Novoveské zvěsti II. /2017
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 čtenáři,
ve svých schránkách jste nalezli druhé číslo Novoveských zvěstí roku 2017. Touto
cestou bychom Vás rádi informovali o událostech a novinkách v naší obci. Opět je tu
konec měsíce června, měsíce, na jehož konec se těší snad všichni, ať děti nebo
dospělí. Pro každého má konec tohoto měsíce jiný půvab. V přírodě se všechno
zelená a sluníčko teple hřeje.
Na svatého Jana
otvírá se létu brána.
Přejeme všem krásné a pohodové léto plné slunce a dětem krásné prázdniny.
Redakční rada

Aktuality
Znak a vlajka obce
Od 31. 5. 2017 má Nová Ves u Světlé svůj znak a vlajku. Dekret o udělení těchto
obecních symbolů převzal starosta obce Václav Kopic z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka. Z okresu Havlíčkův Brod
získaly právo užívat znak a vlajku kromě Nové Vsi u Světlé také obce Knyk, Leština u
Světlé a Vysoká. Slavnostní vysvěcení znaku a praporu obce Nová Ves u Světlé je
plánováno na rok 2018. Proběhne při příležitosti oslav výročí 640 let od první
doložené písemné zmínky o obci.
Podle zákona mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a
právnické osoby užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen
s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
Součástí celého slavnostního aktu byla i prohlídka jednacího sálu, kanceláře
předsedy a dalších reprezentačních prostor.
Mgr. Jana Koukalová
Takto o události informují na webových stránkách Polanecké sněmovny:

Dalších 60 obcí České republiky získalo právo používat své vlajky
nebo znaky
Dekrety o udělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky - předal ve středu 31.
května 2017 starostkám a starostům téměř šedesáti obcí České republiky ve
Sněmovně její předseda Jan Hamáček. Osobně vyzdvihl v projevu před starosty
možnost s nimi diskutovat a mít zpětnou vazbu od těch, kteří jsou v "první linii". "
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Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Žádosti o udělení obecních
symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který ustavuje expertní
skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky
(nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=10163.

Pořádek v obci
Obec opětovně žádá občany, aby před vhozením do kontejneru sešlapávali krabice a
plasty a udržovali pořádek v okolí kontejnerů, hlavně v Nové lokalitě.

Střípky z Obecního úřadu
 Obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a z Fondu Vysočiny na
opravu komunikace v úseku od lavičky na křižovatku k Ředkovci.

Vítání občánků
Dne 13. 5. 2017 byli přivítáni nově narození občánci. Celkem byly přivítány 4 dívky.
Děkujeme za pěkná vystoupení místní základní a mateřské škole. Další vítání
občánků se uskuteční 24. 6. 2017.
Vítáme tě broučku malý do života mezi nás,
vždyť tě čeká život celý,
život a s ním plno krás.
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Okénko školy
Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod od
školního roku 2017/2018.
Seznam uchazečů
Uchazeč
ZS012017
ZS022017
ZS032017
ZS042017

Výsledek
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u
Světlé, takto:
Seznam uchazečů
Uchazeč

Výsledek

Uchazeč

Výsledek

MŠ012017
MŠ022017
MŠ032017
MŠ042017
MŠ052017
MŠ062017

přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
nepřijat/a

MŠ072017
MŠ082017
MŠ092017
MŠ102017
MŠ112017

přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy

Dospělí (pro radost) dětem 2017
ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé se úspěšně zapojila
do akce s názvem Dospělí (pro radost) dětem
2017, která se konala od 3. 5. do 8. 5. v KD
Ostrov Havlíčkův Brod. Děti z naší základní a
mateřské školy vytvořily pod vedením učitelek
velikou knihu s názvem „Z pohádky do pohádky“.
Ta získala ocenění jako kolektiv a pedagogické
vedení.
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Jedná se o regionální přehlídku divadel pro děti a mládež, kterou pořádá ADIVADLO
Havlíčkův Brod, za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva
kultury ČR, VSVD Hradec Králové a KD Ostrov Havlíčkův Brod.
Přehlídka byla zahájena výstavou dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší
pohádková postava ve středu 3. května. Svoje výtvarné a literární práce, včetně těch
kolektivních, v tomto roce do soutěže zaslalo 2788 dětí ze základních, mateřských a
uměleckých škol z okresu Havlíčkův Brod.
Děti, které se do tvorby zapojily, obdržely od organizátorů přehlídky volnou
vstupenku na některé z uváděných představení.
Ing. Martina Křípalová

Těšíme se na prázdniny
Jaro už je mezi námi a zima dávno za horami. Ani v období jara jsme nelenošili. Děti
si od 1. 2. do 12. 4. užívaly kurz plavání. Všem dětem se hry ve vodě moc líbily a v
poslední lekci dostaly vysvědčení.
Dne 28. 4. k nám přiletěli čarodějové a čarodějnice. Děti ze školy si připravily pro
školkáčky soutěže a hry, které probíhaly kvůli nepřízni počasí v budově školy. Za
každý splněný úkol dostaly razítko a po splnění všech úkolů dostaly děti menší
odměnu.
Ve čtvrtek 4. 5. proběhl zápis do mateřské školy. Bylo přijato 10 dětí z Nové Vsi u
Světlé.
Dalším významným dnem byl pro nás pátek 12. 5., kdy jsme si přichystali pro naše
maminky vystoupení. Společně jsme jim zazpívali, zatancovali a přednesli básničky.
Následně na maminky čekalo překvapení v podobě krátkého videa. Poté předaly děti
svým maminkám vyrobené přáníčko.
1. 6. proběhlo společné fotografování.
7. 6. následoval výlet do Slatiňan, kde jsme navštívili zámek a hřebčín.
15. 6. jsme jeli poznávat zvířátka ze zoologické zahrady v Jihlavě.
Celý rok jsme si ve školce společně užili. Formou hry jsme poznávali geometrické
tvary, barvy, přírodu, různá zvířátka, rostliny, vesmír, lidskou postavu a spoustu
dalšího. Děti se učily básničky, písničky, tanečky, vyráběly, cvičily a zdolávaly
překážky. Naučily se vzájemné spolupráci i pracovat samostatně. Nyní nás čeká
ještě školní akademie, která se bude konat na konci června.
Další školní rok je pomalu za námi a my se už těšíme na září, kdy potkáme nové
kamarády. Krásné prázdniny a spoustu zážitků vám přejí paní učitelky z MŠ.
paní učitelky MŠ
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Životní prostředí

Jedlé tuky a oleje (1. část)
CO UŽ ANI JAR A DOMESTOS NEZVLÁDNOU
Dost velká část lidstva má ráda tučná jídla. Tuk je po mléku pravděpodobně další
podivností, jejíž požírání si člověk oblíbil. Ale buďte bez obav. Nebudeme se zde
zabývat obezitou, zažíváním nebo snad, nedej bože, agitací zdravé výživy. Jezte, co
chcete..., protože jste to, co jíte. Jak víte.
Naopak si zde něco povíme o tom, co se s oblíbenými tuky a oleji stane po tom, co
doslouží coby kuchyňská ingredience a vznikne z nich dost problematický odpad.
ZAČÍNAJÍ SE OBJEVOVAT KONTEJNERY NA POUŽITÉ OLEJE. HURÁ!
Dobrá zpráva je, že se nesměle začínají objevovat kontejnery na použité
potravinářské oleje. Více ZDE. Jukněte na internet, zda-li jsou takové kontejnery i ve
Vaší lokalitě.
Naolejujme se
Ze všech těch lahví olejů, co vidíte tak krásně vyrovnané v super-hyper-mega
marketech, se stane odpad (obsah stejně jako obaly). Ať už přímo, nebo zacházkou
přes naše trávicí ústrojí. Řečeno zjednodušeně – po tom, co se tuky usmaží nebo
přesmaží, skončí svou záslužnou pouť buď ve výlevkách, nebo záchodech. Odtud
putují dál těmi rourami, o kterých raději nechceme moc vědět. Jelikož je struktura
tuku taková, jaká je (při ochlazení vytváří hrudky), nabalují na sebe tyto oleje další
nečistoty a usazeniny a vytvářejí tak v těchto rourách úchvatný povlak, na který ani
sofistikovaný Domestos, ani prostý louh nestačí. (Někdy se může stát, že se v
kanalizacích objeví tzv. "tuková kra", která prostě kanalizaci ucpe a neuvolní ji, dokud
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ji specializovaná firma 'neprošťouchne'.) Netřeba dodávat, že množství tuku v
kanalizacích se rapidně zvyšuje zejména o svátcích, a to svátcích vánočních. Na své
další pouti kanalizací pak ucpávají kanalizační čerpadla (tím, že se nabalují na jejich
sondy, které tato čerpadla ovládají, a vyřazují je z provozu). Mimo této prosté činnosti
se ještě tuky v kanalizacích zabývají tím, že urychlují korozi kanalizačního potrubí.
Dělají to tak, že se v kanalizaci částečně rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny, no
a ty mohou urychlit korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. Velmi
dobrou práci tuky odvádí i v čističkách odpadních vod, kamžto se dříve či později
nakonec stejně dostanou. Zde nejraději narušují mechanický proces čištění
odpadních vod. (Například při přívalových deštích může dojít k ucpání mechanické
části a následnému přetoku vody do tzv. biologické části čistírny.) Běžně se tuky v
čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatními plovoucími nečistotami v usazovací
nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení či lapače, chcete-li. To odvádí tuky do
jímky. Odtud se odebírají a odváží na skládku, popřípadě se pálí ve spalovnách za
vysokých teplot. Dalo by se tedy říci, že z vaší pánve nebo friťáku se tuk prožene
vaším odpadem doma, kanalizací, čističkou, aby byl na konci své cesty triumfálně
odvezen na skládku, nebo sešel žehem. Je to absurdní, není-liž pravda?
Statistik a číselchtiví čtenáři jistě baží po informaci, kolik že to tuků se ročně dostane
do kanalizací. Je to jednoduché. Skoro všechen, který se vyrobí, či lépe řečeno
prodá. Takže čísla hledejte v oblasti příčin, a ne následků. Nicméně spotřeba
kuchyňských olejů je vysoká. Přispívá k tomu obliba smažených jídel. Domácími
řízky počínaje a hranolky ve fastfoodech konče.
http://www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje

Z historie
Spolky v Nové Vsi u Světlé (4. část)
Pionýři
Pionýr byl celostátně ustanoven v roce 1949. Šlo o organizaci, která sdružovala děti
a připravovala pro ně různorodý program. V Nové Vsi byly při místní škole v roce
1952 založeny dva pionýrské kroužky – pěvecký a mičurinský. Z prospěšných
činností, které pionýři prováděli, je třeba zmínit sběr surovin z přírody (například
žaludů či semen lípy) či sběr papíru (v roce 1960 nejlepší na okrese). Místní pionýři si
také dopisovali s vrstevníky ze Sovětského svazu. Každoročně pořádali besídku
spojenou s recitací či zpěvem, občas i s divadelním představením. Pionýři
připravovali program na konec školního roku a často i na oslavy Vítězného února.
Hlavní slovo ale měli při oslavách MDŽ. Dlouhá léta vedl místní organizaci Pionýra
Petr Šimek.
Činnost novoveských pionýrů byla ukončena v průběhu roku 1990.
Rybářský spolek
Počátky organizované činnosti místních rybářů lze v Nové Vsi doložit až po druhé
světové válce. Rybářský spolek byl ustaven v roce 1961. Náplní činnosti tohoto
spolku bylo spravování rybníků, chov, ochrana a lovení ryb. Členové také každý rok
rozhodovali o zarybnění či výlovu jednotlivých rybníků.
Pro sportovní odchyt byl určen Dvořákův rybník. Pokud byl povolen odchyt, tak
pouze na udici na určitý druh ryb. Každý člen rybářského spolku musel jako nájemné
za rybníky odpracovat 10 hodin brigád.
Z konkrétní náplně činnosti je třeba zmínit hned dvojí odbahňování Dvořákova
rybníka a odbahnění Horního rybníka v roce 1982.
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Činnost spolku byla prakticky ukončena v roce 1989. V obci je několik rybářů, avšak
novoveský spolek již neexistuje.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 - 2008

Kultura
V prvních měsících roku 2017 se v naší obci konala řada kulturní akcí.
 1. 4. jarní rukodělné dílny pro děti a pro dospělé
 30. 4. tradiční pálení čarodějnic (o filipojakubské noci se zapalují ohně, lidé
dříve věřili, že je zázračná)

Čistá řeka Sázava na Vysočině 2017… JE ČISTÁ
Osmý ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině je úspěšně za námi! Čištění, které
probíhalo v týdnu od 3. 4. do 8. 4.2017, bylo zakončeno a naši dobrovolníci mohou
hrdě prohlásit, že se činili, co jim síly stačily! Letošní ročník v týdnu neprovázelo
pěkné počasí. Na sobotní čištění se naštěstí počasí trochu „vybralo“ a chvílemi svítilo
dobrovolníkům k práci i sluníčko. Naši dobrovolníci (všichni bez výjimky od
nejmladších po nejstarší) jsou vždy dobře připraveni a s úsměvem zvládají chodit
podél břehu, sbírat odpadky i z lodí a občas se popasovat i s velkými kusy odpadu.
Organizátoři se snažili zabezpečit alespoň pláštěnky, termosky s čajem, na studené
ruce pomohly pracovní rukavice a na tělo šortky či tričko. Všichni dobrovolníci se
pouštěli do práce s radostí a jako každý rok i letos nacházeli „poklady“, které v
přírodě zanechal člověk: dopravní cedule, stavební materiál, dětské hračky, pánské i
dámské spodní prádlo, pneumatiky, zahrádkářské hadice těžko uvěřitelných délek,
past na zvěř a nesčetné množství plastových obalů od lahví a hygienických potřeb.
Naštěstí můžeme říci, že díky každoroční aktivitě je odpadu méně, na čemž se
shodují i dobrovolníci a místní obyvatelé. Při realizaci akce si dobrovolníci
pochutnávali na pitíčkách, tatrankách, kukuřičných křupkách, ale i sekané a domácím
chlebu s okurkou. Všechny tyto dobroty zabezpečili partneři a sponzoři akce, stejně
jako šortky, trička, šátky, rukavice a pytle a samozřejmě lodě! Nebýt každoroční
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podpory z jejich strany, nebylo by možné akci zrealizovat. Všem moc děkujeme! V
letošním roce se navýšil i počet škol, které šly čistit, tím pádem i počet dobrovolníků
(celkem 580 dobrovolníků). Každý, kdo přidal ruku k dílu, si zaslouží uznání a
pochvalu, neboť tím dává najevo, že mu není lhostejné to, jak vypadá okolí, ve
kterém žije. Cílem akce není pouze vyčistit řeku Sázavu, ale prostřednictvím dětí a
mládeže rozvíjet myšlenku podpory ekologie a zdravého životního prostředí. Po
dobře odvedené práci si každý zaslouží odměnu. Proto bylo pro nejmenší připraveno
na sobotní odpoledne promítání animované pohádky a pro dospělé na večer velký
vodácký bál v sokolovně v Okrouhlici. K tanci a poslechu hrála kapela WorWani,
která s osazenstvem sálu vydržela o poznání déle, než se předpokládalo a patří jim
za to velký dík! Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a podpořili ji a těšíme se na
Vás při devátém ročníku v příštím roce.
Za organizátory Karolína Ortová a Pavlína Nermutová
Královská stezka o.p.s.
www.cista-sazava.cz

Divadelní zážitky
Letošní jaro se neslo v duchu dvou divadelních zážitků, které opět pořádala naše
obec.
První zážitek se nám představil v podobě divadelního představení v sobotu 25. 3.
v Horáckém divadle v Jihlavě. Tato hra nesla název „Sex noci svatojánské“ a herci
nám představili svět reálných lidských vztahů viděný typickým pohledem Woody
Allena. Komedie s nadhledem vyprávěla o lásce, sexu, vášni a nevěře.
Druhým zážitkem byl již tradičně pořádaný výlet na muzikál do Prahy, tentokrát jsme
se mohli těšit na příběh o Kleopatře, poslední egyptské panovnici. Den odjezdu byl
stanoven na 29. 4.
Sraz byl ve 12 hodin na autobusové zastávce, kde už na nás čekal připravený
autobus. Do Prahy jsme dojeli kolem druhé hodiny odpolední. Po opuštění autobusu
se lidé rozešli různými směry, ale opět jsme se všichni sešli v hale Divadla Brodway
před 18. hodinou. Každý z účastníků zájezdu měl svůj plán, jak stráví volný čas před
začátkem představení.
U vstupu jsme se museli všichni usmívat, protože na nás čekal fotograf, kterému
neunikl nikdo z procházejících, a tím nám poskytnout památku na tento večer.
Po usazení jsme již netrpělivě čekali na začátek jednoho z nejúspěšnějších a
nejoblíbenějších českých muzikálů s hudbou Michala Davida v režii Filipa Renče.
Tento večer se nám v hlavních rolích představili Alžběta Bartošová jako Kleopatra a
Daniel Hůlka jako Caesar.
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Muzikál se všem moc líbil a už se těšíme na další kulturní zážitky, které nám obec
jistě brzy zorganizuje. Děkujeme.
Bc. Šárka Slezáková

Dětský den
Mnohaletou tradicí v naší obci je oslava svátku dětí, která vždy probíhá kolem 1. 6.
Děti se na tento den velmi těší. Letos uspořádala kulturní komise dětský den s
tématem Lidské tělo a zdraví v sobotu 3. června. Program, do kterého se zapojilo
mnoho dobrovolníků, byl velice pestrý. Start účastníků byl u Dolního rybníka (pod
školkou), trasa vedla směrem do Borovin. Na děti čekalo deset stanovišť s úkoly –
přeskakování lana, čistění zubů obra Koloděje, potravinová pyramida, stavba kostry,
poznávání léčivých bylin, ošetřování plyšáků... Jednou z disciplín byla i práce s
injekční stříkačkou. Děti měly nabrat do stříkačky určený objem vody a vstříknout ho
do připraveného kelímku. Stříkačku děti dostaly za odměnu a všichni jsme se pak
mohli přesvědčit, kolik se se stříkačkami užije legrace. Díky tomu, že bylo teplo,
mokrá trička nikomu moc nevadila.
Na konci trasy si všichni mohli prohlédnout sanitku záchranné služby a poslechnout
si vyprávění o práci záchranářů.
Poděkování patří všem lidem, kteří s organizací dětského dne pomáhali, obci Nová
Ves u Světlé za drobné dárky a buřty pro všechny dětské účastníky, Lucii Kočovské
a Milanu Šperlinkovi za předvedení sanitního vozu.
Mgr. Žaneta Slezáková

Výlet do Mirakula
Sobota 10. 6. byla pro děti a rodiče z naší obce dnem výletním. Společně jsme
vyrazili již v pořadí na třetí výpravu, tentokrát do Mirakula. O půl osmé ráno jsme se
vydali vstříc novým zážitkům do největšího zábavního parku v České republice. Park
Mirakulum ve středočeských Milovicích nás přivítal několika hektary originální zábavy
a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Hned u vstupu
všechny děti dostaly na ruku náramek, kam jim rodiče napsali telefonní číslo, kdyby
se náhodou někde ztratily.
9

V parku jsme obdivovali lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky,
lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou
železnici, která park propojuje se sousedním Tankodromem. Odvážlivci se mohli
projet ve skutečném tanku. Děti překonávaly až desetimetrové výškové rozdíly,
visuté mostky, skluzavky, rozhledny…
Celý výlet provázelo krásné počasí, tak jistě nikdo nevynechal návštěvu Vodního
světa, ve kterém bylo množství potoků, potůčků, koryt, vodopády, čerpadla, vodní
mlýnky…
O půl páté jsme se sešli u autobusu a pan Červenka nás kolem sedmé hodiny přivezl
zpět do Nové Vsi. Výlet do Mirakula si užili malí i velcí „účastníci zájezdu“.
Mgr. Žaneta Slezáková

Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi, které nás v nejbližší době čekají.
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 2. 9. 2017 – letní kino – od 20:30 hod. v parku u kulturního domu, v případě
nepříznivého počasí na sále
Letní kino
I letos budeme promítat dva filmy, jeden pro děti a druhý pro dospělé. Konečný výběr
filmů můžete ovlivnit vyplněním anketního lístku v závěru zpravodaje. Do užšího
výběru se dostaly následující filmy:
Lichožrouti
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru
ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Na ploše
dobrodružného příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů je vykreslen svět
podobný lidskému.
Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se
trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život
mazlíčků.
Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že
Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a
nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod
sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí
monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.
Anděl páně 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem
a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš,
začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět
to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná.
Bezva ženská na krku
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou
charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na
prahu
čtyřicítky milým
a
korektním
způsobem
požádá
o
rozvod.
Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka
v malé středočeské vesničce.
Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Mají po třicítce, jsou spolumajitelky
malého knihkupectví v centru města, ale jinak jsou každá jiná. Linda (Táňa
Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné, veselé, nezávislé Vandě (Klára Issová),
která sice přitahuje muže jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá
toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje kamarád Edo (Luboš Kostelný),
který touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má
těžké.
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Instalatér z Tuchlovic
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je
zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za
zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá
účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Luboš má vždy na všechno nečekanou a
vtipnou odpověď, ale praktický a společenský život mu uniká mezi prsty. Za práci si
nedokáže říct pořádné peníze, kamarádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned
utratí za jídlo pro toulavé kočky, nebo prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá
na „později“, nebo na „uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí
fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku.
 V říjnu proběhne další sázení stromků a drakiáda, v listopadu lampionový
průvod Novou Vsí.

Sportovní střípky
Fotbal
Výsledky sezóny jarní části sezóny 2016 – 2017
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo

neděle 2. 4.
sobota 8. 4.
sobota 15. 4.
neděle 23. 4.
sobota 29. 4.
neděle 7. 5.
sobota 13. 5.
neděle 21. 5.
neděle 28. 5.
neděle 4. 6.
sobota 10. 6.

Nová Ves u Sv. - Lípa B
Leština B - Nová Ves u Sv.
Sobíňov - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Jeřišno
Věžnice B - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Víska
Dolní Město - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Havl. Borová B
Havl. Brod C - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Hněvkovice
Česká Bělá - Nová Ves u Sv.

2:3 (1:1)
0:3 (0:0)
3:3 (1:0)
5:3 (4:1)
3:1 (2:0)
1:2 (0:1)
6:3 (3:1)
1:2 (0:0)
5:1 (1:0)
3:4 (2:1)
0:2 (0:1)

Po odehraném 25. kole je tým Nové Vsi u Světlé na průběžné 12. místě tabulky.
Připravované zápasy
26. kolo
14. kolo

neděle 18. 6.
sobota 24. 6.

16:30 Nová Ves u Sv. - Šlapanov
16:30 Maleč - Nová Ves u Sv.

Hasiči
Pro nás dospělé odstartovala sezóna v pátek 2. 6. 2017 noční soutěží v Květinově.
Úderem dvaadvacáté hodiny se na úvodní nástup postavilo 22 družstev mužů a 7
družstev žen. Hasiči z Nové Vsi u Světlé se umístili na 5. místě s časem 18,91 s.
Druhé kolo proběhlo v Žižkově Poli, kde muži skončili bohužel s neplatným pokusem.
Lvíčata
V sobotu 6. května proběhlo oblastní kolo HRY PLAMEN ve Veselém Žďáře.
Soutěže se účastnilo 10 družstev starších a 10 družstev mladších dětí.
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Děti zde soutěžily v disciplínách: štafeta 4x60metrů, štafeta požárních družstev a
požární útok.
Za Novou Ves soutěžilo 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších dětí. V mladší
kategorii se Nová Ves umístila na 5. místě a starší obsadili 3. místo. Starší družstvo
si tak zajistilo postup na okresní kolo HRY PLAMEN do Havlíčkova Brodu.
Další soutěž, která nás čekala, bylo okresní kolo HRY PLAMEN, které proběhlo v
sobotu 20. května v Havlíčkově Brodě. Zde se opět soutěžilo v disciplínách 4x60
metrů, štafetě požárních družstev, požárním útoku a starší kategorii přibyly ještě
disciplíny štafeta CTIF a útok CTIF. V celkovém pořadí se Nová Ves starší umístili na
5. místě.
Hned druhý den v neděli se konalo okresní kolo dorostu. Novou Ves reprezentovali
Martina Podaná, Mája Hartová, Olča Říhová a Jirka Pavlíček. V celkovém pořadí se
Marťa umístila na 1. místě, Jirka na 2. místě, Mája obsadila 4. místo a Olča obsadila
místo třetí ve své kategorii. Výsledky Jirky a Marti znamenají postup na krajské kolo
dorostu, které proběhne 11. června ve Velkém Meziříčí.
Dále na naše mladé hasiče čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním
útoku, které se poprvé rozběhlo 28. 5. 2017 v Herálci. Výsledky vám dodáme v
příštím čísle.
28. května
18. června
25. června

Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 1. kolo - Herálec
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 2. kolo - Věž
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo - Nová Ves u Světlé

12. - 19. 8.

6. ročník letního tábora - Zdobnice v Orlických horách

3. září

Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo - Ždírec nad
Doubravou
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 5. kolo - Habry
Závod požárnické všestrannosti - Česká Bělá

10. září
7. října

Více zde: http://sdhnovaves-mh.webnode.cz/kalendar-soutezi-a-akci/

Deštivé počasí zbrzdilo start 9. ročníku „Novoveského
Wimbledonu“
Tradiční prázdninový tenisový turnaj odstartoval v polovině dubna. Letošní počasí
však s kombinací zdejšího tartanu zpozdilo řadu zápasů. V letošním 9. ročníku se
turnaje zúčastní celkem 24 hráčů, z toho 7 žen a 17 mužů, přičemž muži i ženy hrají
ve stejné kategorii.
Co se pravidel hry týče, tak jako každý rok se budou hrát dvousetové zápasy, které
mohou skončit remízou. Hráči v průběhu prvního kola získávají body za vítězné sety,
které jim na konci prvního kola určí další rozřazení. V prvním kole jsou hráči
rozděleni do 3 skupin, nasazení hráčů do tří základních skupin vyplývá z výsledků
předešlého ročníku, popřípadě kvalifikace. Ve druhém kole dojde k rozřazení do 4
menších skupin podle již zmiňovaných výsledných bodů z prvního kola. Loňské
prvenství letos bude obhajovat jako už po několikáté Milan Hart.
Na závěr je pak připraven turnaj ve čtyřhře s akademickými míči, grilování a
slavnostní vyhlášení vítězů. Předpokládaný termín slavnostního ukončení je 2. 9.
2017.
Ing. Lucie Slezáková
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Děti
Ahoj děti,
konečně jsme se dočkali a
léto je tady. Jsem ráda, že
jste s radostí navštěvovali
kroužek Cvičení pro děti.
Na konci dubna jsme se
rozloučili, rozdali si diplomy
a sladké odměny. Cvičit
začneme zase v říjnu.
Všichni se začínáme těšit
na radovánky, akce, výlety
a exkurze, které přijdou s letním sluníčkem. Čekají nás prázdniny a s nimi spojené
výlety. Připravili jsme si pro vás tři tipy, kam v létě vyrazit.
Pohádková vesnička Podlesí – vesnička se nachází na malebném místě uprostřed
Českomoravské vrchoviny, 2 km od obce Sněžné u Nového Města na Moravě.
V komplexu najdete hotel s vnitřním a venkovním bazénem, pohádkové domečky a
restauraci.
Vodní dům – ve středisku najdete moderní expozici, která atraktivní formou seznámí
vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí
vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice uvnitř
Vodního domu vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. Expozice v atriu
Vodního domu osloví hravou stránku vaší osobnosti. Umělé vodní toky, symbolizující
řeku od pramene k ústí, můžete ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků,
hrází a rozvodníků.
Vodní svět Kolín – v aquaparku se nachází plavecký bazén o délce 25 m, dětský
bazén a dětské brouzdaliště s atrakcemi, relaxační bazén (podvodní gejzíry, masážní
trysky, chrliče, masážní lavice a vodní clony, bazén s umělým vlnobitím přispějí k
vašemu uvolnění), trojskluzavka, 2 teplé vířivky, parní kabina, ohřívací místnost.
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Anketa:
Který film a pohádka z nabídky Vás nejvíce zaujaly a rádi byste je viděli při promítání
letního kina?
Zvolený film a pohádku označte prosím křížkem. Vyplněné anketní lístky vhazujte do
15. 7. 2017 do schránky na Obecním úřadu v Nové Vsi u Světlé. Děkujeme.
Lichožrouti

Bezva ženská na krku

Tajný život mazlíčků

Všechno nebo nic

Anděl páně 2

Instalatér z Tuchlovic
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