Novoveské zvěsti I. /2020
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 spuluobčané,
při pohledu ven z okna nám počasí prozrazuje, že zima je za námi a jaro je všude kolem nás. Letos
jsme si zimních radovánek v Nové Vsi bohužel moc neužili, proto čekáme, co přinesou následující
teplejší měsíce.
V úvodu bychom chtěly poděkovat již bývalé člence redakční rady Ing. Lence Petrové, která
zpravodaj obohatila o množství článků a podnětných rad. Zároveň vítáme novou členku do redakce
Bc. Šárku Slezákovou, která bude jistě do Novoveských zvěstí velkou pomocí.
Krásné jarní dny.
Redakční rada

Aktuality
Informace o konání či nekonání akcí z důvodu mimořádných opatření
kvůli epidemii koronaviru budou průběžně aktualizovány na obvyklých
místech.
Sazba poplatku za odpady v roce 2020 – dle vyhlášky č. 3/2018
600,- Kč dospělá osoba, která má v obci trvalý pobyt, 600,- Kč fyzická osoba vlastnící
nemovitost, kde není trvale nikdo hlášen, 300,- Kč dítě do věku 18 let, včetně roku ve kterém
tohoto věku dosáhne (osvobozeno je každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do
věku 18 let, včetně roku ve kterém tohoto věku dosáhne).

Sazba poplatku za psa v roce 2020 – dle vyhlášky č. 3/2019
200,- Kč za každého psa
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Nová Ves u Světlé od
17. února 2020 v úředních dnech (pondělí a středa 8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00), nebo
bezhotovostně na účet 2823900287/0100 (VS číslo popisné nebo evidenční). Poplatek je
splatný do 30. 4. 2020. Od 1. 5. 2020 budou na neuhrazené poplatky vystaveny platební
výměry.

Sběr odpadů a elektrozařízení
Obec Nová Ves u Světlé pořádá dne 30. 5. 2020 od 8:00-12:00 hodin v areálu bývalého
lihovaru pro občany sběr objemných a nebezpečných odpadů a sběr elektrozařízení
podléhající zpětnému odběru).
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Objemný odpad – odpad z domácnosti větších rozměrů
Např. starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla), koberce, linolea, matrace apod.,
zdravotní keramika (umyvadla, záchody,…)
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.
Nebudou přijímány odpady, které pocházejí z podnikatelské činnosti nebo kterých je
neobvykle velké množství.
Nebezpečný odpad
Čisticí prostředky: pro toalety a tekuté odpady, pro sanitární keramiku, na leštění nábytku,
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů,…
Automobilé prostředky: motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové
kapaliny, nemrznoucí směsi,…
Zahradnické potřeby: herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla,…
Domácí pesticidy: prostředky pro deratizaci, protimolové tablety a spreje, repelenty a spreje
proti obtížnému hmyzu,…
Domácí dílny:
lepidla a tmely, barvy a laky,
ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie,
odstraňovače barev a laků
Ostatní: přenosné baterie, rtuťnaté teploměry,
Každý z výše uvedených výrobků má určité specifické vlastnosti, které mohou:
- ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady
- znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití
- ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání
s odpadem
S nebezpečným odpadem se současně sbírají vysloužilé elektrospotřebiče
Elektrická a elektronická zařízení: Velké domácí spotřebiče: chladničky, kombinace
chladničky a mrazničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, trouby, elektrické
sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, elektr. radiátory, klimatizační zařízení,…
Malé domácí spotřebiče: vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary,
hodiny, budíky, elektrické ventilátory,…
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení: velké sálové počítače, servery,
minipočítače, tiskárny, osobní počítače, laptopy, notebooky, kopírky, kalkulačky, dálnopisy,
faxy, telefony,…
Spotřebitelská zařízení: televizory, videokamery, videorekordéry, hi-fi soupravy, hudební
nástroje,…
Osvětlovací zařízení: svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností, lineární (trubicové)
zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých
sodíkových, halogenidových a směsných výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, ostatní
osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo
žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené,…
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů:
vrtačky, pily, šicí stroje, Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání,….Hračky, vybavení pro volný čas a sporty: elektrické vláčky nebo soupravy
závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry, počítače pro cyklistiku, skoky do vody,
běh, veslování atd, výherní mincovní automaty,…
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Střípky z Obecního úřadu
Informace z Obecního úřadu







Probíhají dokončovací práce na rekonstrukci Dolního rybníka, v březnu začne
rekonstrukce Horního rybníka.
V rámci přípravy projektové dokumentace na novou splaškovou kanalizaci byly
provedeny firmou HIG geologická služba spol. s.r.o. hloubkové vrty a firmou
SEZAKO Vysočina provedeno čištění a monitoring stávající kanalizace.
Byla vykoupena část pozemku pod autobusovou čekárnou v Dobré, kde chceme
podat žádost o dotaci na novou čekárnu.
Žádáme občany, aby vytříděný odpad dávali do nádob k tomu určených a udržovali
pořádek na veřejném prostranství.
Upozorňujeme občany, aby si uklízeli exkrementy po svých psích mazlíčcích.
Bylo zakoupeno 30 ks nových židlí do KD.

Okénko školy
Zápisy do ZŠ a MŠ
Pro školní rok 2020/2021 jsou zápisy stanoveny takto:
 7. 4. 2020 12 – 16 h – zápis do 1. ročníku základní školy
 7. 5. 2020 9 – 12 h – zápis do MŠ
Bližší informace ke konání zápisů včetně kritérií pro přijímání dětí a žáků budou zveřejněny
na vývěsce školy i obce a na internetových stránkách školy i obce.
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 11 178 Kč!!! Poděkování
patří i paní učitelce Ing. 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 na jízdné žáků základní školy na různé výukové programy
ve Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě.
Ve dnech 6. 4. – 8. 4. (od pondělí do středy) proběhne v prostorách školy také již tradiční, i
když menší velikonoční jarmark. Zveme všechny, kdo si chtějí zakoupit nějakou milou jarně
velikonoční dekoraci, kterou vyrobili naši žáci.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy
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Novinky z mateřinky
Do naší školičky nastoupila od února nová paní asistentka
Anička. Ta mezi nás velmi rychle zapadla a děti si ji
zamilovaly. Společně jsme se vydali do místní knihovny,
kterou se snažíme navštěvovat pravidelně. Zde nás vždy
mile přivítá paní Kubíčková, která dětem předčítá
pohádku a poté pro ně má připravené barevné úkoly.
24. února ráno jsme si sbalili svačinky a společně se
základní školou vyjeli za kulturním zážitkem do nedaleké
Jihlavy. Čekalo nás tu představení Horáckého divadla,
kde místní obsazení ztvárnilo pohádku O Perníčkovi.
Začátkem března děti i nás pedagogy roztančila a
rozezpívala rytmická show, která nás příjemně naladila na
páteční karneval. Obojí jsme si náramně užili.
Nyní se těšíme, jak přivítáme jaro, na velikonoční tvoření,
prosluněné procházky, probouzející se přírodou a veselé dovádění na školní zahradě. O tom,
co zažijeme zase příště …
Vaše učitelky z MŠ

Životní prostředí
Kam s Vaším odpadem?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na zahrádce či
chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy, papír či akumulátorové baterie
odevzdávejte do sběren
surovin.
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Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy,
chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry
atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky,
olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném
dvoře, nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu.

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat pouze osobám, které jsou provozovateli
schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce,
tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte nebo při mobilním svozu objemného odpadu
nebo do sběrného dvora.

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi,
zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a
odstraňování staveb.

Rostlinný odpad a kam s ním?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• odkládat je do přistavených kontejnerů
• spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)
Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno.

Použité výrobky podléhající tzv.
zpětnému odběru
Použité výrobky, jako jsou domácí elektro- spotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry,
rádia apod., elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve
sběrném dvoře. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
TBS Světlá nad Sázavou, tel. 569452656
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Co dělat když?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
Obecní úřad, tel. 569456658
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158
Jinak ohlaste na:
• Obecní úřad nebo Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.
569496640
• Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel. 266 79 33
40
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte
Fotodokumentaci

Z historie
Historie města Humpolec
Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá
stezka vedoucí z Prahy na Moravu. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický
Gumpold, seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města
neuvádějí. První písemná zmínka o vsi je z r.1178, kdy ji král Přemysl daroval Soběslavovi II.
Komu předtím patřil, není známo, ale Fr. Javůrek je toho názoru, že němečtí rytíři, kteří
vnikali do pohraničního hvozdu, založili osady Gumpoldsdorf či Gumpolsfeld. P. Zoubek ve
svém spisu "O zakládání měst v Čechách" zastává názor, že ke vzniku města přispěly
stříbrné doly a odvozuje jméno Humpolec od slov "hon-pole"- tedy "zvláštnosti uprostřed
lesů".
Prvním známým držitelem města je tedy řád německých rytířů, dále to byl do r. 1325 želivský
klášter a poté křižovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie zapsal r. 1233,
ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu sv. Mikuláše založeného želivskými
premonstráty.
Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z
Leskovce, Trčkové z Lípy (za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a páni z
Říčan (Jan z Říčan r. 1560 zakládá soukenický cech). V době husitských válek se celá oblast
stává krajem kalicha, na nedalekém vrchu Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich
první srážky s panskou mocí. Z této doby pochází patrně nejznámější humpolecký rodák
středověku, Jan Želivský, vůdce radikální pražské chudiny. Město a okolí poznamenala
válečná tažení krále Zikmunda, což byl trest chudé a drsné Vysočině za její nadšení z
husitského povstání.
Po Bílé hoře r. 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty - pánů ze
Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo.
Z dalších majitelů lze uvést rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína , z
Neffzernu. Za pánů z Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku, který utrpělo v 18.
století. Hlavní podíl na tom měl Jakub z Neffzernu, který se také zasloužil o rozšíření
pěstování brambor na Humpolecku, které jsou dodnes jednou z nejvýznamnějších plodin
tohoto málo úrodného kraje. Za posledního majitele - hraběte Wolkenstein-Troszburga - byl
Humpolec r. 1807 prohlášen svobodným městem "na věčné časy".
Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským
poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní
úřad. Okresním městem zůstal i po 2. světové válce, až do roku 1960, kdy se stal i s okolím
součástí pelhřimovského okresu.
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Ve 13. - 15. století tu nabyla na významu těžba stříbra a od 15. stol. Tradiční soukenická
výroba. Zdejší heslo "500 let oblékáme svět" není jen reklamní slogan, ale kus historie a
slávy Humpolce. V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že
zaměstnávala na 2 000 lidí a městu se začalo říkat "Český Manchester". Soukeník Emerich
Dítě tenkrát vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin
dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I. Vše sám od střiže ovcí
až po utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně. Není divu, že právě na jeho
továrně se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.
https://www.mesto-humpolec.cz/historie-mesta/d-34311

Kultura
V prvních měsících roku 2020 se v naší obci konala a bude konat řada kulturních akcí.









29. 2. Dětský karneval
1. 2. Masopustní průvod
11. 4. Muzikál Kat Mydlář – muzikál zrušen. O náhradním termínu vás budeme
informovat.
12. 4. Jarní dílničky pro děti i dospělé. Tentokrát se sejdeme už v 9:00 na sále
kulturního domu.
25. 4. Vítání občánků – termín bude ještě potvrzen
30. 4. Pálení čarodějnic – na fotbalovém hřišti
6. 6. Pohádkový les – s překvapením
13. 6. Výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou

Konkrétní akce budou vždy včas zveřejněny.
Kateřina Rutterová, předsedkyně kulturního výboru

Čistá řeka Sázava
Vážení příznivci čištění řeky, bohužel i my jsme vzhledem k okolnostem nuceni zrušit letošní
čištění řeky Sázavy. Nastalá situace nás velice mrzí, ale nedokážeme ji ovlivnit. Budeme se
těšit v příštím roce.

Tříkrálová sbírka
Tři králové, podle legendy mudrcové přicházející z východních zemí, když uviděli na nebi
zářící kometu, jeli se poklonit spasiteli. Kašpar přináší
zlato, Melichar kadidlo a Baltazar s černou tváří nese
myrhu. Ten den obcházeli od domu k domu koledníci,
převlečeni za tři krále. Oděni v bílé košile a papírové
koruny ozdobené zlatými křížky zpívali a vykuřovali
stavení kadidlem a kropili svěcenou vodou proti nečistým
silám. Poté napsali na dveře svěcenou křídou datum a
písmena K+M+B a dům byl tím chráněn před nemocemi a
pohromami po celý další rok. Koledníci pak popřáli
hospodáři a hospodyni a dostali za odměnu výslužku.
První Tříkrálová sbírka v režii Charity Česká republika se
uskutečnila v roce 2000, v lednu 2020 tak oslavila své 20.
výročí. Na začátku letošního roku se do Tříkrálové sbírky
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v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod zapojilo na 1 400 dobrovolníků, kteří koledovali do
více než čtyř set pokladniček.
Mezi tyto koledníky se zapojili i dobrovolníci z naší obce. Za tři krále se v Nové Vsi u Světlé
převlékly děti ze základní školy 4. ledna. Letos se do pokladniček vybralo 10 353 Kč.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. 95% z vašeho daru
putuje na přímou pomoc:
65 % putuje Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé situaci
15 % využije na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové
10 % pomůže potřebným v zahraničí
5 % podpoří celostátní projekty a zákonných 5 % na náklady spojené se sbírkou.
Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, patří velké poděkování za štědrost. Největší
poděkování patří malým koledníkům a členům kulturní komise, která akci připravila.
Bc. Šárka Slezáková

Dětský karneval
Po roce v naší obci opět propuklo dětské karnevalové veselí.
Odpolední sobotní program připravili pro naše nejmenší 29. 2.
místní hasiči. Dostaveníčko si dali princezny, policisti,
roztleskávačky, víla Amálka, čarodějnice, rockoví muzikanti,
tučňák a mnoho dalších. Karnevalový rej se nesl v duchu tance,
soutěží a dětského smíchu. Výběr nejhezčích masek nebyl opět
vůbec jednoduchý, ale nakonec porota vyhlásila vítěze. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích. V nejmladší kategorii bodovali všichni
benjamínci. Transformers (Michal Daniš) vyhrál kategorii
školkových dětí. Školní kategorii vybojovala Markétka Slezáková
jako slepička a první příčku skupin obsadili žáci ze školy čar a
kouzel v Bradavicích v podání Lukáše a Ondry Křížových. Na
závěr si děti zahrály židličkovanou. Účast byla opravdu velká.
Maškarního veselí se zúčastnilo kolem osmdesáti dětí. Každé dítě
obdrželo balíček s ovocem a sladkostmi. Těšíme se na vás zase
za rok.
Mgr. Žaneta Slezáková

Masopustní rej
Nastal únor - měsíc, který sice
patří do zimního období, v
letošním roce však zimní
podmínky vůbec nepřipomíná.
Přitom český název tohoto
měsíce jazykovědci vysvětlují
tím, že se v tuto dobu při tání
ledu na řekách ponořují do
vody ledové kry. Kde však letos
led a sníh hledat? A přesto má
únor i svou nesmazatelnou
zvláštnost.
Únor obvykle patří masopustu období hodování, tance a
zábavy. Vyvrcholením je průvod maškar v podobě podle místních zvyků. Toto konání
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tradičního českého masopustu je zároveň zapsáno jako nehmotné kulturní dědictví v
památkách UNESCO.
V sobotu 1. 2. 2020 se i do našich ulic opět vrátily masky. Ulice Nové Vsi se oživily
tancováním, skákáním a hlavně veselím, které bylo doprovázeno živou hudbou. V sobotu,
krátce po osmé hodině ranní, se masopustní průvod vydal od domu k domu a na většině míst
byl vřele vítán. Mnoho šikovných hospodyněk napeklo či připravilo pro účastníky průvodu
spoustu občerstvení, mezi nimiž nechyběly ani tradiční koblížky. Ulice Nové Vsi navštívilo
mnoho masek, mohli jsme tak vidět klauny, slepice s kohoutem, policistu, bábu s nůší,
medvěda či smrtku.
Z Arendellu k nám také přijel Olaf s Annou a mnoho jiných. A protože se počasí vydařilo a
sluníčko svítilo celý den, doprovodu se zúčastnili zájemci v maskách i bez, děti, dospělí.
Mnoho lidí přispělo drobnou korunou. Tyto peníze budou použity na podporu Pohádkového
lesa, který se bude konat 6. 6. 2020. Touto cestou bych chtěla všechny pozvat, aby se přišli
podívat.
Tímto bych také chtěla všem moc poděkovat za účast na průvodu, ale také hospodyňkám za
upečení všech dobrot. A budu se těšit na příští rok, až se masky všeho druhu budou opět
procházet po naší obci.
Bc. Šárka Slezáková

Sport
Hasiči
Sezóna 2020 bude rozdělena do 13 soutěží:
29. 5. Květinov – noc
8. 8. Podmoklany
13. 6. Nová Ves u Světlé
22. 8. Světlá nad Sázavou
20. 6. Vepříkov – noc
29. 8. Smilov
27. 6. Kynice
12. 9. Herálec
5. 7. Žižkovo Pole
19. 9. Srch
6. 7. Kámen
26. 9. Česká Bělá
11. 7. Květinov
7. 11. Květinov – slavnostní zakončení
9

Lvíčata
V zimním období jsme s našimi malými hasiči nezaháleli a trénovali jsme na sále na jarní
Oblastní kolo HRY PLAMEN, které by mělo proběhnout 8. 5. 2020 v Okrouhlici. Také jsme se
účastnili soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kdy děti malovaly obrázky s hasičskou
tématikou. Dále nás čekají Testy odborností, které plníme s dětmi v rámci celoroční činnosti
mladých hasičů. Za splnění odbornosti dostane každý mladý hasič odznáček se symbolem
dané odbornosti. Jsou to například: Preventista, Preventista junior, Strojník, Strojník junior,
Kronikář, Velitel, Cvičitel. Lvíčata také čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním
útoku. Doufáme, že se nám povede alespoň stejně dobře jako v loňské sezóně.
Kalendář soutěží
15. března
8. května
17. května
23. května
30. května
31. května
14. června
8.8 - 15.8
22. srpna
29. srpna
30. srpna
13. září
3. října

Zkoušky z odborností od 16:30 v klubovně
Oblastní kolo hry PLAMEN - Okrouhlice
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 1. kolo - Pohled
Okresní kolo hry PLAMEN - Havlíčkův Brod (když se zadaří na oblastním
kole)
Krajské kolo hry PLAMEN - PACOV - (když se zadaří na okresním kole)
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 2. kolo - Ždírec nad Doubravou
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo - Chotěboř
9. ročník soustředění - Zdobnice v Orlických horách
soutěž v Kozohlodech
ukázka na Bramboriádě v Nové Vsi
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo - Habry
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 5. kolo - Herálec
Závod požárnické všestrannosti - Sobíňov

HALOVÉ ŠTAFETY
14. listopadu
Halová štafeta Třebíč
6. prosince
Halová štafeta Ledeč nad Sázavou
Více zde: http://sdhnovaves-mh.webnode.cz

Tereza Kubíčková, vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Fotbal

Havlíčkův Brod › 2019 A1A - Okresní přebor mužů
Tabulka výsledků po podzimní části soutěže
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Habry
Ledeč n. S. B
Dlouhá Ves
Herálec
Přibyslav B
Věžnice
Staré Ransko
Šmolovy
Nová Ves u
Světlé
Okrouhlice
Česká Bělá
Dolní Město
Šlapanov
Golčův Jeníkov

Počet
zápasů

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
7
6
7
5
4

2
2
2
3
3
0
2
4

2
2
3
3
4
6
6
5

52:20
38:21
49:28
39:20
31:24
29:30
36:35
28:34

29
29
26
24
21
21
17
16

13
13
13
13
13
13

5
5
4
4
3
3

1
0
3
1
1
0

7
8
6
8
9
10

28:39
32:37
19:27
23:47
24:38
19:47

16
15
15
13
10
9

Rozpis utkání jarní části fotbalové sezóny 2019 – 2020
Havlíčkův Brod A1A – Okresní přebor mužů
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

Nová Ves u Sv.
Okrouhlice
Nová Ves u Sv.
Dolní Město
Nová Ves u Sv.
Dlouhá Ves
Věžnice
Nová Ves u Sv.
Šlapanov
Nová Ves u Sv.
Přibyslav B
Nová Ves u Sv.
Habry

Česká Bělá
Nová Ves u Sv.
Golčův Jeníkov
Nová Ves u Sv.
Ledeč n. S. B
Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Staré Ransko
Nová Ves u Sv.
Šmolovy
Nová Ves u Sv.
Herálec
Nová Ves u Sv.

22. 3. 2020
29. 3. 2020
5. 4. 2020
11. 4. 2020
19. 4. 2020
25. 4. 2020
3. 5. 2020
10. 5. 2020
16. 5. 2020
24. 5. 2020
31. 5. 2020
7. 6. 2020
14. 6. 2020

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
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Děti
Ahoj děti,
pomalu se můžeme těšit na jaro.
Však také první jarní kytičky už o
sobě dávají vědět.
Maminko, tatínku, procvičte si s
dětmi jarní květiny. Doplnit to můžete
touto omalovánkou. Děti si procvičí
grafomotoriku i zrakové vnímání.

Cvičení pro děti
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, zvyknou si, že je
součástí každodenních činností.
Pohyb pak budou samy vyhledávat.
Přijďte mezi nás. Cena: 20 Kč.
Mgr. Žaneta Slezáková

Novoveské zvěsti vydává jako obecní zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) Obec Nová
Ves u Světlé, čp. 5, PSČ 58291, IČ: 65197887, tel. 569456658. Redakce: Mgr. Žaneta Slezáková, Mgr. Jana
Koukalová, Tereza Kubíčková, Bc. Šárka Slezáková, email: slezakova.zaneta@seznam.cz. Zapsáno do
evidence: MK ČR E 22560. Vychází čtyřikrát ročně.
Otištěné příspěvky jsou stanovisky autorů a nemusí vždy vyjadřovat postoje obce. Vychází v nákladu 200 ks.
Číslo I. /2020 vydáno dne 16. 3. 2020 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla II. /2020 je 10. 6. 2020.
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