Novoveské zvěsti III. /2019
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

Milí čtenáři,
teplé dny jsou nenávratně pryč. S babím létem se Vám dostává do schránek podzimní číslo
Novoveských zvěstí. V tomto čísle se dočtete například o čipování psů, o Bramboriádě,
připravovaných a proběhlých akcích, najdete UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů… Seznámíme Vás s nejrůznějšími sportovními aktivitami, které se
v naší obci konají.
Za připomenutí stojí určitě hasičský tábor, zájezd do Thermalparku a mnoho dalšího.
Příjemné počtení!
Redakční rada

Aktuality
Informační sdělení ohledně ČIPOVÁNÍ PSŮ
Tímto Vás chceme informovat o povinné registraci psů čipováním, které nabývá, dle novely
příslušného zákona, platnosti od 1. 1. 2020. Chovateli tedy vyvstává povinnost nechat
takto označit své zvíře nejpozději do 31. 12. 2019.
Čipování musí být povinně provedeno již od 6 měsíců stáří psa, obdobně jako vakcinace psa
proti vzteklině, úkony lze provést společně. Výjimku tvoří pouze psi staršího věku, jsou-li
označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno do 3. července 2011.
Sankce za takto neoznačené zvíře po tomto období, tj. po 1. 1. 2020, může hrozit ve
správním řízení uložením pokuty až do výše 20 000,-- Kč.
Chceme proto na výše uvedenou skutečnost upozornit a zároveň prosíme majitele zvířat,
kteří mají o čipování zájem, aby předběžně nahlásili svoji účast na místní obecní úřad do
15. 10. 2019 (tel. č. 569 456 658).
Pokud bude zájemců více, uskuteční se hromadné čipování. Datum, místo a hodina této
akce budou zveřejněny na obecní informační tabuli, případně ohlášeny SMS zprávou,
obdobně jako v případě hromadné vakcinace proti onemocnění Vzteklinou.
Předběžná cena hromadného čipování se pohybuje kolem 450,-- Kč (v ceně je zahrnut i
registrační poplatek do Národního registru). Životnost čipů je minimálně 25 let, čipování se
provádí tedy pouze jednou za život zvířete.
V Havl. Brodě, dne 12. 9. 2019 MVDr. Pavel Kotěra
Tel.: 603 289 969
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Tašky pro rok 2020
Materiál: 80% primární PP, 20% recyklovaný PP, omyvatelný
Gramáž tašek: cca 110g/m2
Rozměry: dvě varianty, vhodné pro distribuci do rodinných domů a na sídliště
Velikost A "velká" - 35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm hloubka, objem 40 litrů;
Velikost B "malá" - 25 cm šířka x 40 cm výška x 25 cm hloubka, objem 20 litrů
SADA TAŠEK: 3 KUSY TAŠEK v balení
- 1 taška modré barvy s bílým oboustranným univerzálním potiskem PAPÍR,
- 1 taška žluté barvy s černým oboustranným univerzálním potiskem PLASTY,
- 1 taška zelené barvy s bílým oboustranným univerzálním potiskem SKLO.
Ucha jsou v tašce křížově prošitá, aby bylo možné garantovat nosnost tašky 10 kg. Taška má
pevné dno, které netrpí překladem. Suchý zip na horním okraji tašek umístěný na dvou
taškách oboustranně, na ostatní jednostranně, tak aby bylo možné pořadí tašek v sadě
měnit. Suchý zip je na stranách, kde je záložka, (kratší strany) tak aby vyniknul potisk.
Ceny tašek - naše společnost se podílí na pořizovacích nákladech společně s obcí/městem.
Níže uvádím částku, kterou by se obec/město podílelo na koupi jedné sady.

TYP

CENA ZA

CENA ZA

JEDNOTKU

JEDNOTKU

bez DPH

včetně DPH

34,90 Kč

42,30 Kč

31,90 Kč

38,60 Kč

TYP A (větší 40 litru)
UNIVERZÁLNÍ POTISK
TYP B (menší 20 litru)
UNIVERZÁLNÍ POTISK

UNIVERZÁLNÍ POTISK znamená potisk tašky na jedné straně s nápisem PAPÍR, nebo PLASTY, nebo SKLO a na druhé straně
pak s pokyny co do tašek patří, které vycházejí ze samolepek EKO-KOM

DOPRAVA: cena včetně dopravy
Termín dodání: max. 12 týdnů od objednání
Poznámka - ceny jsou platné pro rok 2019. Tato cena je platná již třetím
rokem.
Ceny pro rok 2020 budou známé až v lednu - únoru 2020

Na číslo popisné připadá jedna sada zdarma. V případě
zájmu je možné sadu tašek objednat na OÚ do 15. 10.
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Střípky z Obecního úřadu
 V říjnu bude zahájena rekonstrukce rybníků, na kterou jsme obdrželi dotaci od
Ministerstva zemědělství. Nejdříve proběhne rekonstrukce Dolního, poté Horního.
 Od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a
Kraje Vysočina obec obdržela dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů.
 Byl opraven povrch komunikace od křižovatky v Borovinách směrem k RZ Ředkovec,
kde jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny – program ,,Cyklodoprava a cykloturistika“.
 Z programu Fondu Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2019 jsme obdrželi dotaci
na pořízení Komunálního traktoru John Deere 1026 R.
 Z programu Fondu Vysočiny – Technické vybavení JPO obcí 2019 jsme obdrželi
dotaci na nákup elektrocentrály pro JPO Nová Ves u Světlé.
 Začátkem října začne demolice bývalé bramborárny.
 Pro potřeby a návštěvníky OÚ bylo vybudováno nové parkoviště u OÚ.
 Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošní Bramboriády.

Okénko školy
Zprávičky z naší školičky
„Učitelky ze školy a školky,
to jsou odvážné holky.
Naučí tě kreslit, zpívat,
svět okolo sebe vnímat.“
S veškerou pozitivní náladou a odvahou jsme 2. září 2019 zahájili další dobrodružný školní
rok. Základní školu navštěvuje 15 dětí. Vřele jsme přivítali 6 nových prvňáčků, kteří si již
pomalu, ale jistě zvykají na nový režim. Mateřská škola se naplnila do plného počtu, a to 25
dětí. Adaptace nových maličkých dětí proběhla s úsměvem. Nové hračky, kamarádi a hlavně
nový pan asistent Luboš, děti velmi nadchli. Pan školní asistent bude spolupracovat, jak s
dětmi v MŠ, tak bude nápomocen i školákům.
Hned z kraje týdne MŠ a ZŠ zahájila 1. lekci plaveckého výcviku v Havlíčkově Brodě. Děti
budou jezdit na plavání každou středu celkem 10 týdnů. Cílem výcviku je adaptovat se ve
vodním prostředí, naučit se v něm správně pohybovat, pravidelně a správně dýchat a splývat
s vodou.
A na co se můžete spolu s dětmi těšit? Samozřejmě jako každý rok pořádáme vánoční
jarmark a besídku. Letos akce připadá na 17. 12. 2019. Podrobnější informace včas
upřesníme.
A co na závěr? V životě se nám dějí různé plánované, ale i náhlé změny. Jak už bylo
uvedeno, do ZŠ a MŠ nastoupil k dětem nový pan asistent. Děti si na něj velmi rychle zvykly
a přijaly jej mezi sebe. Panu asistentovi přejeme mnoho štěstí. Náhlá změna nastala v
personálu MŠ, kdy jedna z paní učitelek odešla na nemocenskou kvůli očekávanému
miminku.
Svým jménem bych Vám rodičům, dětem a především paní ředitelce, skvělým kolegyním a v
neposlední řadě i panu starostovi chtěla moc poděkovat za strávený čas, jak ve škole, tak i
ve školce. Bylo mi tu s Vámi moc krásně a velmi ráda a ochotně jsem se starala o Vaše
dětičky. Teď nastává čas, abych se naplno vžila do nové role maminky a postarala se o své
mládě.
paní učitelka Kristýna Rušáková
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Výuka angličtiny pro děti
Milé děti,
v letošním školním roce je možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka.
Hravou formou se seznámíme se základy angličtiny. Nebudou chybět písničky, básničky,
pohádky, pohybové aktivity a doufám, že i legrace.
Začínáme ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 15 hodin ve třídě Základní a Mateřské školy Nová Ves
u Světlé.

Doporučený věk: 4 - 9 let
S sebou: nelinkovaný sešit formát A4, nůžky, lepidlo, pastelky
Délka vyučovací hodiny: 45 minut
Cena: 800 Kč (V ceně je zahrnuto celkem 16 lekcí v době od října do ledna a výukové
materiály.)
Těším se na vás.
Iam looking forward to seeing you.
Jana Nohová

Životní prostředí
Jak připravit kompost na zimu a jak v zimě správně kompostovat?
Kvapem se blíží podzim. Čeká nás úklid na našich zahradách, a proto tu pro Vás máme
článek o tom, jak se správně postarat o kompost v podzimním období, abychom mohli
kompostovat i v zimě.
Nenechte se odradit ročním obdobím a kompostujte po celý rok. Pokud nemrzne, až praští, a
máte kvalitní zahradní kompostér, nemusíte se zamrznutého kompostu vůbec obávat. Stačí
mít zásobu suchého materiálu a mikroorganismy správně krmit. Sepsali jsme pro vás pár
tipů, jak na to.
Připravte kompost na zimu
Aby byl kompost výživný a funkční, potřebuje žížaly, bakterie a jiné půdní organismy. Ty se
během chladných dnů ukrývají v teple. Teplo jim zajistíte tak, že budete kompost i jeho
obyvatele pravidelně krmit dostatečným množstvím bioodpadu.
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Vytvořte si zásobu suchého materiálu
Až budete na podzim uklízet zahradu, hrabat listí a sbírat větvičky, schovejte si tento suchý
materiál na horší časy. Později pak bioodpad, např. zbytky jídla nebo použité ubrousky,
prokládejte listím, dřevní štěpkou a kartonem, abyste v kompostu zachovali správný poměr
dusíku a uhlíku.
Dodržujte správný postup kompostování
Při kompostování v zimním období je třeba dodržovat správný postup. Nejprve dejte na
dno kompostéru suchý materiál (listí, slámu, seno, dřevní štěpku, hobliny, papír), a to do
výšky zhruba 20 cm. Na tuto vrstvu pak dejte odpad z kuchyně. Vrstvy postupně střídejte.
Využijte každou přebytečnou slupku
Mikroorganismy potřebují ke správnému fungování vyváženou stravu. Proto je v zimním
období, kdy chybí dostatek suchého materiálu, pravidelně krmte zbytky ovoce a zeleniny,
kávovou sedlinou, skořápkami, papírovými utěrkami nebo čajovými sáčky. Nezapomeňte ani
na odumřelé části pokojových rostlin.
5 tipů pro snadnější kompostování po celý rok
1. Do kompostu sypejte vždy větší množství odpadu naráz.
2. Pořiďte si kompostovací koš s větracími otvory, který bude vaším pomocníkem v
kuchyni. Až ho naplníte, jeho obsah jednoduše vysypete do kompostéru.
3. Pokud máte doma krb, přidejte do kompostu i popel ze dřeva.
4. Čerstvý bioodpad míchejte jen s horní vrstvou kompostu, aby mikroorganismům
neuniklo teplo z hlubších vrstev.
5. Neodhrnujte sníh z okolí kompostéru, chrání ho před prudkými mrazy. Počkejte, až
sníh sám roztaje.
Článek dostupný z https://www.kompostery.cz/blog/jak-v-zime-spravne-kompostovat/

Historie
Živelní pohromy
Rozmary počasí vždy a všude napáchají řadu škod. V kronikách je takových výjimečných
událostí popsáno mnoho.
Povodně byly v minulosti poměrně časté, zejména v měsících jarního tání (únor, březen).
Také přívalové deště dokázaly nadělat pěknou neplechu.
K největším povodním na řece Sázavě patřila ta z července 1714. Po velkých deštích se
31. 7. protrhlo několik rybníků na Žďársku a v okolí Polné. Ničivý vodní živel způsobil velké
záplavy. Škody na movitém i nemovitém majetku byly podél celého toku. Voda s sebou
odnesla i mnoho lidských životů. Doslova smeteny byly celé Babice a mlýn v Dobré. Podle
zápisu z matriční knihy při povodni zahynul ve věku 56 let dobrský mlynář.
Několikrát byla vytopena také továrna v Dobré. V květnu 1977 se odpoledne strhla bouřka se
silným deštěm a krupobitím. V krátké době se všude valily proudy vody. Prudký příval vody
zaplavil v závodě Modeta spodek tovární budovy. V dílnách se ocitly pod vodou motory a
část strojů, materiál a hotové výrobky. Na odstraňování škod se podílela kromě všech
zaměstnanců také četa vojáků z Havlíčkova Brodu. V březnu 1981 pak silná bouře s
prudkým deštěm a následující několikadenní déšť způsobily rozlití Sázavy. Povodeň
zaplavila sklepy v továrně.
V roce 2002 jediný den vytrvalého deště způsobil poničení hráze Ředkovského rybníka,
podemletí silnice směrem na Ředkovec a přetékání Dolního rybníka. Zasahovat museli
hasiči.
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Velké škody napáchala v roce 1929 velmi krutá zima se silnými mrazy a průměrnou
sněhovou pokrývkou 50 cm. Mrazy trvaly od ledna do druhé poloviny března. Rtuť teploměru
se pohybovala kolem -25 a -30 stupňů Celsia. Nejkrutější mrazy byly v únoru, 11. 2. 1929
mráz dosáhl na hranici -41 °C. Pomrzlo mnoho zvěře a ptactva. Veliké škody byly i na
ovocných stromech.
V květnu roku 2001 se přes obec přehnala silná vichřice. Vyvrátila stromy, které popadaly na
dráty elektrického vedení. V části obce Dobrá bylo zničeno veřejné osvětlení, směrem na
Ředkovec byla vyvráceným stromem poškozena komunikace. Mnoho obyvatel mělo
poničené střechy domů. Nejvíce utrpěly lesní porosty. Z důvodu nebezpečí se musela řada
stromů v obci pokácet, např. stará lípa u zvoničky a topoly u Dolního rybníka. Další velké
vichřici o síle orkánu, která řádila v naší obci v noci z 18. na 19. ledna v roce 2007, dali
meteorologové název Kyrill.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378-2008

Kultura
Napsali o nás…
Na hřišti v Nové Vsi zase voněl česnek
Nová Ves u Světlé – Brambory a zase brambory. K tomu aroma česneku, skákací hrad,
přehlídka šikovnosti mladých hasičů. V pořadí již 9. ročník tradiční Bramboriády se konal v
sobotu 31. 8. na hřišti v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou.
Akci pořádá Obecní úřad Nová Ves. Na začátku byla podle starosty Václava Kopice snaha
udělat něco, aby se v obci rozproudil společenský život, aby se pobavili malí i velcí. Protože
obec leží na Vysočině, která je, jak známo, bramborový kraj, vznikla první Bramboriáda.
„Obec je hrdá na to, že leží v bramborářském kraji, každoroční Bramboriáda je toho
důkazem. Program zahájí vystoupení dechové hudby Josefa Sekoty, populární duo Štístko a
Poupěnka. Následuje vstoupení dětí základní a mateřské školy s pásmem o bramborách,
opět nebudou chybět zábavné soutěže pro malé i velké. Představí se například terapeutičtí
psi. Svoje umění předvedou mladí hasiči, zájemci se mohou povozit na čtyřkolkách,“ dal
nahlédnout do programu místostarosta Josef Beneš. Návštěvníci z širokého okolí si mohli
pochutnat na čerstvých bramborácích, které smažili jako na běžícím pásu místní hasiči.
Nechyběla samozřejmě ani přehlídka umění novoveských kuchařinek. Téma bylo
samozřejmě bramborák ve všech možných chutích a variacích. Jako první přinesla svoje
bramboráky ochutnat Veronika Pechová. „Bramboráky mě učila máma, ale já mám svoji
variantu. Přidávám trochu sušených rajčat a samozřejmě nešetřím majoránkou. Smažím já,
manžel ochutnává, ale dneska ho to zmohlo,“ svěřila se mladá kuchařka. „Je to pravda,
musel jsem si dát po ochutnávce šlofíčka,“ potvrdil její manžel.
Bramboráky hodnotila přísná porota složená z čestných hostů i domácích. Porota posuzovala
chuť, vzhled i nápad. „Bramboráky u nás doma samozřejmě děláme často. Čím víc česneku,
tím lépe,“ prozradila za porotu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.
Štěpánka Saadouni
Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/na-hristi-v-nove-vsi-zase-vonel-cesnek20190902.html?fbclid=IwAR3p0aE71GIY3W4I-eBlIUNyDX8Lw55bP_bWNS79N9wQuurt4biGl3UM6k
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Zájezd do Thermalparku Dunajská Streda
Obec Nová Ves u Světlé
zorganizovala pro občany v
sobotu dne 21. 9. 2019
jednodenní
zájezd
do
Thermalparku
v
Dunajské
Stredě.
Ráno v pět hodin jsme se sešli
na zastávce v naší obci a vydali
jsme se autobusem vstříc
novým
zážitkům.
Po pěti
hodinách příjemné jízdy nás pan
Červenka
vyložil
před
nejoblíbenějším
rekreačním
střediskem jižního Slovenska. Dunajská Streda nás přivítala krásným počasím, které
vybízelo k využití lehátek a chytání posledních letních paprsků. Pan starosta nám rozdal
náramky a mohli jsme vstoupit do relaxační zóny. V termálních bazénech jsme si odpočinuli,
zrelaxovali jsme se a nasáli sílu z léčivých pramenů. V sedm večer jsme se všichni sešli u
autobusu a vydali se zpět.
Děkujeme moc panu starostovi, který celý zájezd vymyslel a zorganizoval.
Mgr. Žaneta Slezáková
7

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



Říjen
Listopad



Prosinec

28. 10.
08. 11.
23. 11.
30. 11.
01. 12.
11. 12.

Drakiáda
Lampionový průvod
Muzikál Galileo
Vánoční dílny pro dospělé
Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční
dílny pro děti
Posezení pro seniory (od 15:00)

Sportovní střípky
Fotbal
Havlíčkův Brod › 2019 A1A - Okresní přebor mužů
Výsledky a rozpis zápasů
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

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.
Okrouhlice
Nová Ves u Sv.
Dolní Město
Nová Ves u Sv.
Dlouhá Ves
Věžnice
Nová Ves u Sv.
Šlapanov
Nová Ves u Sv.

10. srpen 2019
18. srpen 2019
25. srpen 2019
1. září 2019
7. září 2019
15. září 2019
22. září 2019
28. září 2019
6. říjen 2019
13. říjen 2019
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3:2
5:2
4:0
4:0
4:2
3:1
15:30
15:30
15:00
14:00

12. kolo Nová Ves u Sv.
13. kolo Herálec
1. kolo Nová Ves u Sv.

Přibyslav B
Nová Ves u Sv.
Habry

20. říjen 2019
26. říjen 2019
3. listopad 2019

14:30
14:30
14:00

Hasiči
V neděli 16. 6. 2019 odstartovalo 2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů
v požárním útoku. Pořadatelství jsme se ujali my, SDH Nová Ves u Světlé. Na úvodní nástup
se zde postavilo 25 družstev starších a 30 družstev mladších dětí. Nová Ves mladší A
obsadila 5. místo, mladší B skončili s neplatným pokusem. Starší obsadili 8. místo.
Jelikož se v prázdninovém období dětské soutěže nepořádají, odjeli jsme s dětmi 3. 8. 2019
na týdenní táborové soustředění do Orlických hor na chatu Hradečanku, kde jsme převážně
trénovali na podzimní kolo Hry PLAMEN, Závod požární všestrannosti.
3. kolo HB turné mladých hasičů v požárním útoku proběhlo 1. 9. 2019 v Habrech. Zde
soutěžilo 32 družstev starších a 30 družstev mladších dětí. Nová Ves mladší A obsadila 4.
místo, mladší tým B obsadil 22. místo a mladší C 5. místo. Starší vybojovali 14. místo.
Poslední kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů proběhlo 15. 9. 2019 v Herálci. Této
soutěže se účastnilo 28 družstev mladších a 28 družstev starších dětí. Starší A obsadili 3.
místo, mladší A obsadili 10. místo a mladší tým B obsadil 22. místo. V celkovém pořadí se
v kategorii starší umístila Nová Ves A na 7. místě, Nová Ves mladší A na 6. místě, Nová Ves
mladší B na 29. místě a Nová Ves mladší C obsadila celkové 23. místo.
Na naše malé hasiče ještě čeká podzimní kolo Hry PLAMEN Závod požární všestrannosti,
který se uskuteční v sobotu 5. října u nás v Nové Vsi.
To čeká i na naše dorostence.
Nezaháleli ani dospělí hasiči. Z 11 kol, které zatím v letošním ročníku Rebel Havlíčkobrodské
ligy proběhly, se v celkovém pořadí před posledním kolem, které proběhne 28. 9. 2019
v České Bělé, kluci drží na celkovém 8. místě. Ženy jsou před poslední soutěží na 4. místě a
dorostenci na 5. místě.
Tereza Kubíčková, vedoucí mladých hasičů

Hasičský tábor
V sobotu 3. 8. 2019 jsme jako každý rok vyrazili na hasičský tábor do Orlických hor na chatu
Hradečanku. Vedoucí si pro nás připravili zajímavé téma, a to kouzelnický svět – Harry
Potter. Po dlouhé cestě vlakem a autobusem jsme všichni v pořádku dorazili do tábora.
Pomohli jsme vybalit kufry, odnosit jídlo do kuchyně a povléknout postele. Krátce na to jsme
se převlékli do kouzelnických hábitů a přesunuli jsme se do vyzdobené jídelny, kde nás
kouzelnický klobouk rozdělil do 4 týmů – kolejí (Nebelvír, Havraspár, Zmijozel a Mrzimor). Od
druhého dne jsme plnili různé úkoly a hráli hry. Soutěžili jsme o 1. místo celotáborové hry.
Naučili jsme se rozdělat oheň a uvařit na něm v kotlíku buřtguláš. Také jsme si zopakovali
vázání uzlů, střelbu ze vzduchovky, přelez a šplh po laně, topografické značky a orientování
mapy, zdravovědu. V úterý jsme vyrazili na celodenní výlet po přírodních krásách Orlických
hor. Ušli jsme cca 13 km se zastávkou na oblíbené hranolky. Po doplnění energie jsme si po
návratu na chatu ugrilovali masíčko. Předposlední večer si pro nás vedoucí připravili
kouzelnický ples, který byl zakončen stezkou odvahy. I přes veliký strach jsme strašidelnou
cestu absolvovali v pořádku a ve zdraví jsme se vrátili zpět na chatu. V pátek jsme byli
oceněni za naši celotýdenní snahu. Vedoucí nám předali diplomy a odměny. Také byly
vyhlášeny výsledky celotáborové hry. Nejlepším týmem se stal Nebelvír. Večer jsme pomohli
zabalit všechny věci. Tábor jsme si moc užili a už se těšíme na příští rok!
Kolektiv mladých hasičů
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Ukončení Novoveského Wimbledonu turnajem ve stolním tenise
Dne 7. 9. 2019 proběhlo tradiční ukončení prázdninového turnaje netradičním způsobem.
Kvůli nepřízni počasí bylo letošní tenisové ukončení přesunuto do kulturního domu v Nové
Vsi, kde se hráči místo závěrečné čtyřhry účastnili soutěže ve stolním tenise. Cílem tohoto
ukončení však bylo, kromě
zábavy
se
sportovním
podtextem, předání cen
vítězům
a
slavnostní
zakončení
dalšího
již
uplynulého ročníku.
Letošního
turnaje
se
účastnilo celkem 26 hráčů.
Bohužel ani letos se turnaj
neobešel bez zdravotních
obtíží, kvůli kterým někteří
tenisti turnaj nedohráli, nebo
nemohli hrát naplno. Pro
některé
z tenistů
nebyl
problém odehrát turnaj jinou než pro ně typickou rukou.
Po prvním kole byli hráči rozřazeni do čtyř skupin dle výkonů a v těchto skupinách hráli o
vítězství. Vítěz turnaje však vzešel pouze z první skupiny a po návratu ze zdravotní odmlky
se jím stal Miloslav Bárta. Jako druhý se umístil již několikanásobný vítěz Pavel Plaskoň a
trofej za třetí místo si odnesl Pavel Slezák.
Závěrem lze říci, že všichni hráči si zahráli a snažili se ukázat své nejlepší sportovní výkony.
Velké díky patří nejen všem zúčastněným, ale zejména hlavnímu organizátorovi Zdenku
Vávrovi, bez kterého by se turnaj nekonal. Nyní se přiblížil podzim a zima, a nám tedy
nezbývá nic jiného, než se opět těšit na další ročník naší soutěže.
Ing. Lucie Slezáková

Jóga s Jiřím Havlem
Pondělí 18:30 – 20:00 (začátek od 7. 10. 2019)
Přijďte si protáhnout tělo, relaxovat a vyčistit svou mysl!
S sebou si vezměte podložku na cvičení, deku, pohodlné oblečení a teplé ponožky.
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Cvičení pro ženy s Kristýnou Roučkovou
Středa 18:30 – 19:30
Střídá se kruhový a funkční trénink zaměřený na formování postavy.
Cvičení je vhodné pro ženy, které si chtějí procvičit všechny svalové partie.
Neváhej a doraz se společně zapotit.
S sebou si vezměte sportovní oblečení, podložku na cvičení a sportovní
obuv, pití.
email: rouckova.kristyna@seznam, telefon: 608422416
Cena lekcí u obou cvičení se bude odvíjet od počtu cvičících.

Florbal (od 27. 10. neděle
2019)
19:00 – 21:00

Jedná se o kolektivní Zdeněk Vávra
sport, který tě vtáhne 733 100 029
z.vavra@bohemia-machine.cz
do hry.
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Děti
Milé děti,
blíží se nám podzimní čas, kdy již nebudete moci trávit tolik času venku při dovádění
s kamarády. Jak tedy tento čas vyplnit? Co třeba malou skládačkou, kterou jistě zvládnete
levou zadní.
Základní origami SOVIČKA
Potřebovat bude pouze čtvercový papír.
Postup: List papíru umístíme do výchozí pozice (obrázek 1) a namalujeme na něj očíčka.
Poté horní a dolní růžek papíru ohneme proti sobě tak, aby dolní cíp byl výrazně větší než
horní (obrázek 2). Dalším krokem je, že špičku dolního rohu ohneme ven a vznikne nám
zobáček. Hlavu rozstřihneme uprostřed a vzniknou nám rohy, které ohneme dozadu. A
posledním krokem vytvoříme křídla tak, že boční cípy ohneme dopředu (obrázek 3).

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3
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