Novoveské zvěsti I. /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 spoluobčané,
při pohledu do kalendáře nám datum prozrazuje, že zima
je za námi a jaro nezadržitelně vstoupilo mezi nás. Po
dlouhé době jsme si zase všichni užili zimních radovánek.
Při procházkách naší Novou Vsí jsme mohli vidět
nejrůznější stavby ze sněhu.
Novoveské zvěsti vstoupily do dalšího roku. Jsme rádi, že
Vás můžeme informovat o dění v naší obci. Těšíme se, že
i vy obohatíte zpravodaj nejrůznějšími články a
fotografiemi.
Přejeme Vám krásné jarní dny. Určitě není mezi námi
nikdo, kdo by se na teplejší a prosluněné dny netěšil.
Redakční rada

Aktuality
Most v Okrouhlici prochází rekonstrukcí
Důvodem dopravních omezení je rekonstrukce mostu přes železniční trať na silnici č.
II/150 v Okrouhlici.
Od soboty 1. dubna do středy 4. října - částečná uzavírka - jezdí se po mostním
provizoriu, provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ [na semafory]. Most bude od 17. 04.
do 24. 04. 2017 úplně uzavřen.

Upozornění na čistotu obce
Upozorňujeme občany obce, aby po svých psech uklízeli exkrementy. V obci bylo
umístěno 5 odpadních košů k tomuto účelu.
Dále upozorňujeme, že kontejnery přistavené před Obecním úřadem slouží na
tříděný odpad. Sešlapujte kartonové krabice (kontejner na papír je pořád plný).
Děkujeme.

Statistické údaje
V roce 2016 se do naší obce přistěhovalo 16 lidí, narodilo se 10 dětí, odstěhovalo se
16 lidí a nikdo nezemřel. K 1. 1. 2017 měla obec Nová Ves u Světlé 544 obyvatel.
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Střípky z Obecního úřadu
Nová Ves oslaví výročí, chce vlastní znak, bude na něm lví hlava
V roce 2018 si Nová Ves připomíná 640 let od první doložené písemné zmínky
o obci. Oslavy výročí chce obec spojit s udělení vlastní vlajky a obecního znaku.
„Proto obec oslovila heraldika a vexiologa Jana Tejkala, aby zpracoval návrhy znaku
a vlajky naší obce," informoval obyvatele obce starosta Václav Kopic s tím, že se
jedná o velmi důležitý krok, neboť znak a vlajka budou Novou Ves reprezentovat.
Heraldik zpracoval pro obec celkem deset návrhů, o kterých měli v Nové Vsi
rozhodnout sami obyvatelé v anketě. Vybraný návrh obec zašle spolu s žádostí
Podvýboru pro heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Návrh znaku obce Nová Ves u Světlé se člení do 10 variant. Podle Tejkala vychází
především z historické pečeti obce z 19. století. Velmi často se na návrzích znaků
objevuje lev, snop či mlýnské kolo. „Dvojice lvích tlap, nebo čelně hledící hlava lva,
připomínají především místní památník padlým v první světové válce. Zároveň však
tyto figury připomínají také erb Nelechovských z Dobré, majitelů někdejšího sídla v
Dobré nad Sázavou, a rovněž erb Jiřího Tumpergára z Nové Vsi, jehož součástí byl i
sedící lev v klenotu. Mlýnské
kolo symbolizuje někdejší mlýny
v obci mlýn v Dobré a
Ředkovský," vysvětlil heraldik
Jan Tejkal. Podle předběžných
výsledků zatím vede znak v
červené a černé barvě se
symbolem lva. Hlasovalo pro něj
asi 92 obyvatel. „Nakonec jsme
se rozhodli vybrat
právě tento znak," informoval
starosta Kopic.
„Tvorba nových obecních symbolů
znak a vlajka musí
respektovat soubor více či méně
pevně stanovených heraldických a
vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný
významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují. Při tvorbě znaku se vychází z
historické pečetní či razítkové symboliky obce, odkazuje se na význačné události
nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomínají se erbovní motivy někdejších
feudálních majitelů obce či panství," popsal systém tvorby obecních znaků heraldik
Tejkal. Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Existence
historické pečeti obce Nová Ves u Světlé je doložena otisky pečeti z let 1837 a 1838
v archivních fondech Národního archivu v Praze - konkrétně v Indikačních skicách a
v Popisech hranic katastrálních území Stabilního katastru. Pečeť obce měla
vertikálně oválný tvar. Uprostřed pečetního pole se nacházel nápis „OBEC
NOWAWES" převýšený šestihrotou hvězdou a nápisem „PANSTWI SWIETLA" po
obvodu pečetního pole označujícím příslušnost novoveského zboží k panství Světlá.
Pod nápisem pak bylo vyobrazení vyjadřující zemědělskou povahu obce a obsahující
položený převázaný obilný snop se srpem podložený zkříženými hráběmi a kosou a
ratolestmi. Pečeti s téměř totožným obrazovým obsahem a nápisovou kompozicí jsou
doloženy také u některých dalších vsí tehdejšího světelského panství, například u
obce Příseka.
Štěpánka Saadouni
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Zdroj:
http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/nova-ves-oslavi-vyroci-chcevlastni-znak-bude-na-nem-lvi-hlava-20170127.html
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii dne 8. 2. 2017 doporučil, aby byly symboly v
navrhované podobě uděleny. O této skutečnosti nám bude doručeno rozhodnutí
předsedy Poslanecké sněmovny.
Byly podány žádosti o dotace z Fondu Vysočina:
1. Obnova povrchu cyklotrasy (pokračování ke křižovatce k Ředkovci)
2. Dětský den 2018

Okénko školy
Jak běží čas ve školce?
Začneme trochou vzpomínek na svátky vánoční.
Dne 27. 11. 2016 jsme přivítali zpěvem a básničkami adventní čas a rozsvítili
stromeček u Obecního úřadu. Ani na nás nezapomněl Mikuláš. 5. 12. nás navštívil i
s andělem a několika čerty. Slzičky tekly proudem, ale nakonec všechny děti
statečně zazpívaly čertům písničku a s příslibem polepšení dostaly od Mikuláše
odměnu. I letos jsme nacvičili pásmo básniček, písniček a tanečků, se kterým se děti
pochlubily na besídce pro seniory a posléze i na vánoční besídce. Ježíšek do školky
přišel 22. 12. a nadělil dětem dárečky pod stromeček.
A co přinesl nový rok 2017?
Po vánočních svátcích jsme se opět v hojném počtu sešli ve školce.
V lednu jsme si hlavně užívali vydatné sněhové nadílky a s ní spojené hry na sněhu.
25. 1. jsme si zahráli na bubínky a zatancovali si v indiánském duchu. Ve školce
panovala radostná atmosféra.
27. 1. k nám přijelo maňáskové divadlo Šikulka, které nám představilo tři pohádky –
Adélka a bolavý zub, O loupežníkovi a pyšné princezně, Kouzelná bylinka.
Od 1. 2. začal pro některé děti kurz plavání. Seznamují se tam postupně s vodou
formou hry. Zpočátku se učí plavat v malém bazénku. Ke konci kurzu si ti odvážnější
také mohou vyzkoušet skluzavku do velkého bazénu. Po každé lekci dostanou za
odměnu malý obrázek. Na konci kurzu plavání na ně čeká odměna ve formě
vysvědčení.
9. 3. se konal ve školce maškarní rej. K vidění byly princezny v krásných šatech,
potkali jsme piráta, kovboje, přišel také mušketýr, pejsek, navštívili nás spidermani,
čarodějové a z dálky vše pozoroval šašek, polekali jsme se želvy Ninja a u vchodu
vše kontroloval farmář se strašákem do zelí. Všechny masky byly originální.
Zima už je u konce a my všichni se těšíme, jaké společné zážitky nám přinese jaro.
paní učitelky z MŠ
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Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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správně vyslovovat všechny hlásky
vyřídit jednoduchý vzkaz
vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a
práci dokončit
orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
recitovat básničku, zpívat písničku
vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v
týdnu
hrát jednoduché hry
počítat po jedné do deseti
umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
vystřihovat jednoduché tvary
samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
umět pozdravit, poprosit, poděkovat
samozřejmostí by měla být správná výslovnost všech hlásek zvládnutá před
nástupem do školy
správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k
rameni, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru

•
•
•
•
•
•
•

je dobré před nástupem do školy rozvíjet jemnou motoriku ruky (navlékání
korálek, stavění z kostek a stavebnic, vystřihování, samostatné tvoření...)
pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí
sluchem rozpoznat první hlásku ve slově
dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat
kapesník) a pořádek v osobních věcech
jíst lžící i příborem
dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat
text, popř. odpovědět na otázku
navázat kontakt s dospělými, mít z nich respekt

Životní prostředí
Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost
vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat
do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou
pro vaši obec zajišťuje firma Černohlávek oil. Sběr probíhá každou první sobotu
v měsíci v čase 9 – 10 hod. v areálu bývalého lihovaru.

SforP – záruka kvalitní služby a nízkých cen
v oblasti energií
V loňském roce prošla naše obec a základní škola energetickou
soutěží na nového dodavatele elektrické energie a zemního
plynu, kterou v rámci spolupráce uspořádala jihlavská společnost
SFORP s.r.o. Kromě zajištění kvalitního dodavatele a obchodních podmínek ušetřila
obci a základní škole zajímavou částku. Jen u základní školy se na dvouletém
období dodávky jedná o 65 000 Kč. Kromě obcí a firem se společnost SforP zabývá
úsporou energií také u jednotlivých domácností. V té souvislosti lze občanům, které
zajímá skutečně zajímavá úspora, kvalita a záruka celého zajištění tuto společnost
doporučit.
„S ohledem na zdánlivě výhodné nabídky podomních prodejců apod., které lidem
často přináší pouze starosti, informujeme, že v případě zájmu je možné poslat
poslední vyúčtování, na níže uvedený e-mail, nebo mě pro bližší informace
kontaktovat telefonicky.“ „Někteří občané z obce s námi již spolupracují“. „Kalkulaci
úspory provádíme zdarma.“ „Smysl spolupráce zákazníků s naší společností je
hlavně v dlouhodobém zajišťování výhodných cen a obchodních podmínek.“ „Přitom
však zákazníky ve spolupráci se zajištěním úspor s námi nijak nefixujeme, ukončit ji
lze kdykoliv“. „V průměru vychází úspora kolem 30 %“, uvedl zástupce společnosti
Ing. Petr Štůsek.
Více informaci na webu firmy info@sforp.cz
www.sforp.cz
Tel. 776 564 836

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové
připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům
zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere
možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.
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Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje
zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale
vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl
zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo
zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní systémy není zpětný odběr spotřebičů a
jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co
nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a
chránit životní prostředí. Když tyto firmy zpracovávaly ještě před zahájením činnosti
ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden
recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování
lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají
prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly
podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná
opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících
subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty
pro jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a
logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit se
s některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr a omezit také
informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne
podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní
funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s
hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na
trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a
recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný
systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může
díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17
000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude

6

odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových
spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na
sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i
malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni
koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále
plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se
dozvíte na www.jsemzpet.cz.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300
hasičských sborů po celé České republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde
najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s
hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na
trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.

Z historie
Spolky v Nové Vsi u Světlé (3. část)
Včelaři
Včelařství má v Nové Vsi dlouhou tradici. Zorganizování jednotlivých včelařů do
spolku však přinesla až doba po druhé světové válce. V roce 1950 bylo v Nové Vsi
evidováno 7 včelařů, kteří měli 38 včelstev. Nová Ves tehdy spadala do základní
organizace Československého svazu včelařů ve Světlé nad Sázavou. Z ústředí
vycházely také náměty pro veškerou činnost spojenou s osvětou. Šlo zejména o
přednášky, promítání filmů, pořádání zájezdů a náborovou činnost.
Po roce 1989 bylo v Nové Vsi evidováno 13 včelařů. Osvětová a náborová činnost
bohužel začala slábnout. Novoveští včelaři se soustředili „pouze“ na chov včel.
V roce 2008 patřili včelaři v Nové Vsi pod Základní organizaci Českého svazu
včelařů ve Světlé nad Sázavou (tato organizace sdružuje obce Nová Ves, Kochánov,
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Dolní Město, Radostovice, Závidkovice, Lipnička, Meziklasí, Mrzkovice, Benetice,
Žabrákov, Druhanov, Světlou nad Sázavou a Josefodol).
Činovníkem za Novou Ves byl v roce 2008 Karel Stýblo, který měl největší počet
včelstev – 15, dále Alois Melechovský (3 včelstva), Jiří Nedoma (4 včelstva) a Václav
Vrzák (4 včelstva). Stavy včel bohužel neustále klesají.
Myslivci
Počátky organizované myslivosti v Nové Vsi sahají do roku 1950, kdy byla založena
Myslivecká společnost. Prvním předsedou byl Karel Lebeda a společnost sdružovala
8 členů. Roční členský příspěvek byl stanoven na 300 korun, ze kterých se platilo
nájemné na honitbu.
Hlavní náplní byla samozřejmě péče o zvěř, výstavba a údržba mysliveckých
zařízení, sběr kamenů z polí, kulturní činnost, osvěta a v neposlední řadě i odstřel
zvěře.
Hned první rok existence uspořádali novoveští myslivci výroční ples, jehož výtěžek
byl věnován místní škole. Od té doby se ples zvaný Poslední leč koná pravidelně.
Součástí Poslední leče je tombola s mysliveckou tematikou.
Velkou reorganizaci stávajících poměrů přinesl rok 1960, kdy došlo ke sloučení
honitby Nová Ves s Broumova Lhota. Byla utvořena Lidová myslivecká společnost,
jejímž předsedou se stal Josef Janák z Broumové Lhoty.
V roce 1968 se na členské schůzi rozhodlo o stavbě myslivecké chaty. Každý člen
půjčil na stavbu finance.
V roce 1976 se podařil místním myslivcům husarský kousek – skolili prvního kance!
26. 2. 1977 se Lidová myslivecká společnost sloučila s mysliveckým sdružením
Lipnice. Celkem v něm bylo evidováno 20 členů, předsedou byl Josef Kořínek
z Lipnice.
V roce 1993 vzniklo nové sdružení, „Honební společenství“, které honitbu začalo
pronajímat. Peníze utržené za honitbu putovaly pravidelně do Dětského domova
v Nové Vsi u Chotěboře.
V roce 2008 bylo myslivců 19 (z Nové Vsi 3).
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 - 2008

Kultura
V prvních měsících roku 2017 se v naší obci konala řada kulturní akcí.
8. 2.
přednáška o první pomoci
11. 2.
maškarní bál pro děti, večer tradiční hasičský bál
25. 3.
zájezd do Horáckého divadla – Sex noci svatojánské

Tříkrálová sbírka
Sedmnáctý ročník dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita ČR,
je už za námi. V Nové Vsi u Světlé koledovali Tři králové 5. ledna. Celkem bylo
vybráno 5103 Kč.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se
zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je
koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás.
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Dle staré lidové tradice chodí koledníci v kostýmech Tří králů od domu k domu nebo
koledují v ulicích. Tříkrálové skupinky koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami.
Letošní celorepublikový výtěžek přesáhl sto milionů korun. Výsledek sbírky svědčí o
veliké štědrosti našich spoluobčanů.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří v naší obci svými dary přispěli do „Tříkrálové
sbírky“, malým koledníkům a místní základní škole, která akci připravila.
Mgr. Žaneta Slezáková

Dětský maškarní bál
V sobotu 11. 3. 2017 uspořádal místní sbor
dobrovolných hasičů pro naše malé občánky
tradiční Dětský maškarní bál. Na děti u vstupu
čekaly balíčky dobrot, dále si naši nejmenší mohli
zazpívat do mikrofonu, zahrát si židličkovanou a
zatančit si se svými kamarády. Účast byla velká.
Masky se hodnotily ve 3 kategoriích, a že bylo z
čeho vybírat. Na sále byly k vidění princezny, myšky,
pavoučci, upíří ženy, dále také šnek, Hurvínek,
vodník. Přiletěli se za námi podívat i Kosí bratři a
také Králíci z klobouku.
Během odpoledne bylo k dispozici občerstvení.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem zúčastněným,
pořadatelům a Daně Krupauerové za vynikající
zákusky.
Večer se pak konal tradiční hasičský ples s bohatou tombolou. K poslechu a tanci
zahrála kapela IMPULS.
Bc. Šárka Slezáková, Veronika Vávrová
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Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi, které nás v nejbližší době čekají.

3. 6. Dětský den
29. 4. zájezd na muzikál Kleopatra (obsazeno)
26. 8. Bramboriáda - hlavní host ABBA STARS revival (dále vystoupí Čiperkové,
kouzelník, králičí hop, IMPULS a další kulturní program)
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Sport
Fotbal
Vážení sportovní přátelé,
je tu jaro a s ním zahájení nové fotbalové sezóny. Náš tým postupuje ze 7. místa
tabulky. Přijďte podpořit náš tým.
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

2. 4. 2017
8. 4. 2017
15. 4. 2017
23. 4. 2017
29. 4. 2017
7. 5. 2017
13. 5. 2017
21. 5. 2017
28. 5. 2017
4. 6. 2017
10. 6. 2017
18. 6. 2017
24. 6. 2017

15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

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.
Nová Ves u Sv. - Šlapanov
Maleč - Nová Ves u Sv.

Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
Vlastimil Šimek

Hasiči
Slavnostní vyhlášení REBEL HAVLÍČKOBRODSKÉ LIGY v požárním útoku ročník
2016 se uskutečnil v sobotu 19. listopadu v Kunemili. Novoveský tým celou soutěž
vyhrál. Na slavnostním vyhlášení v Kunemili byl prezentován medailonek našeho
hasičského družstva. Odkaz na video naleznete zde: https://youtu.be/5flqdGIM8BI. A
jaký je podle našich vítězů ligy recept na úspěch?
Recept na úspěch: průměrný věk: 33,85 let
průměrný počet dětí: 1,85
průměrný čas 3B: 18:24
průměrné umístění 3B: 4,25
umístění nejlepší/nejhorší: 1/8
čas nejlepší/nejhorší: 17:60/18:79
celkové umístění: 1. místo
Pořadatelé a termíny pro rok 2017
2. 6. - Květinov - noc
10. 6. - Žižkovo Pole
1. 7. - Kynice
8. 7. - Kámen
9. 7. - Nová Ves u Světlé
15. 7. - Kejžlice
22. 7. - Věž
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12. 8. - Podmoklany
19. 8. - Herálec
26. 8. - Smilov
27. 8. - Olešná
9. 9. - Květinov
16. 9. - Česká Bělá

Lvíčata
V zimním období jsme s našimi malými hasiči nezaháleli a trénovali jsme na sále na
jarní oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne 6. 5. 2017 ve Veselém Žďáře.
Lvíčata také čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním útoku. Doufáme,
že se nám povede alespoň stejně dobře jako v loňské sezóně.
Kalendář soutěží
6. května
Oblastní kolo hry PLAMEN - Veselý Žďár
20. května
Okresní kolo hry PLAMEN - Havlíčkův Brod (když se zadaří v
oblastním kole)
28. května
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 1. kolo - Herálec
10. června
Krajské kolo hry PLAMEN - Velké Meziříčí (když se zadaří v
okresním kole)
18. června
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 2. kolo - Věž
25. června
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo - Nová Ves u Světlé
3. září
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo - Ždírec nad
Doubravou
10. září
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 5. kolo - Habry
7. října
Závod požárnické všestrannosti - Česká Bělá
Více zde: http://sdhnovaves-mh.webnode.cz
Tereza Kubíčková

Biatlon
Letošní zima byla po dlouhé době bohatá na sníh a zimních radovánek si v Nové Vsi
u Světlé užívali opravdu všichni. Ve dnech 21. a 28. ledna zde proběhly amatérské
biatlonové závody. Závody se konaly na poli za fotbalovým hřištěm a byly započaty
hromadným startem. Upravený okruh měřil asi 2 km a součástí prvních dvou kol byla
zastávka na střelnici, která se nacházela na fotbalovém hřišti. Střílelo se ze
vzduchovek, první střelba probíhala ve stoje a druhá vleže. Pokud závodníci neuspěli
na střelnici, museli absolvovat trestná kola uvnitř hřiště. Celková trasa závodu byla
zhruba 6 km dlouhá, tedy 3 okruhy. Závodů se účastnilo v určitých obměnách kolem
20 soutěžících. Vítězem obou závodů se stal Martin Slezák, jemuž zde byl velkou
konkurencí zejména Zdeněk Ježek z Lipnice nad Sázavou, Miloslav Bárta a ve
druhém kole také Jiří Vávra a řada dalších velmi zdatných sportovců. Oba závody se
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velice vydařily, sněhové podmínky byly ideální, sluníčko hřálo a závodníci si mohli
užívat také početného publika.
Velké díky za realizaci této historicky první sportovní události tohoto typu patří Jiřímu
Kubíčkovi mladšímu, Zdeňku Slezákovi mladšímu a řadě dalších, kteří se podíleli na
námětu, přípravě a realizaci celé události.
Bc. Lucie Slezáková

Děti
Ahoj děti,
zima se s námi rozloučila a jaro zaklepalo na dveře. Letos jste si určitě všichni užili
pravých zimních radovánek – bobování, sáňkování, lyžování a bruslení. Nyní nastal
čas vytáhnout odrážedla, kola, koloběžky, kolečkové brusle…
Obzvlášť v dnešní době, kdy neustále děti sedí u televize či počítače, je nutné vést
děti k pohybu. Každou středu od 16:30 cvičíme na sále místního kulturního domu.
Pohyb spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují, zvyknou si, že je součástí
každodenních činností. Pohyb pak budou samy vyhledávat. Přijďte mezi nás, cvičíme
do konce dubna.
Čarodějnice se připravuje na sobotní slet, vaří své lektvary v kotli, používá
chemikálie, které míchá v laboratorních baňkách, provádí svá kouzla pomocí knihy
kouzel. Pokud správně spojíš čísla, tak si můžeš čarodějnici vybarvit.
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