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Vážení spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou
snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba
před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční
chvíle křesťanských svátků plných pohody,
sváteční nálady a zpěvu koled. Vánoce jsou velkou
radostí pro děti a jejich rodiče, zkrátka snad pro
všechny občany. V době Vánoc mají lidé k sobě
blíže, chovají se k sobě ohleduplněji. Přál bych si a
přeji to i Vám, aby nám všem tyto ušlechtilé lidské
vlastnosti vydržely po celý příští rok 2020. Přeji
Vám, abyste si letošní Vánoce prožili co
nejkrásněji ve zdraví a pohodě, abyste se v době
svátků vzdálili všem všedním starostem. Do
nového roku jménem svým a zastupitelů obce Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
osobních i pracovních úspěchů.
Václav Kopic, starosta

Aktuality
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o stavu záměru obce Nová Ves u Světlé realizovat novou
splaškovou kanalizační síť na celém území obce. V současné době jsme zadali projekční firmě
zpracování projektové dokumentace na kanalizační stoky. Abychom do budoucna dokázali
zajistit napojení všech Vašich objektů na veřejnou kanalizaci, chtěli bychom Vás požádat
o spolupráci při přípravě podkladů pro projekční práce.
V tuto chvíli prosíme všechny majitele objektů, které NEJSOU napojeny na stávající jednotnou
kanalizaci, aby nám toto oznámili na Obecní úřad e-mailem na ou@novavesusvetle.cz,
telefonicky na 569 456 658 nebo osobně na podatelně Obecního úřadu.
O dalších krocích v rámci přípravy nové splaškové kanalizace Vás budeme včas informovat.
Předem děkuji za spolupráci.
Václav Kopic, starosta obce
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Znáte své nároky po dopravní nehodě? Na vaší neznalosti ušetří pojišťovny
mnohdy i miliony korun
Tisková zpráva | Praha, 10. 9. 2019
Dopravních nehod rok od roku přibývá a s nimi i obětí a pozůstalých s dlouhodobými následky v
osobním životě. Úměrně tomu narůstají i náklady pojišťovnám, které těží z obecné neznalosti
problematiky a vyplácí poškozeným minimální částky. Pojišťovny očekávají, že pouze malé
množství klientů vyhledá v obtížný životní okamžik odborné zastoupení. Poškození tak přicházejí
často až o miliony korun, na které mají nárok.
S rostoucí hustotou silničního provozu se zvětšuje riziko úrazu při dopravní nehodě. Za
první pololetí roku 2019 se stalo celkem 51 859 dopravních nehod, což je o 1 631
dopravních nehod více, než za stejné období v roce 2018.
Mnoho poškozených se po dopravní nehodě jen těžko vrací zpět do normálního života, a jsou
rádi za jakoukoliv částku, kterou jim pojišťovna poskytne. Vyplacené částky jsou často
nepřiměřeně nízké oproti skutečným nárokům poškozených.
„Pojišťovny Vám ve většině případů neuznají veškeré vzniklé nároky v takové výši, na jakou máte
právo. Spoléhají, že jako laik si svoje zdraví nedokážete finančně ohodnotit. Proto je dobré v
těchto případech kontaktovat odborníky, tedy advokáty a soudní znalce z oboru lékařství, kteří se
v této problematice vyznají a budou hájit vaše práva.“ říká Lukáš Kaplan, jednatel společnosti
EUCS, která provozuje odborný portál poradna poškozeného.
Jaké jsou nejčastější nároky poškozených po dopravní nehodě?
Bolestné - Trvalé následky - Nárok na ušlý příjem - Ošetřovné a náklady spojené s léčením
- psychická újma
Důležité je také vědět, že nárok na odškodnění máte i jako spolujezdec v automobilu, který
nehodu způsobil. Často se může jednat o situaci, kdy nehodu způsobí životní partner, jehož
rodina sedí na sedadlech spolujezdců.


O společnosti European Compensation Services s.r.o

Od roku 2012 zajišťuje specializovanou právní pomoc v nejtěžších životních situacích.
Zaměřuje se na náhradu škody a likvidaci pojistných událostí, při kterých její klienti využívají
specializovaných tým, složený z advokátů, soudních znalců, psychologů a lékařů.
Jelikož si EUCS uvědomuje náročnost orientace v právnických formulích, přebírá za své klienty
starosti vzniklé při řešení pojistných událostí a následnou komunikaci s pojišťovnami. Dále dohlíží
na plné finanční vyrovnání pojišťovny k poškozenému.
Od roku 2012 poradila již více jak 13 000 klientům a ve více než 1 000 sporech získala v součtu
přes 300 000 000 Kč.


Stali jste se vy nebo vaši blízcí obětí nezaviněné dopravní nehody?
Potřebujete poradit s postupem vůči pojišťovně viníka?

Obraťte se na regionální zastoupení Poradny Poškozeného: Ing. Petr Štůsek, tel. 776 564 836
PORADNAPOSKOZENEHO.CZ
Pomáháme
lidským
příběhům.
Právem.
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Střípky z Obecního úřadu
Přístavba mateřské školy k budově č.p. 33
Od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP obdržíme dotaci na „Přístavbu mateřské
školy k budově č.p. 33, Nová Ves u Světlé“, začátek výstavby v roce 2020.

Vítání občánků
Dne 2. 11. a 16. 11. byli přivítáni nově narození občánci. Celkem bylo přivítáno 6 dětí (3 děvčata
a 3 chlapci). Děkujeme za pěkná vystoupení místní základní a mateřské škole.

Okénko školy
Pozvání na vánoční besídku školy
I v letošním roce by chtěla naše škola zpříjemnit předvánoční čas všem maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům, tetičkám, strýčkům, sourozencům i ostatním přátelům, známým,
jednoduše komukoliv. Proto všichni přijměte naše co nejsrdečnější pozvání na již tradiční
vánoční besídku školy, která se bude konat v úterý 17. prosince 2019 od 15.30 h v sále místního
kulturního domu. Po skončení besídky se můžete jako každý rok občerstvit vánočním cukrovím,
punčem a něco pro radost si zakoupit na našem vánočním jarmarku.
Mgr. Petra Hálová

Ohlédnutí s mateřinkou
Koncem října jsme navázali spolupráci s místní knihovnou a děti z mateřské i základní školy ji
navštěvují v doprovodu učitelek jednou měsíčně. Děti tu mají možnost vyslechnout si úryvky
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z dětských knih a plnit různé úkoly. Mohou si prohlédnout i zapůjčit knihy domů i do školy. Přáli
bychom si tímto krokem přispět k zájmu o četbu a prohloubit čtenářskou gramotnost.
V měsíci listopadu jsme ukončili plavecký kurz. Všechny zúčastněné děti z mateřské školy
získaly diplom, malou sladkou odměnu, ale hlavně zkušenost, že voda je kamarád a není třeba
se jí bát. Odnesly si základní plavecké návyky a někteří si již zaplavali. Také jsme v tomto měsíci
přivítali nové občánky Nové Vsi u Světlé.
V současné době se připravujeme na vánoční svátky nácvikem na tradiční vánoční besídku a
s ním spojený jarmark.
Přejeme všem krásné sváteční dny.
Učitelky MŠ a ZŠ

Životní prostředí
Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
Topeniště není odpadkový koš
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném
případě tomu tak není. Pálením odpadních materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek,
které následně ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.
V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky
bezpečně zlikvidovaly. Vždyť například prudce jedovaté dioxiny, vznikající spalováním
chlorovaných materiálů, jako je např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200 °C (ale i pak
dochází k tzv. syntéze de-novo).
Toxické látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy
škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, Vaši rodinu a sousedy.
Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné.

Co do kamen nepatří
Co rozhodně doma nespalovat
Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do
ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaromatické
uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
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Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd.
Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a
těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých
kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu
nebo do sběrného dvora.
Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano!
Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do tříděného odpadu nebo do
sběrného dvora.
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré
pneumatiky patří do sběrného dvora.
Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud
je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu. Uvažujete o
kompostování? Informace najdete například na stránkách Ekodomova.
Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat do
specializovaného sběru ve Vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k
likvidaci.
Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či máme
špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním
nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.
Zdroj: https://arnika.org/topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum

Z historie
Vývoj obyvatel v Nové Vsi u Světlé
Každá obec je tvořena hlavně obyvatelstvem. Již od založení obce se počet neustálení mění buď
vlivem stěhování, úmrtností nebo narozením. Podívejme se na vývoj obyvatel v naší obci za
posledních 6 let.
V níže uvedené tabulce najdeme přehled obyvatel k 1. 1. 2019. Přehled je rozdělen dle pohlaví a
věkové skupiny.
Počet
obyvatel
01.01.2019

Muži

Ženy

do 15 let

nad 15 let

do 15 let

nad 15 let

54

222

60

215

Celkem
551

Níže uvedené grafy znázorňují rozložení dle pohlaví a opět dle věkové skupiny.
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Vývoj obyvatel za posledních šest let zpětně mapuje níže uvedená tabulka a graf. Z tabulky je
vidět, že počet obyvatel v každém roce nepatrně stoupl.

Do budoucna přejme naší obci, ať se stále dál rozrůstá o nové obyvatele.
Ing. Lenka Petrová
Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7034/nova-ves-u-svetle/pocet-obyvatel/ a ČSÚ

Kultura
Desítky draků ozdobily nebe nad Novou Vsí u Světlé
28. říjen patřil již tradičně v naší obci Drakiádě. Počasí
nám celkem přálo. K nebi vzlétlo kolem 40
pestrobarevných a originálních draků. Soutěžilo se ve
třech disciplínách. Nejrychleji vzlétnul drak Emičce
Slezákové, nejoriginálnějšího draka přinesla Anička
Koukalová
a
Adélka
Krepčíková
bodovala
s nejbarevnějším drakem. Děvčata si pochutnala na
výborných dortech. Ani ostatní děti neodešly
s prázdnou. Každý obdržel diplom, balíček se
sladkostmi a dalšími drobnostmi.
Občerstvení (špekáčky a čaj) zajistila obec Nová Ves u
Světlé. Poděkování patří také Daně Krupauerové,
která věnovala hlavní ceny pro vítěze jednotlivých kategorií - tři dorty ve tvaru draka.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Lampionový průvod
Dne 8. listopadu se jako každý rok v tomto měsíci konal v naší obci lampionový průvod a letos se
uskutečnil již popáté.
I tento rok si kulturní komise pro naše nejmenší občánky připravila krásné překvapení.
Opět jsme se sešli v 16:30 u fotbalového hřiště. Trasa byla tajná, jasný byl jen start a cíl. Na
začátku průvodu všechny příchozí děti obdržely svítící náramky a poté jsme se vydali podvečerní
procházkou rozsvítit další části obce. Cestou jsme potkali bludičky, které si pro nás připravily
cestu k pokladu, která byla osvícena pomocí svíček. Na konci této cesty si děti mohly z truhly
vybrat malou drobnost v podobě sladkosti.
Po zdolání cesty za pokladem se průvod vydal směrem ke kulturnímu domu, kde bylo připravené
posezení a občerstvení, o které se postaraly šikovné maminky.
Sobotní podvečer jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další ročník lampionového průvodu.
Tímto také chceme všem moc poděkovat za pomoc při přípravě.
Bc. Šárka Slezáková

Muzikál Galileo
23. listopad byl pro nás dnem kulturním. V 11:00 jsme se vydali autobusem do našeho hlavního
města, abychom shlédli návrat jednoho z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů v původním
hvězdném obsazení v Divadle Hybernia, muzikál Galileo.
Dopoledne jsme strávili nákupy, pražskou gastronomií a především plavbou parníkem po Vltavě.
V 18:00 jsme se usadili na místa a napínavý příběh plný zvratů mohl začít. Galileo je opřený o
silný příběh, ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi chodí. Lásku, vášně,
intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti.
V hlavních rolích se nám představili Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Petr Kolář…
Představení všechny ohromilo netradiční scénografií i výpravnými kostýmy. Na jaře si pro nás
obec připravila muzikál Michala Davida. Těšit se můžete na Kata Mydláře v Divadle Broadway.
Příběh vychází ze skutečných dějin českých zemí a točí se kolem Jana Mydláře, pražského kata.
Mgr. Žaneta Slezáková

Adventní čas v obci
V sobotu 30. 11. se konaly vánoční dílny pro
dospělé, kde si místní ženy mohly vyrobit z větviček,
přírodnin, lepidla, vázacího drátku krásné vánoční
dekorace.
První adventní neděle připadla letos na 1. prosince.
Tradicí v naší obci je každoroční rozsvěcení
vánočního stromu před Obecním úřadem. Ani letos
tomu nebylo jinak. Děti z místní ZŠ a MŠ nám
zazpívaly vánoční koledy. Na sále kulturního domu
v odpoledních hodinách probíhaly vánoční dílny pro
děti, kde si naši nejmenší mohli vyrobit lucerničky,
nazdobit perníčky, vytvořit vánoční přání…
V předvečer svátku sv. Mikuláše obcházel Mikuláš ve
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společnosti anděla a čertů rodiny s dětmi.
Obec chystá na 11. prosince v sále kulturního domu předvánoční posezení pro seniory. Starším
spoluobčanům zazpívají a zatančí děti z místní ZŠ a MŠ.
Mgr. Žaneta Slezáková

Prosincové akce





11. 12. Posezení pro seniory
14. 12. Vánoční bál pro děti
17. 12. Vánoční besídka a jarmark školy
31. 12. Silvestrovské posezení (Hospoda U Čápa, vstupné 100 Kč, občerstvení vlastní,
sekt možno zakoupit na místě, hudba Hubertus.us)

Kulturní a jiné akce pro rok 2020
 V sobotu 4. 1. se uskuteční Tříkrálová sbírka. Budeme chodit ve dvou skupinách a předem
děkujeme za jakýkoli příspěvek na dobrou věc.
 Po letošním vydařeném masopustním průvodu bychom rádi opět vyrazili do ulic naší obce.
Předpokládaný termín by měl být 1. 2. Výtěžek bude opět použit na pohádkový les pro
děti.
 Na 11. 4. je naplánovaný zájezd do Prahy na muzikál KAT MYDLÁŘ v Divadle Broadway.
Zájemci, hlaste se co nejdříve na Obecním úřadě.
 Dne 12. 4. bychom rádi uskutečnili velikonoční dílny pro děti.
 Na 16. 5. je naplánovaná exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a relax v
lázních Velké Losiny, cena pří zaplnění autobusu 750 Kč. Zájemci, hlaste se co nejdříve
na Obecním úřadě.

O dalších akcích budeme průběžně informovat v dalším čísle Novoveských zvěstí a na stránkách
obce.
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Sport
Hasiči
V sobotu 5. 10. 2019 proběhlo u nás v Nové Vsi u Světlé podzimní kolo HRY PLAMEN, Závod
požární všestrannosti. Celkem se této soutěže účastnilo 44 hlídek v kategorii mladších, 55 hlídek
v kategorii starších dětí, 39 dorostenek, 23 dorostenců a 7 družstev dorostu. Za Novou Ves
nastoupily 2 pětičlenné hlídky mladších dětí, 2 hlídky starších dětí a 6 dorostenců.
Děti zde, za velmi nepříznivého počasí, kdy celý den pršelo a byla opravdu velká zima, závodily
ve střelbě ze vzduchovky, základech topografie a určování mapy a azimutu, požární ochraně,
uzlování, základech zdravovědy a přelezu po vodorovném laně.
V kategorii mladší se Nová Ves A umístila na 10. místě a nasbírala 19 trestných bodů, Nová Ves
C obsadila 41. místo a nasbírala 58 trestných bodů.
Ve starší kategorii obsadila Nová Ves A 15. místo a nasbírala 19 trestných bodů a Nová Ves B
obsadila 30. místo a posbírala 24 trestných bodů.
V dorostenecké kategorii dívek se závodu účastnila Martina Podaná, která se umístila na 2.
místě s 1 trestným bodem a Anička Pavlíčková, která se umístila na 3. místě s 1 trestným
bodem. V dorostenecké kategorii chlapců se závodu účastnil za naši obec Petr Stojan, který
obsadil 1. místo a nasbíral 4 trestné body, Jirka Hart, který skončil na 7. místě se 6 trestnými
body, Matěj Klusáček, který ve své kategorii mladší dorost také obsadil 1. místo se 3 trestnými
body a Míra Janda, který skončil na 4. místě s 0 trestnými body.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách celé
soutěže nebo pomohli v jejím samotném průběhu. Podmínky byly opravdu špatné. Moc
děkujeme.
V současné době se na schůzkách věnujeme přípravě na halové soutěže v disciplíně 4x60
metrů. Máme za sebou se staršími dětmi halovou soutěž v Třebíči, která se uskutečnila 17. 11.
2019. Tady jsme se umístili na 24. místě a na 43. místě. Dorostenky se umístily na 19. místě.
Další soutěž v halové disciplíně 4x60 metrů na nás čeká 8. 12. 2019 v Ledči nad Sázavou. S
dětmi se chystáme vyrazit na zimní stadion do Světlé nad Sázavou a zpříjemnit si zimní přípravu
bruslením. Také pomalu začneme trénovat na jarní oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne
pravděpodobně začátkem května v Okrouhlici.
V REBEL Havlíčkobrodské Lize dospělých a dorostu se družstvo mužů z Nové Vsi u Světlé
umístilo pro tento rok na 8. místě se 79 body, družstvo žen obsadilo 5. příčku se 37 body a
družstvo dorostu obsadilo také 5. místo také s 37 body.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné a ničím nerušené svátky vánoční a do nového
roku mnoho zdraví, štěstí, lásky, pohody a splněných přání.
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

Havlíčkův Brod › 2019 A1A - Okresní
přebor mužů
Výsledky a rozpis zápasů
2. kolo
Česká Bělá
Nová Ves u Sv. 10. srpen 2019
3. kolo
Nová Ves u Sv. Okrouhlice
18. srpen 2019
4. kolo
Golčův Jeníkov Nová Ves u Sv. 25. srpen 2019
5. kolo
Nová Ves u Sv. Dolní Město
1. září 2019
6. kolo
Ledeč n. S. B
Nová Ves u Sv.
7. září 2019
7. kolo
Nová Ves u Sv. Dlouhá Ves
15. září 2019
8. kolo
Nová Ves u Sv. Věžnice
22. září 2019
9. kolo
Staré Ransko Nová Ves u Sv. 28. září 2019
10. kolo
Nová Ves u Sv. Šlapanov
6. říjen 2019
11. kolo
Šmolovy
Nová Ves u Sv. 13. říjen 2019
12. kolo
Nová Ves u Sv. Přibyslav B
20. říjen 2019
13. kolo
Herálec
Nová Ves u Sv. 26. říjen 2019
1. kolo
Nová Ves u Sv. Habry
3. listopad 2019

3:2
5:2
4:0
4:0
4:2
3:1
4:2
8:2
3:1
3:0
0:3
2:2
1:6

Tým Nové Vsi u Světlé je po podzimní části soutěže na 9. místě tabulky.
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Děti
Ahoj děti,
přijďte si společně s kamarády zacvičit. Po vánočních prázdninách začínáme zase 8. 1. 2020 v
16:30 na sále kulturního domu v Nové Vsi u Světlé, dále každou středu ve stejný čas tamtéž.
Doporučený věk dětí: 2 – 8 let
S sebou: pití, boty na cvičení
Náplň: jednoduché pohybové aktivity doplněné krátkými říkankami, hry v kolektivu,
zdokonalování dovedností na nářadí, míčky, míče, tunel, overbally, švédská bedna, žíněnky,
žebřiny, lavičky, trampolína, padák, obruče, motorické dráhy, zpěv lidových písniček…
Cena: 20 Kč/ dítě
Těší se na vás Žaneta Slezáková
Milé děti,
pojďme si dobu nastávajícího adventu zpříjemnit jednoduchou osmisměrkou.
Vždy jednou po roce…………………(viz tajenka).
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Vlastní ozdoby
Co si, milé děti, vytvořit ozdoby z domácího moduritu? Nebojte, všechny potřebné ingredience
najdete u maminky v kuchyni, takže je nemusíte pracně kupovat a shánět po obchodech.
Modurit:
1 hrnek hladké mouky
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek soli
1 hrnek teplé vody
1 lžíce oleje
Vše se jednoduše smíchá. Kdyby těsto lepilo, tak přidejte mouku. Aby nebyla v moduritu pidizrníčka soli, tak ji necháme předem rozpustit v teplé vodě.
Dále budeme potřebovat formičky na vykrajování, špejli a šňůrku.
Modurit vyválíme na tenký plát, jako kdybychom pekli cukroví, a vykrojíme požadované tvary.
Nesmíme do nich zapomenout udělat špejlí dírku na šňůrku pro zavěšení.
Vykrájené tvary skládáme na rovný povrch a necháme vyschnout. Mělo by stačit nechat je
schnout přes noc. Můžeme sušit také na topení.
Ing. Lenka Petrová

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,
Ing. Lenka Petrová, Tereza Kubíčková, 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
IV. /2019 vydáno dne 6. 12. 2019 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla I. /2019 je 1. 3. 2020.
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