Novoveské zvěsti I. /2018
zpravodaj obce Nová Ves u Světlé
Obecní úřad Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé č. 5
582 91 Světlá nad Sázavou, tel: 569 456 658,
e-mail: ou@novavesusvetle.cz, www.novavesusvetle.cz
www.facebook.com/ObecNovaVesuSvetle

Vážení spoluobčané,
po velmi mrazivém konci letošní zimy v rukou právě
držíte nové číslo Novoveských zvěstí a od krásných
rozkvetlých jarních dnů nás dělí jen okamžiky. Věřte, že
vycházejí již od roku 2015 a informují Vás o dění v naší
obci a letos zahajují již čtvrtou sezónu. Pevně věříme,
že i toto číslo Vám přinese zajímavé informace a
články.
Přejeme Vám krásné jaro plné teplých slunečních
paprsků a klidné nadcházející svátky jara.
Redakční rada

Aktuality
Upozornění
V době od 19. 2. 2018 do odvolání nebude možné z důvodu ukončení pracovního
poměru pracovnice na OU Nová Ves u Světlé ověřovat listiny a podpisy.

Svoz odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu se letos v naší obci uskuteční 16. 6.
2018.

Střípky z Obecního úřadu
Informace z OU:
- byla schválena obecně závazná vyhláška o době nočního klidu
- byla projednána možnost přístavby pergoly ke kabinám (fotbalové hřiště)
- byl projednán návrh na možnou výměnu osvětlovacích těles za LED
- nová vlajka a znak obce byly umístěny v kanceláři OÚ (výrobce firma Alerion)
- upozorňujeme, že placení poplatků za TKO a psa je do konce března 2018
- sběr Elektrowin v lihovaru je každou první sobotu v měsíci v době od 9 – 10 hodin
(ne - televize, bojlery)
- sběr přepáleného jedlého oleje taktéž každou první sobotu v měsíci v době od 9 –
10 hodin (odevzdávejte pouze v uzavřených PET lahvích)
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Volby prezidenta ČR v Nové Vsi u Světlé
Stejně jako po celé naší vlasti, tak i v naší obci proběhly ve dnech 12. a 13. ledna
2018 prezidentské volby. V prvním kole přímé volby prezidenta mohli občané vybírat
z devíti kandidátů.
Po sečtení hlasů prvního kola v naší obci zvítězil kandidát Ing. Miloš Zeman
a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. munt. Stejně tak dopadly výsledky za celou
republiku a tito dva kandidáti se potkali v druhém kolem, které proběhlo dne 26. a 27.
ledna 2018. V druhém kole byl zvolen prezident Ing. Miloš Zeman. Své druhé funkční
období opět zahájil dne 8. března 2018. Volební účast byla v průběhu obou kol téměř
shodná.
Počet hlasů v Počet hlasů v

Kandidát

prvním kole

druhém kole

123

166

87

143

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

35

x

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

28

x

Mgr. Pavel Fischer

19

x

Ing. Mirek Topolánek

13

x

RNDr, Jiří Hynek

3

x

Mgr. Petr Hannig

3

x

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.

3

x

Ing. Miloš Zeman
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h.
c. mult.

Počet hlasů
Volební účast

první kolo

druhé kolo

314

309

Volební účast v procentech
Volební účast

první kolo

druhé kolo

73,30%

73,46%

Ing. Miloš Zeman
Jedná se o prvního prezidenta České republiky zvoleného v přímé volbě. Pan Zeman
je kolínský rodák, kterému komunisté zakázali vstup na univerzitu kvůli pochvalnému
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referátu o T. G. Masarykovi. Na univerzitu tedy nastoupil až v 60. letech, studoval
VŠE a dokončil ji s červeným diplomem. Byl členem KSČ, ze které byl v roce 1970
vyloučen kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací. Byl nucen několikrát z důvodu
tlaku komunistů změnit práci. Později se stal poslancem za Občanské fórum.
Zemanova politika je spojována především s politickou stranou ČSSD.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.
Pan Drahoš je fyzikální chemik a rodák z Českého Těšína. Obor fyzikální chemie
absolvoval v roce 1972 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V roce
2003 byl jmenován profesorem v oboru chemické inženýrství. Do 24. března 2017
působil na Akademii věd. Je spoluautorem 14 patentů a vydal kolem 60 prací
v odborných časopisech na mezinárodní úrovni.
Ing. Lenka Petrová

Okénko školy
Zápis
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v ZŠ a MŠ
Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod dne 17. 4. 2018 od 12.30 h do 16.30 h ve
třídě ZŠ.
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012 (výjimečně mohou být zapsány děti narozené do 30. 6. 2013).
Při zápisu dětí do 1. ročníku je nutné předložit tyto doklady:
· Rodný list dítěte
· Občanský průkaz zákonného zástupce
Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy

Poděkování nakupujícím
Jménem dětí a žáků ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé bych chtěla poděkovat všem, kteří
si něco zakoupili na vánočním jarmarku školy. Díky Vašim větším i menším nákupům
výrobků, které tvořili naši žáci, se výtěžek z tohoto jarmarku vyšplhal na rekordních
6454 Kč!!! Poděkování patří i paní učitelce Martině Křípalové a paní vychovatelce
Romaně Pelcové, které mají stále nové nápady a děti při tvoření vedou. Peníze
získané prodejem těchto výrobků jsou a budou používány na mimoškolní akce školy
(divadla, výlety, exkurze) k pokrytí části nákladů a tím zmenšení částky, kterou se na
nákladech podílí rodiče žáků. V poslední době se z „jarmarkových peněz“ přispívalo
částečně na exkurzi žáků školy v planetáriu a škole i školce na návštěvu představení
Kocour v botách v Horáckém divadle.
Ve dnech 26. 3. – 28. 3. (od pondělí do středy) proběhl v prostorách školy také již
tradiční, i když menší velikonoční jarmark. Děkujeme všem, kteří si zakoupili nějakou
milou jarně velikonoční dekoraci, kterou vyrobili naši žáci.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Exkurze do Prahy
Ve druhé polovině ledna před zahájením plaveckého výcviku se žáci základní školy
zúčastnili exkurze do Prahy. Součástí exkurze byl pořad v planetáriu a krátká
vlastivědná procházka Prahou. Takto ve svých slohových pracích popisují výlet do
Prahy žáci 4. a 5. ročníku:
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Jeli jsme do Prahy do planetária. Sraz jsme měli na nádraží ve Světlé nad Sázavou v
7:00. V 7:15 nám jel vlak. Ve vlaku jsme se mohli nasvačit a napít, ve vlaku jsme
seděli se sympatickou paní, jela do Německa.
Když jsme byli v Praze, tak jsme jeli metrem a pak tramvají a už jsme tam byli.
Chvilku jsme si prohlíželi planetárium. Měli jsme zajímavou přednášku. Šli jsme do
McDonaldu. Jeli jsme na nádraží do Světlé, tam na nás čekali rodiče. Jeli jsme
spokojeně domů.
Jeli jsme vlakem do Prahy. Až jsme tam dojeli, tak jsme šli do planetária. Měli
tam úžasné věci: raketu, která vyletěla na měsíc a tak dále. Pak nám řekli něco
o planetách. A pak jsme se šli kouknout po Praze. Na Karlův most, na Národní
divadlo. A pak jsme šli do MCDonaldu a tam jsme se najedli. A pak už jsme
museli na vlak a jeli jsme domů.
Sraz byl ve Světlé nad Sázavou. Cesta trvala cca 2 hodiny, cesta byla dlouhá. Přijeli
jsme na hlavní nádraží v Praze. Pospíchali jsme do Billy, aby si někdo mohl koupit
pití. Po krátkém nákupu jsme chvátali na metro. Z metra do tramvaje a z tramvaje
pěšky do planetária. Před představením tam byly zajímavosti. Po představení jsme si
tam něco koupili a najedli. Potom jsme šli na Václavském náměstí v jádru Prahy a o
pár kroků dál tam byl McDonald’s. A pak domů.
Jeli jsme do Prahy. Sraz jsme měli v sedm hodin a odjezd v sedm a tři čtvrtě a
tak jsme jeli. Pak jsme šli na metro a pak jsme přestoupili na tramvaj
k planetáriu. Promítali nám na kopuli něco o vesmíru a pak jsme šli na výstavu
dole. A pak jsme šli do McDonaldu a dal jsem si Big Mac. A tak jsme jeli domů.
Brzy ráno jsme vstávali a jeli jsme do Světlé na nádraží. Pak přijel vlak a paní
učitelka nám držela místa. Dojeli jsme do Prahy a jeli jsme tramvají. V jedné tramvaji
jsme byli jenom my. Potom jsme dojeli do planetária a promítali na zaobleném stopě
a celá místnost se s námi točila. Potom jsme šli ven a byli jsme na Karlově mostě a
v McDonaldu. Potom jsme šli na vlak a v kupé jsme byly jen Kája, Anička Koukalová,
Anička Bártová, Markétka a Šárka. Potom jsme si tam udělaly menší diskotéku, ale
paní učitelka nám ji překazila.

Na shledanou zimo!
Jaro už nám klepe na vrátka a my se ještě ohlédneme, co všechno se přes zimu
přihodilo v naší školce.
I letos nás 5. 12. navštívil Mikuláš s čerty a andělem a stejně jako loni se vrátili čerti
do pekla s nepořízenou.
Pilně jsme nacvičovali básničky, písničky a tanečky na vánoční besídku a věříme, že
vystoupení se dětem moc povedlo. Celý adventní čas se nesl v duchu vánočním.
Zpívali jsme koledy, povídali si o Vánocích a tradicích.
22. 12. do školky přiletěl Ježíšek a donesl nám pod stromeček dárečky.

4

V lednu jsme se naučili, jak můžeme pomáhat v zimě zvířátkům, poznávali jsme věci
kolem nás všemi pěti smysly, povídali jsme si o našem těle a učili se, jak o sebe
správně pečovat, abychom nebyli nemocní.
V únoru nás čekala dopravní výchova aneb jak se chovat na ulici.
23. 2. jsme uspořádali ve školce karneval, kde se předvedly nejrůznější masky.
Přišlo k nám několik pirátů, princezen, víl, navštívili nás i dva páni policisté, kovboj a
nejrůznější zvířátka. Zasoutěžili jsme si, zatancovali a společně si to naplno užili.
Od 31. 1. začaly některé děti jezdit na kurz plavání. Společně se seznamují s vodou
formou hry. Naučí se zde postupně potápět, splývat a plavat. Na konci kurzu
dostanou za odměnu vysvědčení.
12. 3. jsme navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Viděli jsme pohádku Kocour v
botách. Příběh o tom, jak černý kocour pomohl svému pánovi získat bohatství i ruku
princezny. Příběh o chytrosti a o tom, že o své štěstí se musí člověk sám zasloužit.
Teď už se jen těšíme na další společné zážitky, které nám přinese jaro.
Paní učitelky Lucie Petrová a Lucie Ryšavá

Životní prostředí
Jak se recykluje textil
Recyklace textilu je velmi komplikovaná. Ovšem není nemožná. S neustále
vzrůstajícím množstvím tohoto zboží má její existence pravděpodobně před sebou
skvělou budoucnost. Ale cesta k ní není jednoduchá ani zelená.
Textil je ze všeho nejdříve potřeba vytřídit. K tomu slouží velké kovové kontejnery,
jejichž síť se neustále rozrůstá. Do těchto kontejnerů je mimo textilu možné vhazovat
i použitelnou obuv, funkční aktovky, kabelky, apod. To proto, že primárním úkolem
těchto kontejnerů je nejen textil a oblečení shromažďovat, ale po vytřídění jej poslat
znovu do oběhu prostřednictvím charit a obchodu s použitým textilem. Vše, co do
kontejneru vhazujete, by mělo být v igelitových taškách nebo pytlích. Čisté. To z
důvodu snadnějšího svozu a dalšího třídění.
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Takže tzv. recyklace textilu se dělí na dvě základní kategorie.
1. Oblečení, které je ještě dál možné nosit - princip REUSE (znovupoužití) - se znovu
pošle do oběhu.
2. Nenositelné oblečení a jiný odpadní textil, který se mechanicky recykluje nebo
likviduje.
Recyklace textilu není vlastně recyklace. To protože na konci celého řetězce není
plnohodnotný produkt, ale produkt nižší kvality. Výplně, čisticí prostředky, izolace.
Samotná recyklace textilu je komplikovaná zejména z důvodu druhové různorodosti.
Oblečení se vyrábí z různých materiálů. Mnohdy jsou na ušití jednoho kusu použity
různé materiály (například podšívky, lemy, apod). Navíc je většina oblečení vybavena
knoflíky, zipy, sponami a dalšími netextilními doplňky. A velká část textilu obsahuje
chemická barviva a aditiva. Aby byla recyklace rentabilní, je třeba tyto doplňky
(stejně jako nerecyklovatelné druhy textilií a materiálů) odstraňovat, a k samotnému
procesu recyklace připustit jen ty použitelné. To se děje na třídící lince. Pak
následuje jakési “rozdrásání textilu” ve stroji vybaveném páracími noži. Vznikne
jakási různorodá směs čehosi všemožných barev. Z toho je jasné, že další využití
bude směřovat k výrobkům nízké estetické kvality. Nicméně nízká estetická kvalita
nemusí nezbytně znamenat nižší využitelnost. Tento recyklát (po dalších úpravách)
nachází uplatnění při výrobě izolací (bandáže). Zejména vodovodních a odpadních
vedení. Jistě znáte ty šedivé kusy, kterými jsou tyto roury obalené, aby je chránily jak
mechanicky tak tepelně (byť se nejedná o primární tepelnou izolaci). Dále se z tohoto
recyklátu vyrábějí v některých zemích izolační desky, kdy se recyklovaný textil lisuje
a slouží jako jednoduchá izolace.
Recyklát se někdy využívá jako výplně. Například v sedadlech v automobilech,
vlacích nebo letadlech. Zde je však požadavek na jednodruhový recyklát - tedy cucky
ze stejného materiálu. To vše komplikuje. Dalším použití je v klasických čisticích
hadrech. To se použije zbytkový textil, který se jen nařeže.
Jednodruhový bavlněný starý textil je možné po rozcupování využít jako materiál k
výrobě lepenky na střechy, prachovek nebo zátěžových koberců.
V konečném důsledku není od věci poznamenat, že takového textilu je mnohem víc.
V principu platí, že do kontejnerů by se měly vhazovat takové kusy oblečení, které je
ještě možné použít a které nejsou mokré nebo vlhké, popřípadě jinak znečištěné.
Nepoužitelné oblečení, staré ručníky, utěrky, povlečení a další textilní výrobky pak
odnášet do sběrných dvorů.
https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluje-textil

Z historie
O ledečských vodnících (část 1)
Dnes už se na vodníky pomalu zapomíná a už na ně lidi ani nevěří, říkával vždycky
děda Löffler z Ledče. To jest tak! Dnes už jich žije opravdu méně. Inu, dřív bylo v
našich vodách víc života! Dřív bylo všude plno raků a boleně, to byly kusy! Vodníci
asi vyhynuli právě tak jako raci. To víte, že bych to neříkal, ale vždyť jsem vodníka
sám viděl.
To jsem byl ještě malý hoch. Snad mi bylo deset nebo jedenáct let. Ale pamatuji se
na to moc dobře. Šel jsem tenkrát jednou v neděli večer s maminkou za tatínkem na
Koželužnu (tehdy hostinec, dnes hotel stejného jména pod železniční zastávkou v
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Horní Ledči). Když jsme byli právě na můstku přes Pivovarský potok (ústí ve městě
do Sázavy), uviděl jsem najednou, jak ke Stupákům (dům proti dnešnímu hotelu
Sázava) jde od řeky po hladině potoka malý mužíček, ani ne metr vysoký. Ukázal
jsem ho mamince a ptal jsem se, jak je to možné, že jde po hladině. Maminka se
tehdy moc lekla, chytila mě do náručí a utíkala se mnou honem domů.
Tak vidíte, že vodníci skutečně byli, nic jiného to přece nemohlo být. A děda Löffler,
sedící na lavičce v parčíku na náměstí, poťukává jen hůlčičkou do písku a za
chviličku bude ve svém vyprávění pokračovat.
Jednou z nejstarších částí města Ledče je Mizerov na pravém břehu Sázavy. Břeh
řeky je tam strmý, skalnatý. A právě tady byl na velkém plochém kameni často viděn
vodník.
Za večerního nebo ranního šera napodobil prý dětský pláč, aby tak lákal lidi k vodě.
Běda tomu, kdo sešel dolů k vodě a počínal si neopatrně. Vodník jej stáhl pod vodu a
utopil. Dušičky utopených schovával ve svém doupěti pod placatým kamenem pod
hrníčky. Však mohli ledečtí hrnčíři dosvědčit, že si je, přestrojen, občas u nich
nakupoval.
Jindy byl vídán zase pod Šeptouchovem u velkého špičatého kamene, který se kdysi
utrhl od šeptouchovské skály, strmící nad řekou pod městem, a spadl do vody.
Říkalo se prý, že tam má druhé sídlo. Však se v proudu pod skalou několik dětí
utopilo. Někteří lidé tvrdí, že to byl pouze příbuzný městského vodníka. Jeden prý
nosil fráček zelený, druhý zase modrý.
S oblibou se také za jasných nocí procházíval na lukách pod dnešním nádražím.
Dnes už však jeho sídlo nenajdeme. Špičatý kámen pod skalami Šeptouchova zmizel
při úpravách sázavského toku a padl za oběť i plochý kámen na Mizerově.
Nedaleko dnešního ledečského mostu přes řeku Sázavu míval kdysi obchodník
Francl domek s krámkem. U domku byla také zahrada, chlouba celé rodiny. Zvlášť
na hruškách máslovkách si Francl zakládal.
Jednoho roku, když hrušky krásně dozrávaly, zjistil, že jich na stromě nějak rychle
ubývá. Okousané plody, ležící vždy ráno pod hrušní, byly neklamným znamením, že
mu do zahrady chodí někdo na pych.
Zprvu podezříval obchodník učně Frantíka. Brzy se však přesvědčil, že Frantík
zlodějem není. Vrátil mu tedy svou důvěru a dokonce jej příští noci pověřil hlídáním
zahrady. Frantík plnil pánův příkaz horlivě, ale po půlnoci ho zmohl po celodenní
práci spánek, a když jej ranní chlad probudil, bylo hrušek na hrušni zase méně.
Na Frantíkovu hlavu se sneslo hromobití nadávek, i nějaký pohlavek dostal, ale co
platno, tím hrušek na stromě nepřibylo.
Večer šel hlídat sám majitel. Stál opřen o zeď v koutě zahrady a čekal trpělivě, ale
dlouho marně. V městě nastal klid, rušený občas jen ponocným, když odtruboval
hodiny.
Bylo už hodně po půlnoci, když ho z podřimování vytrhl nějaký hluk. A opravdu, na
plotě u řeky vidí malého mužíčka, jak zrovna leze do zahrady. Měl na sobě červené
kalhoty, zelený kabátek a z levého šosu mu kapala voda. Mžikem se vyšplhal
mužíček na hrušeň a s velikou chutí se pustil do sladkého ovoce. Představte si
hlídačovo leknutí: na hrušky mu chodil sám vodník. Když si ve větvích pěkně
pochutnal, naplnil si ještě kapsy, a než se mohl strážce z leknutí vzpamatovat, byl ten
tam. Jen na Sázavě se dělala veliká kola u mostu, kde zmizel.
Když se ráno povídalo v krámě o noční události, pokyvovali kupující hlavami a chválili
obchodníka za to, že vodníkovi nic neudělal, protože jinak by se určitě pomstil.
http://ledec-ns.wgz.cz/rubriky/povesti-o-ledci/o-ledecskych-vodnicich
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Kultura
V prvních měsících roku 2018 se v naší obci konala řada kulturní akcí.




10. 3. se konala přednáška První pomoc při akutních stavech (laryngitida,
epiglotitida, úrazy atd.) – Děkujeme panu Milanu Šperlinkovi za realizaci
besedy.
17. 3. Hasičský ples – zahrála skupina Starý Klády
24. 3. proběhly jarní rukodělné dílny pro děti a dospělé. V hasičské klubovně si
mohli děti a dospělí vyrobit velikonoční dekorace.

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord
V kostýmech tří králů můžete každý rok v českých městech a obcích potkat padesát
tisíc koledníků. Letos se dobročinná Tříkrálová sbírka konala již po osmnácté a
pořádala ji tradičně Charita ČR. Tříkrálové koledování je lidový zvyk.
Za tři krále se v Nové Vsi u Světlé převlékly děti ze základní školy 4. ledna. Do
kasičky bylo celkem vybráno 4 538 Kč.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Peníze
z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo
v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty jednotlivých charit.
Oproti loňsku se do pokladniček vybralo o 13 milionů korun víc, celkem 112 260 037
korun.
Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, patří velké poděkování za štědrost. Největší
poděkování patří malým koledníkům a místní základní škole, která akci připravila.
Mgr. Žaneta Slezáková

Dětský karneval
Tanečky, soutěže, písničky… To vše bylo k vidění na tradičním dětském maškarním
bále, který pro naše nejmenší uspořádali 17. 3. místní hasiči. Do karnevalového
tance se tentokrát zapojili princezny, vodník, upírky, fotbalista, motýlci, hudebníci,
mušketýr, roztleskávačka, tygr a mnoho dalších. Masky tančily a soutěžily o sladké
odměny. Výběr nejhezčích masek nebyl vůbec jednoduchý, ale nakonec porota
vyhlásila vítěze. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Za předškoláky bodovala Maková
panenka v podání Terezky Kovářové, školní kategorii vyhrála karatistka Káťa
Krajhanzlová a první příčku skupin obsadili Michal a David Podaní jako Hup a Hop.
Během maškarního reje mohly děti do mikrofonu zarecitovat básničku nebo zazpívat
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písničku a zahrát si židličkovanou. Účast byla opravdu velká. Maškarního veselí se
zúčastnilo kolem devadesáti dětí. Každé dítě obdrželo balíček s ovocem, sladkostmi
a výtvarnými potřebami. Těšíme se na vás zase za rok.
Mgr. Žaneta Slezáková

Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi, které nás v nejbližší době čekají.

7. 4. – Čistá řeka Sázava
Z Nové Vsi u Světlé se akce Čistá řeka Sázava minulý rok zúčastnilo 10 dětí a 8
dospělých. Opět jsme měli na starost vyčištění břehů Sázavy mezi Dobrou
a Světlou nad Sázavou. Nejkurióznějšími úlovky z našeho úseku byly
běžky, zimní bunda a dva staré hrnce. Překonáme letos loňské úlovky?
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30. 4. – pálení čarodějnic
5. 5. – výlet pro děti
Obec Nová Ves u Světlé pořádá dne 5. 5. 2018 zájezd na zahájení sezony ve
Fábulově říši.
Odjezd od autobusové zastávky: 9:00 hodin
Cena za autobus: děti do 18 let zdarma a 100,-Kč dospělý
Cena vstupného: 121,-Kč dítě od 2 do 15 let a 150,-Kč dospělý (získali jsme slevu
20%)
Více informací na https://pohadkova-rise.cz/

V Kamenici nad Lipou je také známý pivovar.
Upozorňujeme tatínky, že pokud by chtěli vyrazit na exkurzi, je třeba se předem
objednat. Cena exkurze: 150 Kč/osoba (prohlídka s ochutnávkou), 100 Kč/osoba
(pouze prohlídka), 50 Kč/osoba v případě konzumace v Pivnici. Kontakt: Robert
Franěk (robert.franek@pivovar-kamenice.cz, 777 001 033).
Více informací na http://www.pivovar-kamenice.cz.
Zájezd je přednostně určen pro občany Nové Vsi u Světlé.
Zájemci, hlaste se na OÚ Nová Ves u Světlé do 15. 4. 2018, tel: 569 456 685, e-mail:
ou@novavesusvetle.cz.

26. 5. 2018 – dětský den
Obec Nová Ves u Světlé získala na pořádání letošního dětského dne dotaci od Kraje
Vysočina. Sejdeme se 26. 5. 2018 ve 14:00 na fotbalovém hřišti. Děti se mohou těšit
na mobilní horolezeckou stěnu, skákací hrad, zvířátka ze záchranné stanice Pavlov a
spoustu soutěží.

9. 6. 2018 – sraz rodáků a oslavy 640 let obce
Z programu oslav vybíráme:
- svěcení znaku a praporu obce
- vystoupení žáků ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé
- Malá dechová hudba LESANKA
- Majk a spol. ze Světlé nad Sázavou - Cestování časem
- ukázka práce našich mladých hasičů
- divadélko pro děti
- canisterapeutiční psi
Jako hlavní host vystoupí se svými písničkami Jaroslav Uhlíř.

1. 9. 2018 – zakončení prázdnin
22. 9. – muzikál Muž se železnou maskou
Obec Nová Ves u Světlé pořádá v sobotu 22. 9. 2018 zájezd na muzikál do divadla
Brodway.
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Hudba: Michal David, Text: Lou Fanánek Hagen
Předpokládaný odjezd: 12:00 hodin,
cena (zahrnuje vstupenku + autobus): 500 Kč.
Obsazení:
D´ARTAGNAN - Josef VOJTEK, Marian VOJTKO, Josef ŠTÁGR
ATHOS - Petr KOLÁŘ, Bohouš JOSEF
PORTHOS - Václav VYDRA, Václav SVOBODA, Juraj BERNÁTH, Bronislav
KOTIŠ
ARAMIS - Daniel HŮLKA, Jaromír ADAMEC, Oldřich KŘÍŽ
KRÁL LUDVÍK / FILIP - Jan KOPEČNÝ, David GRÁNSKÝ, Vojtěch
DRAHOKOUPIL
FOUQUET - Josef ŠTÁGR, Martin ŠEMÍK, Tomáš TRAPL
LOUISA - Michaela GEMROTOVÁ, Alžbeta BARTOŠOVÁ, Marianna
POLYÁKOVÁ
RAUL - Peter PECHA, Josef VÁGNER, Vojtěch DRAHOKOUPIL
KRÁLOVNA ANNA RAKOUSKÁ - Helena VONDRÁČKOVÁ, Iva MAREŠOVÁ,
Radka FIŠAROVÁ
MARIE TEREZA - Pavlína ĎURIAČOVÁ, Leona STŘÍBRNÁ ČERNÁ
ŠAŠEK - Michal KAVALČÍK, Josef LAUFER, Martin SCHREINER
CECILE - Berenika SUCHÁNKOVÁ, Františka STROPNICKÁ, Nelly ŘEHOŘOVÁ
DVOJNÍK LUDVÍK XIV./FILIP - Dominik PEŘINA, Marek LHOTSKÝ
Se senátorem Jaromírem Strnadem je předběžně domluvena také exkurze v Senátu
Parlamentu České republiky.
Zájezd je přednostně určen pro občany Nové Vsi u Světlé. Zájemci, hlaste se na OÚ
Nová Ves u Světlé do 15. 4. 2018, tel: 569 456 685, e-mail: ou@novavesusvetle.cz.
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Sport
Hasiči
Sezóna 2018 bude rozdělena do 12 soutěží:
1. června – Květinov
23. června – Vepříkov
30. června – Kynice
5. července – Kámen
6. července – Žižkovo Pole
7. července – Květinov

21. července – Věž
11. srpna – Podmoklany
25. srpna – Smilov
1. září – Nová Ves u Světlé
15. září – Herálec
28. září – Česká Bělá

24. 11. Slavnostní zakončení – Kámen
Lvíčata
V zimním období jsme s našimi mladými hasiči nezaháleli a trénovali jsme na sále na
jarní Oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne 12. 5. 2018 v Lípě. Lvíčata také
čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské Turné v požárním útoku. Doufáme, že se nám
povede alespoň stejně dobře jako v loňské sezóně.
Kalendář soutěží
12. května Oblastní kolo hry PLAMEN – Lípa
19. května Okresní kolo hry PLAMEN – Chotěboř - když se zadaří na oblastním
kole
27. května Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 1. kolo – Libice nad Doubravou
3. června Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 2. kolo – Olešná
9. června Krajské kolo hry PLAMEN – Petrovice (když se zadaří na okresním
kole)
24. června Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo – Bezděkov
4. 8 – 11. 8.

7. ročník letního tábora – Zdobnice v Orlických horách

2. září
9. září
6. října

Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo – Habry
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 5. kolo – Chotěboř
Závod požárnické všestrannosti – Pohled
Tereza Kubíčková

Fotbal
Rozpis utkání jarní části fotbalové sezóny 2017 – 2018
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

Nová Ves u Sv.
Sobíňov
Nová Ves u Sv.
Kamenná Lhota
Nová Ves u Sv.
Leština B
Nová Ves u Sv.
Havl. Borová B
Nová Ves u Sv.

Chotěboř C
Nová Ves u Sv.
Veselý Žďár
Nová Ves u Sv.
Habry B
Nová Ves u Sv.
Ledeč n. S. B
Nová Ves u Sv.
Rozsochatec B

25. březen
31. březen
08. duben
15. duben
22. duben
28. duben
06. květen
13. květen
20. květen

15:00
15:30
15:30
10:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
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23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Věžnice B
Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Šlapanov

Nová Ves u Sv.
Česká Bělá
Lípa B
Nová Ves u Sv.

26. květen
03. červen
10. červen
17. červen

16:30
16:30
16:30
16:30

Sport na sále kulturního domu
V pondělí – do konce června cvičíme jógu s Jiřím Havlem od 18:30 do 20:00.
Jednorázová cena cvičení 50 Kč.
V úterý – ping-pong od 19:00.
Ve středu – cvičení pro děti od 16:30 do 17:30 (bude probíhat pouze do konce
dubna).
V pátek – pokračuje cvičení s Kristýnou Roučkovou od 17:00 do 18:00. Jednorázová
cena za hodinu 50 Kč.
V neděli – florbal od 19:00.
Pojďte se hýbat a neseďte jen u počítače!
Kristýna Roučková nabízí následující sportovní aktivity:
Atletika pro děti
Cvičení bude probíhat formou her v červnu a o
prázdninách. V případě většího počtu zájemců je možné
děti rozdělit na starší a mladší.
Hodiny tenisu pro děti
Termíny je možné domluvit na měsíce červen, červenec a
srpen. Podle vašeho zájmu mohou tréninky probíhat
individuální i skupinovou formou. Cena po domluvě.
Zájemci, ozvěte se do pondělí 30. 4. 2018 na e-mail rouckova.kristyna@seznam.cz.

Děti
Ahoj děti,
Táta včera na venku,
našel první sněženku.
A hned vedle petrklíč,
zima už je pryč.
Jarní veršovánky nám začínají ohlašovat blížící se
jaro. Všichni se už začínáme těšit na všechny
radovánky, akce, výlety, které přijdou s jarním
sluníčkem.
Do konce dubna cvičíme s dětmi každou středu od
16:30 na sále místního kulturního domu. Pohyb
spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují,
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zvyknou si, že je součástí každodenních činností. Pohyb pak budou samy
vyhledávat. Přijďte mezi nás.
Máme za sebou nejrůznější karnevaly a masopusty. Pokuste se vybarvit veselého
klauna.

Novoveské zvěsti vydává jako obecní zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku)
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