Novoveské zvěsti III. /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

Milí čtenáři,
po letní prázdninové pauze se k Vám vracíme s podzimním číslem Novoveských
zvěstí. V úvodu bychom chtěly poděkovat již bývalé člence redakční rady Hance
Trtíkové, DiS., která s námi obnovila nové vydávání zpravodaje a zároveň s ním měla
jako administrativní pracovnice Obecního úřadu hodně práce. Zároveň vítáme novou
členku do redakce Ing. Ivu Beránkovou, DiS., která bude jistě do Novoveských zvěstí
velkou pomocí.
Říjen k zimě hlavu kloní – to potvrzují první ranní mrazíky.
Rostou-li počátkem září hřiby, bude dlouhé a teplé „babí léto“.
Bude-li na Václava slunečno, bude i dva týdny po něm.
Osmý ročník Bramboriády je již za námi. Za zmínku stojí určitě promítání v letním
kině, kterým jsme se definitivně rozloučili s prázdninovým časem. Letos se děti
pobavily u pohádky Anděl páně II a dospělí shlédli film Bezva ženská na krku.
Příjemné počtení!
Redakční rada

Aktuality
Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
20. 10. – 21. 10. 2017. Přijďte prosím k volbám.

Mobilní aplikace V OBRAZE
Aplikace V OBRAZE je nová služba pro naše občany a návštěvníky, kterou lze
zdarma stáhnout do chytrého telefonu.
Co aplikace umí?




upozorní na nově vložené
informace na webu
přehledně zobrazí fotografie
a informace z webu
poskytne základní informace
o obci
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Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?




mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Aplikace je zdarma dostupná ke stažení:

Jan Postl
IT konzultant
tel.: +420 226 257 057

Galileo Corporation, s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov

www.igalileo.cz, www.igalileo.sk,
Microsoft Certified Partner
Konzultace, služby a realizace řešení pro obce a města

Střípky z Obecního úřadu
Dotace
Obec Nová Ves u Světlé obdržela dotaci z Programu rozvoje regionů na ,,Opravu
místní komunikace Nová Ves u Světlé“ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
z Fondu Vysočiny na realizaci projektu ,,Oprava cyklotrasy č. 4155 Nová Ves u
Světlé“, kterou podpořil Kraj Vysočina. Tyto dotace byly použity na opravu části
komunikace od lavičky směrem ke křižovatce k Ředkovci.

Třídění odpadu
Žádáme občany, aby třídili odpad. Dávejte do kontejnerů ten odpad, který do nich
patří, ostatní odpad nenechávejte ležet vedle, ale odvezte ho do sběrného dvora.
Děkujeme.
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Vodovodní přípojka
Do prostor víceúčelového hřiště byla zavedena vodovodní přípojka a je zde možné
využít i WC.

Okénko školy
Hurá, školka volá!
Dva měsíce prázdnin opět utekly a my jsme se sešli ve školce. Někteří s radostí, jiní
s trochou slziček. A co nás letos čeká? Budeme plout po ostrovech, kde se každý
měsíc naučíme něco nového. Navštívíme například ostrov mláďátek, kde se naučíme
něco o zvířátkách. Poplujeme k ostrovu sněhuláků, kde si budeme hrát se sněhem,
provádět pokusy s vodou, zjistíme vše o zimě, zimních sportech a jak pomáhat
zvířátkům v zimě. Také nás čekají různá divadla, besídky, karneval, pálení
čarodějnice, výlety a školní akademie.
I tento rok bude probíhat ve školce kroužek pro předškoláčky. A nesmíme
zapomenout, že i letos se děti zúčastní plaveckého výcviku. Tak nezbývá než popřát
rodičům i dětem krásný a úspěšný nový školní rok.
Akce MŠ:
29. 9. 2017 – „POUŤOVÁNÍ „- pro děti jsou připraveny různé úkoly a soutěže
spojené s poutí.

Těší se na vás paní učitelky MŠ.

Hliníkový odpad
Ve školce a škole stále probíhá sběr hliníku.
Do hliníkového odpadu patří:
- alobal
- hliníková víčka od jogurtů
- hliníkové misky od paštik
- plechovky od nápojů
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Do hliníkového odpadu nepatří:
- kapsičky od potravy pro
domácí mazlíčky
- obaly od másla, Hery, tuků na
smažení
- obaly od granulí
- platíčka od léků
- obaly od pitíček
Al obaly po zmačkání zůstanou
ve zmačkaném stavu. Obaly,
které se po zmačkání opět
vrací do původního stavu, do hliníkového odpadu nepatří.
Veronika Vávrová

Životní prostředí
Již v minulých číslech Novoveských zvěstí jsme vás informovali o tom, že do areálu
bývalého lihovaru je možné vždy první sobotu v měsíci v čase mezi 9. - 10. hodinou
odnášet také kuchyňské oleje. O tom, proč je důležité oleje speciálně likvidovat,
nevylévat je do odpadu, se více dočtete v následujícím článku.

Jedlé tuky a oleje (2. část)
Co s tím?
No, tady je každá rada už předem předražená. Vypouštět tuky z kuchyní do
kanalizace nám nikdo nezakazuje. Ostatně to ani není v současnosti technicky
možné (byť z vyhláškového hlediska to samozřejmě možné je). Nicméně technicky
vzato, povolené koncentrace tuků ve vypouštěné odpadní vodě jsou docela nízké,
takže z nich takový zákrok tak nějak sám logicky vyplouvá na povrch.
Pravda, odpadní vedení se tu a tam i díky tukům zanese a pak nastupuje chemie.
Díky chemickému pročišťování odpadních vedení v domácnostech se do odpadních
vod dostávají další zbytečné chemikálie.
Pro velkokapacitní kuchyně a jim podobné vývařovny se však již nějaké ty povinnosti
vztahují. I díky nim se zde využívají například lapače tuků. To je vykutálené zařízení,
které pracuje na principu sedimentačního procesu (olej je lehčí než voda). Voda,
částečně zbavená tuků, je pak následně odváděna do komunální kanalizace. Čas od
času pak specializovaná firma tuky z lapače odstraní a zlikviduje.
Použité jedlé oleje nejsou tak lukrativní objekt zájmu jako plast nebo elektroodpad,
aby se jím zaobíraly nějaké neziskové organizace zabývající se přerozdělováním
peněz v rámci sdružených sběrů. Nicméně, a to je dobrá zpráva, se objevují první
pilotní projekty a řešení, které by v budoucnu mohly kanalizacím ulehčit.
Jak již víme, tuky po tom, co si projdou martýriem na pánvích a ve friťácích,
v kanalizačních potrubích a čističkách, skončí nakonec stejně někde kdovíkde. Je to
zbytečná agónie. Nebylo by snazší dávat oleje do petek a házet je rovnou do
směsného odpadu? Dobrý nápad. Kanalizacím by to ulehčilo. Je to takové
východisko z nouze. Pokud ve vašem okolí sběrné kontejnery na kuchyňský olej
nejsou, jakože nejspíš ještě ne, můžete je odnést do sběrného dvora. Co se tady s
nimi stane, to neví ani ten Nejvyšší.
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Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo
papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do kontejneru na směsný odpad.
Lze tuky kompostovat? V malém množství ano. Odborníci doporučují nechat je
vsáknout do savých materiálů. Nicméně jen v malém množství.
Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu a záchodu, je přelít je do PET
lahve, zavřít a hodit do kontejneru na oleje nebo na směsný odpad.
Existují postupy, jak použité odpadní tuky z kuchyní tak nějak recyklovat. Jedná se
především o tuky sebrané z veřejného stravování a potravinářského průmyslu. Tuků
z domácností, kvůli momentální míře organizovaného sběru, je v takto zpracovaném
odpadu minimum. Odpadní tuky je možné použít při výrobě některých biopaliv.
Popřípadě k výrobě průmyslových maziv.
Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a podobné gastro dílny existuje svoz
použitých olejů. Přijede dodávka a odveze si nádoby plné olejů. Tento systém, který
teoreticky dobře funguje pro velkoprovozy, je však nevhodný pro domácnosti a naše
tuky.
http://www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje

Z historie
Spolky v Nové Vsi u Světlé (5. část)
Svaz mládeže
Československý svaz mládeže byl založen v roce 1949. Kdy ale začala fungovat jeho
pobočka v Nové Vsi, není možné přesně zjistit. První doloženou zmínku lze nalézt až
v roce 1963, kdy se účastnila prvomájového průvodu. Mládežníci poté uspořádali
estrádu a maškarní ples. V roce 1970 vznikl Socialistický svaz mládeže (SSM), který
sdružoval mládež ve věku 18 – 35 let.
V roce 1974 byla postavena klubovna pro členy SSM v areálu Kulturního domu (dnes
slouží jako klubovna pro hasiče).
Tentýž rok začal SSM pořádat diskotéky, které „přitáhly pořadatelům mnoho mladých
lidí i z dalekého okolí“, a v dubnu uspořádal turnaj ve stolním tenise.
Svaz začal též budovat hřiště na míčové sporty v lokalitě Hliniště. V roce 1979
zorganizoval ples a také autobusový zájezd na Moravu. Ve spolupráci s požárníky o
rok později připravil pro děti výlet do východních Čech.
V kronice pak jen kronikář lakonicky poznamenává, že na počátku osmdesátých let
se SSM věnoval „poslechu moderní hudby“ a stále pokračoval ve stavění hřiště.
Po roce 1989 byla existence SSM ukončena.
Československý červený kříž
V Nové Vsi se o základní lékařskou pomoc před druhou světovou válkou starali tzv.
samaritáni. Byli to místní obyvatelé se znalostí zásad první pomoci. Ve svých
samaritánských tornách měli základní léky, obvazy a jiné zdravotnické pomůcky.
Samaritáni v Nové Vsi fungovali pod hlavičkou místního sdružení dobrovolných
hasičů. Jejich činnost byla ukončena druhou světovou válkou.
První informace o pobočce Československého červeného kříže (ČSČK) v Nové Vsi
můžeme nalézt až v roce 1974, i když je velmi pravděpodobné, že zde fungoval již
dříve.
Ve výše uvedeném roce měl místní ČSČK 54 členů, což bylo poměrně vysoké číslo.
Předsedou spolku byl Karel Vlček. K hlavní náplni spolku patřila péče o potřebné a
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osamělé, dále osvětová a preventivní činnost. Konkrétně šlo tedy o poskytování
poradenské pomoci jednotlivým lidem či pořádání přednášek s lékařskou tematikou.
ČSČK v Nové Vsi úzce spolupracoval s místní pobočkou Českého svazu žen
zejména v organizování činností kulturního života obce.
Činnost novoveské pobočky Československého červeného kříže byla po roce 1989
postupně ukončena.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 – 2008

Kultura
Bramboriáda
Obec Nová Ves u Světlé pořádala v sobotu 26. 8. 2017 osmý ročník Bramboriády.
Celé odpoledne zahájily svým vystoupením děti z naší Základní a Mateřské školy.
Následovalo vstoupení populární dětské skupiny Čiperkové. Úsměv na tváři a úžas v
očích dětí i dospělých vykouzlil kouzelník a iluzionista Aleš Krejčí, který si pro nás
připravil novou dávku kouzel a iluzí. Letos přijel i se svou asistentkou, která při
jednom z čísel připravila pana starostu o jeho sako. V průběhu celého odpoledne
jsme mohli obdivovat sportovní výkony králíků v různých disciplínách králičího hopu.
Na řadě byl blok soutěží. Jako první pojídaly brambory děti. Celkem soutěžilo 15
předškoláků a 22 školních dětí. Jejich úkolem bylo doběhnout ke své bramboře a co
nejrychleji sníst bramboru ve slupce. Všichni zúčastnění dostali bohaté ceny od Obce
Nová Ves u Světlé a sponzorů. Varianta soutěže pro dospělé je složitější. Soutěžící
dostanou půllitr s pivem, ve kterém je uvařená neoloupaná brambora. Úkolem je co
nejrychleji vypít pivo a zároveň sníst uvařenou bramboru. Mezi dvanácti soutěžícími
byly dvě ženy. Své loňské vítězství letos obhájila Petra Nováková z Nové Vsi u
Světlé.
Dále se vyhlašoval vítěz kulinářské soutěže o nejlepší bramborák. Pětičlenná porota,
ve které letos působila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
Ing. Jana Fischerová, CSc., posuzovala dvanáct soutěžních vzorků. Hodnotila se
chuť, vzhled a vůně. Titul nejlepší bramborák 2017 a hlavní cenu - vyhlídkový let
letadlem - získala paní Jarmila Kopicová.
Poslední vyhlášenou soutěží byla tipovací soutěž, kdy všichni mohli odhadnout, kolik
je ve vystaveném pytli brambor. Přesný počet 154 brambor neuhodl nikdo. Proto
jsme měli dva vítěze.
Hlavním hostem odpoledního bloku Bramboriády byla hudební skupina Abba Stars
Revival, která nám připomenula nejznámější hity této švédské kapely.
Na večerním parketu hrála v Nové Vsi u Světlé oblíbená domácí kapela Impuls.
O občerstvení se celý den starali členové Sboru dobrovolných hasičů.
Díky všem sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům za hladký průběh akce a
těšíme se na další ročník.
Mgr. Jana Koukalová
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Sponzoři:
AGRO Posázaví a.s., Okrouhlice
AMYLON a.s., Havlíčkův Brod
AVE CZ odpadové hospodářství spol. s. r. o., provozovna Čáslav
BEPPO, Havlíčkův Brod
BERNARD, Měšťanský pivovar Humpolec
BOHEMIA MACHINE spol. s. r. o., Světlá nad Sázavou
KOČÍ MARTINA, Nová Ves u Světlé
KRUPAUER MILOŠ, Nová Ves u Světlé
KUKUŘIČNÝ MLÝN, Mrzkovice
LIKA KLUB s. r. o., Praha
NATURA a.s., Havlíčkův Brod
NOVÁK JAROSLAV, Světlá nad Sázavou
PACHOLÍK TOMÁŠ, Nová Ves u Světlé
REBEL, Měšťanský pivovar
DAS pojišťovna
ELEKTROSLUŽBY, Havlíčkův Brod
BERÁNEK, levné knihy
GENERALI pojišťovna Chotěboř
Kraj VYSOČINA
KOMERČNÍ BANKA, Havlíčkův Brod
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, Světlá nad Sázavou
POTRAVINY MILAN HART
BRONISLAV PETROVIČ – hospoda U ČÁPA
COOP DISCONT HB, Havlíčkův Brod
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Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi,
které nás v nejbližší době čekají.
 14. / 21. 10 2017 - Den stromů
 28. 10. 2017 – Drakiáda
 3. 11. 2017 – Lampionový průvod
 4. 11. 2017 – Zájezd do Horáckého divadla
(Adéla ještě nevečeřela – divadelní muzikálová
podoba proslulé české komedie z roku 1977)
 11. 11. 2017 – Rybářský ples
 2. 12. 2017 – Vánoční dílny pro dospělé
 3. 12. 2017 – Rozsvěcení vánočního stromu
a vánoční dílny pro děti
 13. 12. 2017 – Česko zpívá koledy
Dne 9. 6. 2018 proběhnou Oslavy obce (640 let výročí
první písemné zmínky o obci, setkání rodáků). Hlavním
hostem bude Jaroslav Uhlíř.

Sportovní střípky
Fotbal
Výsledky jarní části sezóny 2016 – 2017
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

4. 6. 2017 Nová Ves u Sv. - Hněvkovice
10. 6. 2017 Česká Bělá - Nová Ves u Sv.
18. 6. 2017 Nová Ves u Sv. - Šlapanov
24. 6. 2017 Maleč - Nová Ves u Sv.

3:4
0:2
2:2
2:6

Celkově skončilo družstvo TJ Jiskra Nová Ves u Světlé na 10. místě.
Výsledky podzimní části fotbalové sezóny 2017 – 2018
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

Chotěboř C - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Sobíňov
Veselý Žďár - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Kamenná Lhota
Habry „B“ - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Leština „B“
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3:2
3:1
3:2
5:1
0:4
3:0

7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Ledeč n. S. „B“ - Nová Ves u Sv.
6:1
Nová Ves u Sv. - Havlíčkova Borová „B“
4:1
30. 9. 2017 15:00 Rozsochatec „B“ - Nová Ves u Sv
8. 10. 2017 15:00 Nová Ves u Sv. - Věžnice „B“
14. 10. 2017 15:00 Česká Bělá - Nová Ves u Sv.
22. 10. 2017 14:30 Lípa „B“ - Nová Ves u Sv.
29. 10. 2017 14:30 Nová Ves u Sv. - Šlapanov

Hasiči
Z 13 kol, které letošní ročník Rebel Havlíčkobrodské ligy měl, ani jednou dospělí
hasiči nezaháleli a pokaždé si nějaký ten bod domů odvezli. V celkovém pořadí se
tak kluci umístili na 3. místě se 160 body.
Klukům moc gratulujeme a do dalšího ročníku přejeme stále tak dobré výsledky jako
letos.
Lvíčata
V neděli 28. 5. 2017 odstartoval seriál soutěží Havlíčkobrodské turné mladých hasičů
v požárním útoku. Pořadatelství se ujalo SDH Herálec. Na úvodní nástup se
postavilo 27 družstev mladších a 28 družstev starších dětí. Nová Ves mladší A
obsadila 16. místo, mladší B skončili na 22. místě. Starší áčko obsadilo 9. místo a
starší družstvo B obsadilo 15. místo.
Druhé kolo HB turné mladých hasičů proběhlo 18. 6. 2017 ve Věži. Zasoutěžit si tam
dorazilo 29 družstev mladších a 29 družstev starších dětí. Zde skončila Nová Ves
starší A na 8. místě. Mladší áčko obsadilo 19. místo a béčko skončilo na 27. místě.
Poslední kolo před prázdninami se konalo 25. 6. 2017 u nás v Nové Vsi u Světlé. K
nám si přijelo zasoutěžit 34 družstev mladších a 28 družstev starších dětí. Nová Ves
starší A obsadila 24. místo, mladší družstvo A skončilo na 19. místě a mladší tým B
skončil s neplatným pokusem.
Jelikož se v prázdninovém období dětské soutěže nepořádají, odjeli jsme s dětmi 12.
8. 2017 na týdenní táborové soustředění do Orlických hor na chatu Hradečanku, kde
jsme převážně trénovali na podzimní kolo Hry PLAMEN, Závod požární
všestrannosti.
4. kolo HB turné mladých hasičů v požárním útoku proběhlo 3. 9. 2017 ve Ždírci nad
Doubravou. Zde soutěžilo 30 družstev starších a 32 družstev mladších dětí. Nová
Ves mladší A obsadila 11. místo, mladší tým B obsadil 19. místo. Starší A vybojovali
23. místo.
Poslední kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů proběhlo 10. 9. 2017 v
Habrech. Této soutěže se účastnilo 29 družstev mladších a 29 družstev starších dětí.
Starší A obsadili 7. místo, mladší A obsadili 24. místo a mladší tým B obsadil 23.
místo. V celkovém pořadí se v kategorii starší umístila Nová Ves A na 10. místě,
Nová Ves mladší A na 16. místě a Nová Ves mladší B na 23. místě.
Na naše malé hasiče ještě čeká podzimní kolo Hry PLAMEN, Závod požární
všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 7. října v České Bělé.
Dorost
V dorostenecké kategorii se Martina Podaná a Jirka Pavlíček účastnili Krajského kola
Dorostu, které se konalo 11. 6. 2017 ve Velkém Meziříčí. Tam Marťa obsadila 5.
místo a Jirka 6. místo. Dále se dorostenci účastní Havlíčkobrodského stovkování. I
na naše dorostence teď čeká Podzimní kolo, Závod požární všestrannosti.
Tereza Kubíčková
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Hasičský tábor
Druhý srpnový týden jsme odjeli na hasičský tábor do Zdobnice v Orlických horách.
Letos se ho zúčastnilo 16 dětí, 2 praktikantky a 4 vedoucí. Celý pobyt nás provázelo
téma Kocourkov. Všichni po příjezdu obdrželi zelená trička s trefným nápisem
Kocourkov. Od této chvíle jsme k sobě patřili a byli jsme nerozlučná parta.
Cesta byla dlouhá, ale vyplatilo se čekat na to, co nás ve Zdobnici čeká. Když
konečně mikrobus dorazil na místo, nemohli jsme uvěřit svým očím. Stála tam krásná
a veliká chata. Musím tedy říct, že tam byla docela zima, ale to jsme mohli čekat,
když jsme jeli do hor. Vedoucí nás rozdělili do 3 týmů. První byli Osejtopolovi, druzí
Zrejtopolovi a třetí Zazimujtopolovi.
Ovšem nejlepší byla noční hra, při které "unesli" kapitána z každého týmu, naložili je
do auta a odvezli na tajné místo a zbytek týmu je musel hledat. Také byl moc pěkný
výlet na vojenské pevnosti.
Tento tábor byl velmi výjimečný. Moc se nám líbil a už se těšíme na další.
Eliška Řezníková, žákyně 9. třídy ZŠ

Redakce: „Markétko, na tábor jezdíš už pravidelně. Co se ti letos ve Zdobnici líbilo a
co se ti naopak na táboře nelíbilo?“
Markétka: „Nejvíce se mi líbila hra s mýdlem, podávali jsme si ho mezi sebou. Nelíbil
se mi výlet na bunkry, protože jsme museli jít na chatu pěšky.“

9. Novoveský wimbledon
Rok se s rokem sešel a my tu opět máme konec tenisové sezóny, podzim se hlásí ke
slovu a tenisový kurt už začíná být často vlhký, je tedy na čase letošní sezónu řádně
ukončit.
Letošního devátého ročníku se účastnilo 25 hráčů, kteří hráli nakonec ve čtyřech
skupinách. Celkovým vítězem se stejně jako v roce minulém stal Milan Hart, na
10

druhém místě se umístil Slávek Beneš a na třetím místě se umístila poprvé v historii
našeho turnaje žena, a to Renata Kopřivová. Na krásném čtvrtém místě se umístil a
putovní bramboru si tak odnesl Pavel Slezák. Na prvních místech ostatních skupin se
umístili Martin Slezák, Martin Milichovský a Ilona Beránková. Turnaj byl zakončen
tradičním celoodpoledním miniturnajem ve čtyřhře, který vyhrála dvojice Honza Kočí
a Martin Slezák.
Nyní už lze jen poděkovat všem tenistům a tenistkám za jejich účast, sportovního
ducha a těšit se na sezónu následující, desátou, tedy jubilejní.
Ing. Lucie Slezáková

V parku před hostincem U Čápa můžete potkat partu mladých lidí, kteří „něco“ hrají.
Určitě jste nepřehlédli dřevěné kolíky, kterými hází na cíl. Jak se hra jmenuje? Jaká
jsou pravidla? Kdo proti sobě hraje? Poprosili jsme Miroslava Šimka, aby nám napsal
článek o jejich týmu Handicap a hře s názvem kubb.

Hra kubb
Kubb je hra, ve které se utkávají dva týmy. Kubb spočívá v přesném házení kolíků na
soupeřovy kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších
herních situací.
Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed
Baltského moře.
Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází z
dob statečných Vikingů, kdy každá rodina měla za domem místo na zpracování
dřeva. Pár statných polínek, oválných klacků a kapka představivosti daly vzniknout
nové hře, která přetrvala staletí bojů, bídy i blahobytu až do dnešních dnů.
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Kubb je hrou opravdu pro každého. Nezáleží, jestli jste mladý, starý, silný, slabý,
malého vzrůstu nebo basketbalový hráč. Kubb také můžete hrát stejně dobře na
trávě jako na pláži nebo i na ledu a k jeho pochopení vám stačí jen pár minut. Hru lze
velice dobře hrát jak v malém, tak i ve větším počtu hráčů (od 2 do 12 hráčů). Buďte
si jisti, že hrou v kubb zažijete vzrušující okamžiky s vašimi přáteli!
Hra začíná rozhozem dvou libovolných hráčů – každý z jednoho týmu – na každé
straně hracího pole jeden hráč. Nahlas napočítáme do tří a na „tři“ oba hráči
najednou hodí. Koho kolík skončil blíže u krále (aniž jej porazil), má na výběr: Buď
začít jako první házet, nebo vybrat stranu. Pokud si vítěz rozhozu zvolil první hody,
druhý hráč si může zvolit stranu. Na začátku hry týmy stojí za svou základní čarou a
jeden z nich má všech šest kolíků a zahajuje první hrací kolo.
Pokud
vás
hra
zaujala,
podívejte
se
na
http://www.kubb.cz/kubb-klub-ceska-republika/pravidla/

podrobnější

pravidla:

Miroslav Šimek

Cvičení jógy
Od pondělí 2. října 2017 18:30 hodin začíná opět cvičení
jógy na sále místního kulturního domu.
Vezměte s sebou pohodlný cvičební úbor, teplé ponožky a
karimatku nebo deku.
Cena 500 Kč za 8 – 10 lekcí (počet lekcí bude záviset na
počtu přihlášených cvičenců).

Děti
Milé děti,
léto a prázdniny jsou již za námi. Čekají nás podzimní radovánky, které jsou spojeny
s létajícími draky a lampiony.
Na sále v Nové Vsi jsou
pro vás od října připraveny
pohybové hrátky. Vše je
poskládáno tak, abyste se
něco naučily, nenudily se a
dobře se bavily.
Za pomoci básniček a
písniček se u dětí rozvíjí
prostorové
vnímání,
koordinace
těla
a
psychomotorika.
Používáme různé pomůcky
– overbally, malé míčky,
obruče, které pomáhají
k posílení a ke správnému
držení těla.
Obratnost si naši nejmenší vyzkouší na opičí dráze a sílu plic při foukání bublifuků.
Občas přidáme i něco nového, aby nás cvičení nepřestalo bavit.
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