať je to, jak chce datum pouti je stanoven podle svátku
světce, kterému je zasvěcen kostel
toho místa. Ve střížovské farnosti
to ale není tak jednoznačné. Tato
naše pouť je slavena o svátku svatého Bartoloměje, apoštola a mučedníka, ve farním kostele sv. Martina na památku zbořeného kostela
v Želně (údolí u Komařic).
Na každou pouť dobře navaříme,
při setkání s blízkými se bodře naladíme a ve vzpomínkách společně často putujeme po různých částech svých životů a procházeje
místy, kde se odehrávaly, znovu
potkáváme své blízké. Tato pouť
pak vyvrcholí v doputování do našeho kostela.
Před obrazem svatého Bartoloměje se sjednotíme v tom nejzákladnějším, co dělá člověka lidským
– věří s nadějí v lásku. Obdarování radostí z atraktivity dne i setkání se s bližními, vzpomeneme
s úctou na ty, kteří nás na cestě života předešli. V událostech, které
jsme s nimi prožili, dozajista vyzdvihneme i hodnoty života, co
nám předali. Každá hodnota lidského života si zaslouží, aby byla
žita v návaznosti na předešlé generace a zodpovědně předávána

i těm následujícím. Vždy, když
je poučování jen teoretické, brzo se stane obtěžujícím. Proto se
snažíme je dosvědčit svým životem. Stojí nám to za to, nakolik si
uvědomujeme, že má-li život stát
za to je potřeba jej žít na vytyčené cestě, která člověka vede a také má svůj cíl.
Jednou z takových připomínek je
i obraz svatého Bartoloměje v našem kostele. Zobrazuje světcovu vlastní smrt v Arménii stažením z kůže. Abychom si nemuseli
vyprávět jen o pomíjivosti zážitku pouťové zábavy a stěžovat si
na bolení žaludku, či pálení žáhy
z pouťového oběda, je dobře mít
před očima „důvod“ našeho putování, v němž můžeme vnímat i nasměrování k cíli. Vlastní odvahu
jít s kůží na trh. Ten obraz je vlastně duchovním symbolem a záštitou naší pouti. Byl namalován

pravděpodobně pro poutní kostel
v Želně snad v roce 1828 M. Kurzlem in Budweis. Jak je udržována krása tohoto obrazu námi, tak
je námi udržována i krása života,
kterou často nazýváme stručně životním štěstím a pohodou. V současné době má obraz narušený napínací rám, červotočem postižený
samotný rám a rozpraskanou a odlupující se malbu.
Poděkování patří každému, kdo
sobě i svým bližním chce darovat
nejenom něco krásného, ale i krásu života v jeho smyslu.
Oprava obrazu svatého Bartoloměje, a tím znovuobnovení jeho krásy, je touto snahou. Vyjde
nás na 52 555,- Kč. V tuto chvíli je nashromážděno od dárců
25 100,- Kč.
Obraz sv. Bartoloměje má velikost 1,7 m2, takže jsme nashromáždili na restaurování 48% celkové velikosti obrazu. Což je ještě
stále příležitostí pro ty, kteří by se
chtěli svým příspěvkem podílet
na této opravě.
Samozřejmě, že o daru na tuto
opravu je možné s farností, coby
právnickou osobou, uzavřít darovací smlouvu. Jsem rád, že sdílíme zodpovědnost za „dědictví
předků“ a máme odvahu investovat do jeho krásy.
Uchováme si tak naději na krásu našeho životního prostoru sobě
i těm, kterým ho budeme předávat.
P. Petr Maxmilián Koutský

Nová Ves ve výši 82 tis. a operativnímu přístupu stavební firmy
Staving CB, jejíž zaměstnanci celou opravu provedli, je parkoviště
hotovo. Podařilo se upravit kanálové vpusti, kryty hydrantu a vodovodního šoupěte, položit zámkovou dlažbu s nápisem SOKOL
a osadit rohože před vchodové
dveře. Celý dojem ještě umocňuje
nový odpadkový koš určený hlavně kuřákům. Konečná cena této akce mírně přesáhla 200 tis. Kč jh

Obec Nová Ves
vypíše veřejnou
sbírku na zvon

Z

astupitelstvo obce schválilo záměr založit veřejnou
sbírku na pořízení nového zvonu do zvoničky vedle nádraží.
Po posledním vydání Zpravodaje
směřovalo nejvíce dotazů právě na to, jak to bude s pořízením tohoto zvonu. Již
dříve jsme informovali o dobré zkušenosti ze Střížovské farnosti, kde pomocí veřejné sbírky bylo vybráno na potřebnou
opravu obrazu. Pokud chce obec
pořádat veřejnou sbírku, tak jí
k tomuto úmyslu dává povolení Jihočeský kraj na základě záměru schváleného zastupitelstvem obce. Dalším úkonem
bude založení bankovního účtu,
na který budou finanční příspěvky posílány. Darovací poukazy
s vyznačeným variabilním symbolem a určitou finanční částkou, kterou si každý může zvolit podle svých možností, budou
k dispozici na úřadu obce. No
a ještě to nejdůležitější. Na kolik takový zvon asi vyjde? Podle
prvních nabídek se bude předpokládaná cena pohybovat mezi 50
až 150 tis. O tom, jak tento záměr pokračuje, vás budeme i nadále informovat.
mp
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Bude Jižní tangenta skutečným
obchvatem naší obce
V

předchozím vydání Zpravodaje byl na tomto místě poskytnut prostor vyjádřit svůj názor panu Jirákovi k tématu Jižní
tangenta II. Ten zdůraznil hlavně
pohled ekonomický a možný přínos pro naše občany. Já jsem spíš
praktik, a proto se trochu detailně zaměřím na toto citlivé téma
z druhé strany.
V prvé řadě je nutno zodpovědět otázku: „Kdy vznikl záměr
výstavby JT?“ Jak všichni víme,
stavba dálnice D3 k nám pomalu
postupuje a protne místo, kde se
hlavní silnice II/156 kříží s komunikací Staré Hodějovice – Vidov,
pokračuje směrem k nám a dále na Novohradsko. V tomto bodě vyroste mimoúrovňové křížení,
které ještě donedávna neslo označení MUK Staré Hodějovice neboli sjezd na dálnici D3. V rámci úspor byl tento sjezd vyškrtnut,
a tudíž se hledala jiná varianta napojení směru Trhové Sviny, Nové
Hrady. Podíváme-li se do územního plánu naší obce, který je z roku 2014, a já tvrdím, že je to ten
nejdůležitější dokument z pohledu plánované výstavby, tak zjistíme, jak byla celá dopravní situace a napojení již v minulosti
vyřešeno. Zde je jasně vymezený prostor pro severní přeložku
označenou jako D1-D42/1, která měla zaústit do původně navrhovaného sjezdu MUK Staré Hodějovice. Stručně řečeno územní
plán již dávno dopředu řešil napojení na D3 po D1-D42/1 a jasně vymezil budoucí koridor. Určil
mu dle investiční plánovací dokumentace střední prioritu. Naopak
trasa Jižní Tangenta II je v územním plánu zakreslena jako koridor
nezávazné územní rezervy, ale jenom do konce roku 2014, kdy byla pěkně potichu v době povolebního chaosu a vánočních svátků
převedena do závazné rezervy
v rámci aktualizace zásad územního rozvoje (ZUR). Ano, když
říkám potichu, tak to myslím doslova. Zkušení politici mi potvrdili to, že chceš-li hladce rozhodnout a získat bez zbytečných
tanečků citlivá rozhodnutí, je tak
třeba činit v době vánočních svátků a dovolených, protože „Jihočeské matky pečou“. Tudíž nikdo

nebude demonstrovat a dělat zbytečné problémy. Tak to provedl Jihočeský kraj, náš nadřazený orgán
a partner. S nikým se moc nebavit - hlavně rychle prosadit „svůj
zájem“. Rozumím tomu, když ředitelství dálnic a silnic zruší jeden
sjezd z dálnice, tak musí najít jiné
řešení. Jihočeský kraj nabídl pouze jednu jedinou možnou variantu,
a to je JT II. Právě tady začal onen
rozpor, kdy obce dotčené záměrem
JT se rázně ohradily proti tomuto
postupu. Z naší strany šlo hlavně
o to, aby kraj svolal řádná jednání
a vyložil karty na stůl. To se podařilo. Naše návrhy zněly zhruba tak,
aby se celkově prověřily možnosti
napojení trasy přes Borovany, Ledenice, Srubec a zde využily sjezd
MUK Pohůrka. Tyto obce rovněž
řeší své obchvaty a finanční zátěž
by tak šla efektivně zhodnotit.
Další náš návrh byl zachovat přeložku D1-D42 a v místě zrušeného sjezdu MUK Staré Hodějovice
navrhnout novou souběžnou cestu podél D3 směrem na sjezd Pohůrka. Kraj všechny naše návrhy
zamítl a nepředložil žádnou jinou
variantu. Jedinou nabídku, kterou
starostové obcí dostali, byla možnost prezentovat osobně své připomínky a stanoviska k záměru JT před zastupitelstvem Jihoč.
kraje konaném 2. listopadu loňského roku, kde se hlasovalo o našem požadavku vrátit záměr JT II
zpět do územní rezervy. Zastupitelé i přes naše námitky názor
nezměnili. S čím budou mít ale
krajští radní v budoucnu zásadní
problém je předpokládaná cena,
a to je cifra pohybující se okolo
2 mld. Cena bude rozhodujícím
jazýčkem na vahách budoucí investice. Tady „boj“ naší obce končí, ale podotýkám, že šlo hlavně o
ověření a prověření všech možností. Pokud se začne zpracovávat projektová dokumentace, budeme požadovat taková opatření,
která zmírní negativní vlivy této
stavby na život v naší obci. Další
věcí je zformování protestní petice proti výstavbě JT II, ke které se
Obec Nová Ves statutárně nepřipojila. Podepsat ji měli možnost
jednotlivci, spolky a obce poté, co
se s problematikou dostatečně seznámili. Z pohledu neznalého by

bylo dobré znát obě strany mince. Jedna věc je na papíře krásně
namalovaná silnice a tvrzení, jak
po ní budeme všichni šťastně jezdit, ale druhá je vysvětlit, jak se
na ní překonají důležité překážky.
Mezi některé bude patřit vybudování mostní konstrukce nad údolím vedle úpravny vod v Plavě.
V posudku vlivu na životní prostředí EIA se přímo doporučuje
vyloučit chemické ošetření a vyloučit z přepravy automobily převážející nebezpečné látky. Každý
z nás by si měl odpovědět na několik základních otázek. Je to, co
do komfortu, plnohodnotná cesta, tak jak nám je předkládána? Při
cestě od Nových Hradů do ČB si
zvolím trasu po stávající II/156,
která je stále, i v dopravní špičce,
průjezdná nebo tangentu a skončím na ucpané Lidické?
A co nás asi v budoucnu bude trápit
každého, je voda. Plánovaná trasa
je rovněž vedena přes nedabylská
prameniště, která v době, než byla vybudovaná Římovská přehrada, byla hlavním zdrojem vody
pro Budějovice a okolí. Zničením
dalšího zdroje pitné vody, kterých
je již dnes nedostatek, si zaděláváme do budoucna na velký problém. Mimochodem opět v posudku EIA je psáno: vzhledem k tomu,
že prameniště není využíváno
a není s ním do budoucna počítáno, nebylo ovlivnění tohoto zdroje

hodnoceno (za mě naprosté šílenství). Může taková silnice končící v lese, nemající jasnou koncepci, splnit to, co se od ní očekává?
Kraj by měl zaměřit své síly na dobudování dálničního tahu na jih
a dořešit dopravní okruh Českých
Budějovic, než se bezmyšlenkovitě pouštět do stavby, o jejímž využití se vede tak bouřlivá diskuze.
Nechci, aby z těchto řádek vyznělo, že můj postoj k JT je jednostranně negativní. Já, jako
občan bydlící přímo u hlavní silnice, bych měl mít především zájem o odvedení dopravní zátěže co nejdál od mého bydliště.
Ale za takovouto cenu s tím mám
vnitřně velký problém. V žádném
případě tato přeložka nezajistí přímý odklon dopravy na JT tak, jak
se předpovídá. I kdyby nová komunikace převedla na svoji trasu polovinu ze stávajícího provozu, bez možnosti vyjet jinde než
na kruhovém objezdu v Roudném,
to nebude ten správný přínos pro
občany naší obce. U nás vítr fouká
většinou od jihozápadu, což přinese hlukovou zátěž z údolí, kterou si
užijeme jako z hlásné trouby. Letečtí modeláři, dráždící své modely
na louce „u křížku“, jsou toho jasným důkazem. Takový je můj úhel
pohledu a uvítám všechny ty, kteří mají zájem a chuť se k tomuto tématu vyjádřit.
Marek Prokeš

Provoz na silnici do Strážkovic je nyní bezpečnější.
Na přelomu ledna a února byly na podnět obce Strážkovice vykáceny lípy z důvodu častých dopravních nehod, z nichž jedna skončila bohužel i tragicky. Stromy byly shledány ve velmi špatném stavu.
redakční rada
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Malí hasiči nám v loňském roce dělali radost
V

loňském roce se ke Sboru
dobrovolných hasičů (SDH)
Nedabyle připojilo 27 dětí a dorostu, kteří tak od 1. 1. 2017 reprezentují hasiče a zároveň i obec
Nedabyle.
Největším úspěchem loňského roku byly výhry ve hře „Plamen“
ročníku 2016/2017 v Týně nad Vltavou, kde jedno družstvo získalo
1. místo a druhé družstvo místo 3.
Během roku pak následovaly další úspěchy i neúspěchy, kterých je
potřeba k tomu, aby dětem nezevšedněla radost z vítězství.
Do letošního roku 2018 jsme nakročili velice dobře podzimním kolem
hry „Plamen“ ročníku 2017/2018,
které se konalo ve Strážkovicích.
Zde bojovala již 3 družstva. Soutěžilo se ve štafetách a děti předvedly
opět krásné výkony.
Do jarního kola soutěže postupujeme z následujících míst: Nedabyle I. mladší žáci – 1. místo,
Nedabyle II. mladší žáci (některé
děti předškolního věku) – 7. místo
a Nedabyle – starší žáci – 1. místo.
Jarní kolo se koná opět ve Strážkovicích, a to již 5. 5. 2018.
Hra Plamen představuje výchovně
vzdělávací program a systém fyzické přípravy pro kolektivy mladých
hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS). Posláním
této hry je rozvíjet všeobecné dětské
znalosti, vědomosti a dovednosti
s přihlédnutím k odborné technické
oblasti požární ochrany. Cílem hry
je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory

Jana Šustrová se svými svěřenci na úspěšné soutěži ve Strážkovicích.

zdravého životního stylu rozvíjet
soutěžní formou jejich fyzickou
kondici. Organizátorem hry Plamen v České republice je SHČMS.
V praxi to pro děti znamená naučit se spoustu věcí, jak z oblasti požární ochrany a sportu, tak i jiných
věcí ze zdravovědy, dále se naučí
uzlovat, práci s buzolou, topografické značky. Nejproblematičtější je
pro děti střelba ze vzduchovky, ale
tu jsme již zvládli s pomocí člena
z mysliveckého sdružení a zároveň
velitele SDH Nedabyle p. Václava
Rezka. Děti získají i dobrou fyzickou kondici, protože jsou neustále v pohybu a trénují požární útok
a různé štafety.
V dnešní uspěchané době se snažíme o to, aby děti na chvíli odhodily za hlavu svět tabletů, telefonů
a počítačů a věnovaly se tomu, co
jim bude jednou k životu nejvíce

potřebné a to je dobrý kamarád.
Proto se nevěnujeme jen „hasičině“. Jezdíme do přírody, na výlety, do kina a třeba si i zaplavat.
V létě je pro děti připraven týdenní tábor (soustředění), kde se potkávají se svými soupěři ze soutěží z různých SDH. Po tomto táboře
už děti v sobě nevidí soupeře a rivaly, ale jsou již těmi správnými
kamarády a na dalších soutěžích si
již fandí a nevadí, za který sbor dítě právě běží.
Děti odrůstají, a proto je třeba obnovovat družstva, tak aby nezanikla. Pro ty, kteří mají zájem se něco
naučit, jsou dobrým kamarádem,
a baví je společné akce, není pro
ně těžké začlenit se mezi již fungující a kamarádský tým, tak pro
ty je mezi námi místo. Přijímáme
mezi sebe děti od 3. let věku s tím,
že na soutěže již jezdí 4leté děti.

Co představují symboly v novém znaku obce

J

ak jsme slíbili v minulém Zpravodaji, můžete v tomto čísle nalézt nový znak obce Nedabyle. Tvorba obecních
symbolů podléhá určitým pravidlům. Znak
a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených
heraldických a vexilologických zásad a musí
rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují. Znak obce Nedabyle při
absenci historické obecní pečeti,

vychází z několika heraldicky relevantních historických a geografických charakteristik
obce vyjádřených prostřednictvím níže uvedených obecných a heroldských znakových figur.
Lípa jako heraldicky stylizovaný strom připomíná historickou památnou
lípu v obci a obecněji také lesní porosty na katastru obce. Na těžbu stříbrné rudy v obci a v jejím okolí odkazují figury
hornických kladiv a dorůstajícího

půlměsíce (jakožto alchymického
symbolu stříbra) inspirované volně
jednou z historických podob znaku
města Českých Budějovic, k jehož
panství Nedabyle patřila od roku
1543. Hornická kladiva jsou variantně položena na návrší symbolizujícím haldu bývalého dolu Zlatý jelen. A ještě popis znaku přímo
od heraldika: „Ve stříbrném štítě černá lípa se zelenými listy vyrůstající ze zeleného návrší, v něm
dorůstající půlměsíc s tváří provázený vpravo hornickými kladívky,
obojí stříbrné.“
Pavel Sobotka

Foto: Veronika Kmínková

Ani pro starší děti není pozdě, protože běhají za dorostence do 18ti let. V současné době se nemusí o svoji budoucnost sboru bát ani
SDH v Nové Vsi. Věřím, že až tyto děti dorostou, rozšíří řady mužů
a žen v SDH Nová Ves a přispějí
svou činností k rozvoji tohoto sboru a já na ně budu moci být náležitě pyšná.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem, kteří mi pomáhají při práci
s dětmi. Rodičům, kteří děti pravidelně doprovázejí na tréninky
a pomáhají s dopravou na soutěže.
Obci Nedabyle děkuji za finanční
podporu. Členům SDH Nedabyle
(starším mužům) za výbornou přípravu na tréninky. Děkuji a věřím,
že rok 2018 bude pro naše mladé
hasiče stejně tak úspěšný, jako ten
předešlý.
Jana Šustrová

Pozvánka
na stavění máje
v Nedabyli
Akce se koná v pondělí
30. 4. 2018
za Obecním úřadem.
Zveme všechny, především
statné chlapy.
Začátek stavění je přibližně
v 16.00 hod.
Zajištěno studené pivo
Kozel.
Pro děti párek
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Ani v zimě se v naší škole nenudíme
P

o
vánočních
událostech
ve škole, jako byly zpívání
u rozsvěcování vánočního stromu
v Nedabyli, vánoční jarmark a besídka, besídka pro seniory, čekalo
již za dveřmi pololetní vysvědčení.
Přesto kromě pilného učení a různých prověrek a písemných prací jsme ve škole stihli spoustu věcí. Důležitý byl den zdraví, kde se
děti učily zásadám první pomoci,
zdravému životnímu stylu a předcházení nemocem, aby z nich vyrostly zdravé a zdravě sebevědomé
osobnosti. Dále jsme měli ve škole
velmi zajímavý pořad Letem vodním světem, který pro nás připravila fakulta rybářství Jihočeské univerzity. Děti se dozvěděly mnoho
informací o rybách, racích, o rybnících, řekách a životním prostředí.
Ve škole byl Den otevřených dveří, který se letos setkal jen s malým
zájmem. Také jsme pozvali nové
budoucí prvňáky na hraní na školu, aby si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Přišlo jich 11. Zápis pro
školní rok 2018/2019 bude 6. a 7.
dubna 2018.
Na masopustní úterý navštívil školu kejklíř a děti se naučily

Masopust
Už je tu masopust,
máme velký půst.
My chodíme po vesnici,
prosíme o jitrnici.
Vodník, vlk a vlkodlak,
straší všechny, je to tak.
Masek je tu všude moc
a trvá to celou noc.
Celý den se píseň nese,
až se země celá třese.
Rozálie Jedličková,
František Pittner

Masopustní
Každý rok nás volá,
masopustní škola.

Masopustní průvod žáků a učitelek zaplnil ulice obce Nedabyle. Foto: archiv školy

vyrábět růžičky na tradiční koledu. Učitelky se změnily ve Sněhurku a trpaslíky a společně s dětmi obešly v maškarním průvodu

Nedabyli. Větší děti potom své
zážitky ztvárnily i v básničkách.
Ředitelka školy
Bc. Magdaléna Bíchová

Pořídili jsme nový automobil pro hasiče
O

bec Nedabyle pořídila pro
svou jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) nový
dopravní automobil (DA) GAZ 27057 GAZelle BUSINESS 4x4
v provedení DA-L2Z. JSDH obce Nedabyle donedávna neměla žádný automobil, jedná se tedy o první motorové zásahové
vozidlo v historii. DA byl pořízen s vydatnou pomocí dvou dotačních programů. První dotaci ve výši 450 000,- Kč poskytlo
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z programu Dotace
pro JSDH. Druhou dotaci ve výši 300 000,- Kč poskytl Jihočeský kraj z programu Investiční
dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje. Plná cena automobilu i s vybavením, včetně DPH je
1.208.790,- Kč. Vozidlo včetně
vybavení dodala firma GAZ AUTO PRAHA s.r.o. jako vítěz zadávacího řízení. GAZelle pohání

Do masek se převlékáme,
po vesnici chodíváme.
Mnoho dobrot dostáváme,
někoho se polekáme,
z někoho zas radost máme.
A potom se svléknem z masek.
V masopustní masce,
uvidíme se za rok zase.
Štěpán Študlar

NAŠI JUBILANTI
24. 9. 2017
Růžena Malčáková
oslavila 70 let
8. 11. 2017
Josef Pokorný
oslavil 85 let

Předání vozidla se zúčastnili (zleva): Václav Rezek, Jan Vávra (starosta), Petr
Bošek, Rudolf Šindelář, František Srbený, Václav Bartáček, Tomáš Bošek, Jan
Vávra Jan ml., Zdeněk Rezek.
Foto: Pavel Sobotka

motor CUMMINS ISF2.8, má
připojitelný pohon 4x4, redukci a 100% uzávěrku zadního diferenciálu. Vůz v devítimístném provedení je vybaven vším
potřebným, včetně pevnostního nárazníku s navijákem COME UP, nezávislým horkovzdušným topením, autorádiem se

sedmipalcovou dotykovou obrazovkou s výstupem z parkovací
kamery a dalším příslušenstvím.
Pořízením DA jako zásahového
vozidla se velmi výrazně zvýšila
akceschopnost JSDH obce Nedabyle. Automobil je zařazen do seznamu vozidel složek IZS.
Pavel Sobotka

19. 11. 2017
Vávrová Helena
oslavila 65 let
29. 12. 2017
Vávra Petr
oslavil 70 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle
přeje Renata Doležalová

8 strana

SPORT

Prosinec 2017 - leden - únor 2018

Číslo 13

Nedabylské cvičení se může pochlubit 25-ti letou výdrží
P

ředstavujeme vám úterní nadšené a vytrvalé cvičení v Nedabyli, na kterém má
velkou zásluhu nadšená a vytrvalá organizátorka Ludmila
Bachratá z Nedabyle. Cvičení se
koná každé úterý v ZŠ Nedabyle od 18 do 19 hod. pod vedením
Mgr. Ireny Mikeskové.
V tomto roce slavíme v Nedabyli jedno malé a dá se říci celkem bezvýznamné výročí. Již
25 let, tj. celé čtvrtstoletí, chodíme pravidelně každé úterý cvičit
do naší pěkné školy, za což chceme vedení školy poděkovat. Není
nás sice mnoho, cca 10 až 15 žen,
ale jsou to takové stálice které mají rády pohyb. Pravidelně dochází

několik žen z Nové Vsi, Borovnice
i Doubravice, a to za každého počasí, což se velmi cení. I ta cesta
je pohyb, který vede ke zdraví. Pohyb je zdravý v každém věku a nikomu neuškodí, ba naopak. O tato cvičení se po celou dobu stará
naše oblíbená cvičitelka Irena, která k nám pravidelně dojíždí z Českých Budějovic. Prolíná cviky
z jógy a kalanetiky, cvičení je zaměřené především na protahování a posilování zádových a břišních svalů. Svou tělesnou schránku
dokonale protáhnete, zpevníte a také vytvarujete. Odměnou je pružné a zdravé tělo a správný postoj.
Vždy na konci vás čeká důkladné
protažení a relaxace.

Mgr. Irena Mikesková (zcela vpravo) při pózování se svými cvičenkami v jedné
z jógových pozic.

Tato dlouhá doba našeho pravidelného cvičení se dá určitě počítat jako opravdová výdrž a nám by tento

pohyb již asi chyběl. Rády uvítáme
nové tváře v našem cvičícím kolektivu.
Ludmila Bachratá

Sokolovnu při letošním Retroplesu zaplnila květinová mládež

U

plynul poslední únorový víkend a s ním i letošní Retroples, který se tentokrát nesl v duchu 70. – 80. let. Účast byla opět
hojná a tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří zaplnili vyprodaný sál Sokolovny, za účast.
Atmosféra byla skvělá. Barmanskou show doplnilo taneční vystoupení a potom už se mohla

Někteří návštěvníci pojali svůj dress-code opravdu zodpovědně. Foto: Petr Vlasák

rozjet zábava dle režie samotných hostů. Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly a zároveň
doufáme, že nám odpustíte některé chybičky, které náš ples letos
postihly. Děkujeme také TJ Sokol Nová Ves za poskytnutí prostoru a zajištění občerstvení pro
naše hosty.
Michaela Vrábková

Letošní Turnaj neregistrovaných měl ideální počet účastníků

J

iž tradičně se po vánočních
svátcích sešli amatérští stolní tenisté v příjemném prostředí
naší sokolovny. Tentokrát, díky
rozložení svátků v kalendáři, se
znovu hrálo v sobotu 30. prosince. V kategorii mládež do 15-ti

let se utkalo sedm dětí. Vítězství
si vybojoval David Lebeda, druhé
místo obsadil Štěpán Študlar a třetí skončil Jan Lenc ml. V kategorii dospělých startovalo celkem 22
účastníků, z toho tři ženy. V pěti skupinách se bojovalo o postup

Účastníci turnaje po jeho závěrečném vyhodnocení.

do té finálové. Zvítězil Tomáš Lebeda, druhý se umístil František
Vávra st. a třetí místo obsadil Jan
Lenc. Bylo znát, že letos mladíci, kteří loni turnaj ovládli, zůstali doma. Velké uznání patří pořadatelům, kteří zajistili perfektní

Foto: samospoušť Jana Lence

organizaci a vytvořili příjemné
sportovní prostředí. Poděkování
patří i obci Nová Ves za finanční příspěvek na ceny do turnaje a všem hráčkám a hráčům
za předvedené výkony.
jh

Stojící zleva: Jan Lenc ml.,
David Lebeda a Štěpán Študlar
Vpředu: Odřej Lebeda
a Sebastian Študlar.
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Indiánské kmeny zavítaly do Nové Vsi
J

e neděle 25. února a v naší sokolovně se koná tradiční rej
dětských masek pořádaný spolkem TJ Sokol Nová Ves. A že to
bylo letos kreativní, originální,
ručně vyráběné, svědčí i to, že porota ohodnotila 12 takto vyhlížejících masek. Vítězství letos patří
stáří, a to v podání Jakuba Vávry v roli staré, špatně se pohybující babičky. Jako druhý se umístil
fakír Kryštof Ašenbrenner, který dokázal roztančit kobru. Třetím místem si ke štěstí přišel pavouček Natálka Malinová. Dále
se umístila Eliška Robovská jako chameleon, která svým maskováním dokázala zmást i porotu.
A pokud by si někdo chtěl upéct
kuře v troubě značky Mora, měl
možnost u Honzíka Lenců, který na to byl se svým spotřebičem
připraven. Adélka Malinová přišla na maškarní jako skřítek, který sedí na mochomůrce a zároveň

Důchodkyně s chodítkem v podání Jakuba Vávry obklopená dalšími úspěšnými
maskami.
Foto: Zuzana Veselá

chodí. Karolínka byla zombí řeznice, z které šel opravdu strach.
Linda nám předvedla pompézní účes v masce trolla a Veronika Cvachová byla jahůdka k nakousnutí. Adélka jako indiánka,
Laura Veselá jako nejmenší žirafa

Letos nám s Tříkrálovou
sbírkou vypomohli
i přespolní

Zleva nahoře: Jan Lenc, Maja Orlovičová, Barbora Malinková,
Johanka a Kryštof Ašenbrennerovi, Stánička Prokešová, Ben Bauer,
Michal a Nikolka Interholzovi.
Foto: Monika Bauerová

P

rvní lednovou sobotu se opět
podařilo paní Zuzaně Fialové zorganizovat Tříkrálovou sbírku. A i přesto, že byla letos o krále
a jejich doprovod nouze, vybralo
se 17.897,- Kč, což je o téměř 4
tis. více než vloni. Tentokrát koledovaly pouze tři skupiny v doprovodu Stanislavy Prokešové,
Moniky Bauerové a Ludmily Interholzové, které spolu s královskou družinou stěží dokázaly obejít Novou Ves a Hůrku. Už

to vypadalo, že se stará část Nové Vsi bude muset opět obejít
bez královské návštěvy. Ale o týden později nabídla pomocnou ruku paní Šnajdrová z Komařic se
svým doprovodem (třemi královnami) – Pavlínou Čížkovou, Kateřinou Dvořákovou a Renatou
Vackovou. Děkujeme všem, kteří
pozvali Tři Krále ke svým dveřím
a přispěli finančním darem na pomoc lidem v nouzi.
ka

v Nové Vsi a nakonec Jonáš Šafránek, který nám, alespoň na malou chvíli, vrátil do Nové Vsi pana
výpravčího. Letošní Dětský maškarní rej se nesl ve znamení indiánů. I přes dlouhotrvající chřipkové období se do místní sokolovny

V

dostavilo 71 dětí, které se mohly s velkým náčelníkem - v podání skvělé Štěpánky Huškové,
sejít u indiánského totemu, naučit se indiánskou říkanku nebo si
jen tak zatančit. A protože i náčelník má své rádce, nechyběli
ani oni - Eliška Kubešová, Anežka Hušková, Vojta Prokeš, Zuzana Fialová mladší i starší a Martin
Ašenbrenner.
Na závěr chci poděkovat sponzorům, bez jejichž přispění se opravdu neobejdeme! Jsou jimi spolek
TJ Sokol, Obec Nová Ves, cukrárna MIMRA, Zdravotní pojišťovna
MV, Myslivecké sdružení Nedabyle, Jarka Mazáková a Martina
Vazačová. Pokud by měl někdo
další zájem a dobrovolně by nám
chtěl svými finančními či věcnými dary přispět na pořádání této
akce, rádi jeho nabídku uvítáme.
Za TJ Sokol
Stanislava Prokešová

NOVINKY ZE ŠKOLKY

listopadu jsme v naší školce
přivítali novou paní učitelku Pavlu Filipovou (na snímku).
Nastoupila jako zástup za paní
ředitelku Vendulku Reindlovou,
která je v radostném očekávání
narození prvního potomka.

I když je letošní zima na sněhovou nadílku poměrně skoupá, ve školce si nenecháme ujít
žádnou příležitost ke sněhovým radovánkám. Přála bych
vám vidět, jak takové těšení se
na stavění sněhuláka, odhrnování a převážení sněhu, vytváření sněhových pohoří, bobování

či koulování dokáží zrychlit
a zatraktivnit tak neoblíbené navlékání tělíčka do tlustého zimního oblečení!
A když zrovna není na čem
sklouznout, často se vydáváme na vycházky do lesa. Tam
je naší oblíbenou činností stavění domečků z přírodnin, skákání z pařezů a především práce
na „paleontologickém nalezišti
kostí pravěkých dinosaurů“. Zatím se můžeme pochlubit pouze
drobnými nálezy, ale v případě
většího objevu se k vám informace jistě dostane v některém
dalším vydání Zpravodaje.
V těchto dnech ve školce žijeme
přípravami na masopustní karneval. Vyprávíme si o tradici tohoto období, vyrábíme si masky
a výzdobu školky. Děti se už nemohou dočkat, až se převléknou
do kostýmů a užijí si dopoledne
plné tance, her a dovádění.
Krásný konec zimy přeje
za všechny děti a zaměstnance
Eva Bočková

Zápis do mateřské školy Nová Ves
se koná ve středu 9. května 2018 od 15.00 do 17.00 hodin.
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Měnová reforma před 65 lety a měnová
rozluka před 25 lety
N
ejvětší událostí roku 1953
byla měnová reforma vyhlášená 31. května. Ač byla do poslední chvíle utajovaná, byla mezi
lidmi šeptanda, která vedla k nákupní horečce a zbavování se peněz. Výměna starých peněz za nové, vyrobené v Sovětském svazu,
se prováděla ve výměnných střediscích od 1. do 4. 6. 1953. Kdo nebyl
vyloučen ze zásobování na vázaném trhu, si mohl vyměnit nejvýše 300,- Kčs starých peněz v poměru 5:1 (za 300,- Kčs starých
dostal 60,- Kčs nových). Veškeré ostatní peníze v hotovosti se vyměňovaly v poměru
50:1 (za 50,- Kčs starých dostali 1,- Kčs novou). Ti, co byli vyloučeni z přídělového zásobování, neměli nárok na výměnu peněz
v poměru 5:1, ale veškerá jejich hotovost se měnila v poměru 50:1.
Kdo měl peníze ve Státní spořitelně či ve Státní bance (ještě postaru se říkalo v záložně), byl na tom
lépe (pokud je tam neuložil po 15.
5. 1953 – to bylo rovněž v poměru

50:1). Vázané vklady, to jest peníze
uložené do první směny peněž v listopadu 1945 byly anulovány, rovněž pojistky, atd. Nejvíce postiženi byli šetrní lidé – zde se to dotklo
většiny obyvatel. Například bývalý
statkář Matěj Říha z Nové Vsi č.p.
19 (Zajíčkův dvůr) měnil všechno
1:50. Téhož roku zemřel (13. 11.
1953) – jeho žena Kateřina si vzala
život v roce 1951). Na měnovou reformu si zanadávali i někteří členové KSČ, např. byl zaznamenán „ru-

strany.“ Zajímavé je, že onen Urban
se nejmenoval Urban, ale František
Hůrka z Hůrky č.p. 12. Urban se
mu říkalo po chalupě „U Urbanů“,
a pod touto přezdívkou byl zřejmě udán do zápisů...Poškozeny byly i organizace. Novoveští Baráčníci chtěli slavit 20. výročí existence
lidovou veselicí, ale po měnové reformě měli v pokladně jen 72,- Kčs
a to v podobě stvrzenky. Od oslavy upustili, neměli na kapelu, ani
na sál. Byli na tom jako v začátcích
v roce 1933 a pokladna se jim
už řádně nenaplnila. Úsměvný
je zápis z baráčnického sezení
– „berní Fr. Tomek si stěžuje,
že nestačil dělat záznamy, jak členové před reformou si spěchali zaplatit členské příspěvky, ač jindy
nespěchali.“
Po měnové reformě se zrušil „lístkový systém“ (vázané hospodářství). Komunisté vysvětlovali reformu jako likvidaci zbytku
buržoazie, která v republice ještě
je. Ve skutečnosti šlo o řešení krizové hospodářské situace.
Před 25 lety se udála jiná peněžní
akce. Po rozpadu Československa
se muselo přikročit k měnové odluce. Bankovky se okolkovaly jako
v roce 1919 rakouské. Na novoveské poště se odluka prováděla 4.
-6. 2. 1993. Tehdejší vedoucí pošty Nová Ves Jana Candrová tam
vyměňovala, v té době ještě platné, federální stokoruny, pětisetkoruny a tisícikoruny za okolkované
federální bankovky stejné hodnoty
a vydávala i novinku - dvěstěkoruny české, které vcházely v platnost
8. 2. 1993. Platnost neokolkovaných československých bankovek
– stovek, pětistovek a tisícovek
skončila 7. 2. 1993 a ostatní československé bankovky a mince končily v průběhu téhož roku.
Jiří Vávra

Dvě peněžní výročí
šivý jev“: „na schůzi pléna MNV
v Hůrce okr. Č. B. vystoupil předseda MNV soudruh Urban s názorem,
že tato měnová reforma je okrádání
pracujících, že má doma hodně peněz určených pro výchovu jeho dětí a že o ně přijde. Jeho vystoupení
bylo ostře odsouzeno nejen přítomnými komunisty, ale i bezpartajními. Výbor stranické organizace připravuje vyloučení Urbana ze

Vedoucí pošty Jana Candrová za přepážkou pošty v r. 1972 se svou malou
pomocnicí Mirkou.

Startuje další ročník výtvarné soutěže pro děti

O

becní knihovna Nová Ves
se letos opět účastní výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS“ pro děti od 3 let
věku (nemusí být čtenáři knihovny), děti z MŠ a ZŠ. Témata pro
rok 2018: Básnička o přírodě

(lese) s ilustrací, Ručně vyrobená knížka o lese, Člověk a les, Les
ve fantazii – les jako domov skřítků, víl..., Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách, Jak děti
vidí práci lesníka (co lesník dělá,
jak vypadá, co v lese potkává...).

Výtvarné práce je třeba odevzdat
do knihovny v Nové Vsi nejpozději 9. dubna 2018. Více informací
k soutěži naleznete v Obecní knihovně Nová Ves nebo na internetových
stránkách obce www.novaves.net.
Alena Veselá

Číslo 13

KULTURNÍ,
SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
10. března 2018
Šibřinky
hraje S.A.M,
pořádá TJ Sokol
20:00 h. v Sokolovně
30. dubna 2018
Stavění máje
pořádá TJ Sokol
17:00 h. u ohniště na hřišti
26. května 2018
Dětský den
pořádá Obec Nová Ves
s SDH Nová Ves
15:00 h. na fotbalovém hřišti
28. července 2018
Obecní Slavnosti
od rána do noci hlavně na hřišti

NAŠI JUBILANTI

11. 12. 2017
Miloslav Šindelka
oslavil 80 let

14. 12. 2017
Miloslav Pešula
oslavil 90 let

23. 2. 2018
Jana Drhovská
oslavila 70 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, prosté štěstí
a spokojenou mysl.
Za zastupitele obce Nová Ves
Alena Veselá
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RaBa - servis - Radim Bachratý - Nová Ves 101

TOPENÍ - VODA - PLYN
tel.: 603 749 031

Karel Mimra

PEKAŘSTVÍ – CUKRÁŘSTVÍ
Nová Ves 88
Tel.: 387 241 138
Široký sortiment klasických cukrářských výrobků
Možnost objednání dortů – den předem
Prodejní doba PO-PÁ 8:00-12:00

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

MD STŘECHY s.r.o. Martin Dvořák - Římov

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

POKRÝVAČI - KLEMPÍŘI - TESAŘI
Hydroizolační fólie na ploché střechy a balkony

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

Hasičská 233 - 373 24 Římov - tel.: 774 356 020
e-mail: mdstrechy@centrum.cz - www.mdstrechy.cz
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… síla myšlenky
5$7$-DV'RXEUDYLFHÿHVNp%XGďMRYLFHÿHVNiUHSXEOLND
Tel./fax: + 420 / 387 240 910, 387 241 041, 387 241 630
Tel.: +420 / 724 344 285, 602 270 883
www.rataj.cz e-mail: rataj@rataj.cz
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