Novoveské zvěsti
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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,
od minulého vydání zpravodaje uplynula poměrně krátká doba, ale v naší obci
proběhla celá řada akcí. Za zmínku stojí určitě Bramboriáda, která se konala již
posedmé. S prázdninami jsme se rozloučili promítáním v letním kině, kde malí diváci
shlédli pohádku Ovečka Shaun a starší se pobavili u zimní komedie Vojty Kotka
Padesátka.
Za námi je dalo by se říci aprílové léto, kdy chladno bylo vzápětí střídáno vedrem a
před námi je blížící čas podzimní. Tento čas je možné si zkrátit různými způsoby,
mezi které patří například houbaření nebo pouštění draků na strništi.
Přejeme Vám krásné počtení, při kterém získáte nejdůležitější informace o dění v
obci a další rady a tipy.
Redakční rada

Aktuality
Volby do zastupitelstev krajů a první kolo senátních voleb
Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou 7. – 8. října 2016. Přijďte prosím k volbám.

Povinné revize kotlů
 Topíte pevnými palivy (dřevo, uhlí, pelety, brikety…)?
 Znáte povinnosti plynoucí ze zákona č. 201/2012 Sb.?
Dle zmíněného zákona musí každá domácnost topící pevnými palivy zabezpečit
kontrolu technického stavu a provozu (revizi) svého kotle, a to do konce roku 2016.
Potom každé 2 roky.
Do roku 2022 nemusí kotel splnit platné emisní normy, potřebné je mít akorát revizi
(bez ohledu na emise).
Platí pro všechny kotle bez ohledu na datum výroby a instalace. Hrozí pokuta
20 000 Kč až 50 000 Kč.
Nabízíme:
o Poradenství při výběru vhodného kotle právě pro Vaše potřeby a Váš dům.
o Instalace a zprovoznění kotle pro dodržení záručních podmínek výrobce.
o Seřízení kotle pro optimální spalování a účinnost za použití analyzátoru spalin.
o Zákonné kontroly a revize kotlů dle požadavku zákona 201/2012 Sb.
o Opravy a nastavení kotlů.
o Kominické služby od čištění až po revize.
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Informace a objednávky na telefonu 725 943 876 nebo na e-mailu
info@serviskotel.cz. Službu zabezpečuje Ing. Juraj Zeman, Rohozná u Jihlavy.

Požár pole u Nové Vsi
V neděli 10. 7. 2016 v 17:36 hodin byl hasičům ohlášen požár pole u Světlé nad
Sázavou. Na místo události operační důstojník vyslal osm jednotek profesionálních a
dobrovolných hasičů s devíti cisternovými automobilovými stříkačkami a další
technikou.
Hasiči na likvidaci požáru nasadili několik vodních proudů. Při požáru ani samotném
zásahu se nikdo nezranil. Požárem vznikla škoda v předběžné výši 40 tisíc korun.
Požár zapříčinila jiskra od kamene, který se dostal do stroje.
Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Havlíčkově Brodě,
Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou společně s jednotkami sborů dobrovolných
hasičů z Golčova Jeníkova, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou, Dolního Města
a Lučice.
kpt. Ing. Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina
Zdroj:
http://www.pozary.cz/clanek/140139-u-pozaru-pole-na-havlickobrodskuzasahovalo-osm-jednotek-hasicu-s-deviti-cisternami/
V červenci propukl na poli u Nové Vsi ještě jeden požár, který byl také úspěšně
zlikvidován.

Cvičení jógy
Jóga je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Je
vhodná pro člověka každého věku a téměř všech úrovní fyzických možností. Jejím
cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní zdraví a dosáhnout
harmonie. Je dokázáno, že jóga úspěšně pomáhá v odbourávání stresu.
Začínáme v pondělí 10. října 2016 v 18:30 hodin v sále kulturního domu v Nové Vsi
u Světlé.
Vezměte s sebou: pohodlný cvičební úbor, teplé ponožky, karimatku nebo deku.
Cena 500 Kč za 8 – 10 lekcí (počet lekcí bude záviset na počtu přihlášených
cvičenců a klimatických podmínkách v podzimních měsících).
Zájemci se mohou přihlásit do čtvrtka 7. 10. 2016 v místním obchodě nebo u paní
Marie Vincencové na tel: 724 274 936.

Střípky z Obecního úřadu
 Připravujeme obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Předmětem vyhlášky
je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. Dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22:00 do 06:00 hodin . V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy.
 V obci bylo umístěno 5 odpadních košů na psí exkrementy. Uklízejte po svých
psech.
 Na vybraných místech (za novou lokalitou a naproti rybníku pana Tourka) byly
umístěny cedule s nápisem Zákaz skládky. Při porušení nařízení může být
udělena pokuta až 50 000 Kč.
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 V obci byly nainstalovány dva zpomalovací prahy (u školy, v nové lokalitě).
Doufáme, že prahy pomohou ke zlepšení bezpečnosti v naší obci.
 Byla přiznána dotace 23 958 Kč na zajištění čapího hnízda. Oprava byla již
zahájena.
 Přistavené kontejnery na fotbalovém hřišti jsou určeny na trávu, listí, odpad ze
zahrádek a na větve. V obci jsou umístěny další kontejnery na tříděný odpad
(na plasty, na papír, na sklo, na kov) a jsou určené pouze pro občany obce.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi
znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží
se na skládku. V případě nedodržení pokynů může dojít k zvýšení poplatku za
komunální odpad.
 Nová Ves u Světlé získala dotaci z Motivačního programu provozovaného
společností ELEKTROWIN a. s. za zpětný odběr elektrozařízení (které
probíhá každou první sobotu v měsíci v objektu bývalého Lihovaru) ve výši
18 150 Kč bez DPH. Dotace byla použita na kamerový systém v objektu
bývalého Lihovaru.
 Obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní
komunikace směrem k Ředkovci a směrem k vodárně. Oprava byla provedena
v částce 928 137 Kč. Obec získala dotaci ve výši 50%.

Zajímavosti
Malíře Josefa Sasku inspirují muzikanti
Akademický malíř Josef Saska tvoří ve dvou ateliérech. V zimě je více na Černém
Mostě v Praze, v létě v Nové Vsi u Světlé.

V rodném Posázaví se letos vrátil k oblíbenému zpodobňování hráčů na trumpety,
pozouny, klarinety a saxofony. – „Saska vzhlíží do lidského osudí ve zlomcích
rozhovorů (i těch nevyřčených) při kratochvilných setkáních s muzikanty," napsal
kunsthistorik Miroslav Kudrna.
Malíř v útlém mládí hrával na housle, ale když tehdejší Lidová škola umění
v Havlíčkově Brodě otevřela výtvarný směr, ihned do něj přestoupil; smyčec natrvalo
vystřídal štětec a Saska jako první občan Havlíčkova Brodu vystudoval Akademii
výtvarných umění v Praze.
Ivo Havlík
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Zdroj:
http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/malire-josefa-sasku-inspirujimuzikanti-20160811.html

Procházka na Ředkovec
Tento nový zpravodaj, který právě držíte v ruce, vychází na začátku dalšího
krásného období, jímž je podzim. Mnozí z nás vnímají podzim jako přechod za
končícím krásným létem a nástupem chladné zimy. Co ale podniknout v tomto
počasí? Jistě většina z nás má zahrádku, kterou je třeba připravit na zimu. Po práci
si můžete udělat také příjemnou procházku.
Jedna taková procházka by mohla být k rybníku Ředkovec. Sama jsem se nejednou
vypravila na tuto menší túru, která je nenáročná a vede po komunikaci, kde není
velký provoz. Výhodou vycházky je také to, že když nebudete chtít dojít k
nedalekému rybníku, tak můžete při procházce zajít do lesa, kudy vede cesta a sbírat
houby, které snad budou v nadcházejícím čase hojně růst.
Na procházce mě mile překvapila lavička umístěna na kraji lesa. V letošním roce je
nově opravena a přibyl také odpadkový koš, který jistě uvítají například maminky s
dětmi při vyhazování obalů od svačinek. Velká škoda je ale to, že z dané lavičky není
vidět na nedaleký hrad Lipnice, který se tyčí na kopci hned za lesem.
Po asfaltové cestě se pomalu dostanete až na hráz rybníka Ředkovec. Rozloha
rybníku je 4,7 ha a leží v nadmořské výšce 425 m n. m. Tento rybník láká také
filmaře - v roce 2011 se zde natáčel celovečerní film Signál, kde v hlavních rolích byl
Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka a Karel Roden.
Od Ředkovce je možné vrátit se do vesnice dvěma způsoby. První způsob je přes
nedalekou Broumovu Lhotu, kde se mimo jiné můžete zastavit na občerstvení v
hospůdce U Atomu, kde byl film Signál také točen. Druhá cesta vede úvozem na
cestu od tábora.
Na procházku doporučuji najít si čas. Cestou můžete obdivovat krásně zbarvené
stromy a také třpytící se pavučinky s rosou mezi stromy. Zpříjemnit si ji můžete
posezením na lavičce se zpravodajem v ruce.
Přeji Vám krásnou procházku Bc. Lenka Petrová

Okénko školy
Vítejte ve školce
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Jsme rády, že jsme se opět sešli v plném
počtu v naší vylepšené školce. V celé škole proběhla výměna oken, žaluzií a
parapetů a bylo nově vymalováno. Akce byla podpořena Krajem Vysočina. Do třídy
mateřské školy jsme zvolily veselé barvičky, které by se dětem mohly líbit. Také nám
přibyla skříň na ukládání matrací. Školku navštěvuje 25 dětí.
A co nás letos čeká? Celým rokem nás bude provázet Krteček a jeho kamarádi.
Čekají nás divadla, různé besídky, karneval, pálení čarodějnice, výlety a školní
akademie. Tento rok bude probíhat ve školce kroužek pro předškoláčky. A nesmíme
zapomenout, že i letos se děti zúčastní plaveckého výcviku.
Akce MŠ:
21. 9. 2016 přijelo do školky divadlo KONÍK – pohádka o podzimu doprovázená hrou
na kytaru děti bavila.
11. 10. 2016 se bude konat maňáskové divadlo.
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Ve školce a ve škole probíhá sběr plastových víček a hliníku. Víčka se sbírají pro
postiženou holčičku Anežku Pánkovou. Finanční prostředky získané prodejem víček
budou použity pro uhrazení její terapie. Peníze za hliník budou použity pro potřeby
dětí MŠ a ZŠ.
paní učitelky z MŠ

Životní prostředí
Domácí kompostování
Na třídění odpadu jsme si zvykli. Víme, že do žlutého kontejneru patří plasty, do
modrého papír. Řekněme, že většina domácností tuto povinnost vůči životnímu
prostředí respektuje. Co však s
bioodpadem?
Každý obyvatel žijící v rodinném
domě ročně vyprodukuje průměrně
331 kg komunálního odpadu. Z
tohoto množství tvoří bioodpad až
45 %. Skládá se z posečené trávy ze
zahrad, listí, větví stromů, ovocných a
zeleninových odpadů, dřevěných
pilin, kuchyňského odpadu atd. To
všechno pravidelně vyvážíme nebo
spalujeme, případně vytváříme černé
skládky někde na místech, které
přímo neohrožují naše soukromí. Ale pokud nepotřebné suroviny správně
zužitkujeme, přeměníme na hnojiva, zlepšíme tak životní prostředí v našem okolí.
Co je to kompostování?
Jednou z nejstarších a nejrozšířenějších člověkem řízených recyklací je
kompostování, které zintenzivňuje a optimalizuje běžné půdní mikrobiologické
procesy. Pomocí kompostování je možné z rozličných bioodpadů získat kvalitní
organické hnojivo - kompost. Kompostování je tedy přírodní proces, při kterém
dochází k rozkladu organických odpadů (působením mikroorganizmů) na užitečné
humusové látky.
Výhody kompostování v kompostérech
Hlavní výhodou kompostování v plastových kompostérech je to, že dokážeme
jednodušším způsobem cíleně korigovat rozklad kompostovaného materiálu.
Kompostér – ideální pomocník při kompostování. Je vyrobený z recyklovaného
plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu
mikroorganismů, červů a žížal). Přikrývá ho víko s otočným ventilem na regulaci
přístupu vzduchu. Boční dvířka slouží k vybírání kompostu a množství otvorů na
provzdušňování hmoty.
Kompostéry:
 zabraňují nadměrnému zamokření kompostovaného materiálu
 zabraňují nadměrnému vysušování kompostovaného materiálu
 snižují intenzitu světla
 mají dlouhou životnost
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zabraňují nežádoucímu příletu semen z plevelů z vnějšího prostředí
omezují přístup nežádoucích živočichů a hmyzu ke kompostovanému
materiálu
jsou estetičtějším řešením v porovnání s obyčejnými hromadami
biologického odpadu

Vhodné materiály na kompostování
Biologický odpad z domácností
Zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny
Tráva, listí, seno, sláma, plevel
Hnůj, trus, kaly
Siláž, výlisky z hroznů a ovoce
Piliny, hobliny, dřevní štěpka
Káva, čaj, rozdrcené skořápky vajec
Posklizňové zbytky z pěstování

Nevhodné materiály na kompostování
Velké množství vařené stravy
Zbytky masa a výrobky z něj
Ryby a výrobky z nich
Mléko a mléčné výrobky
Nerozložitelný materiál (např. sklo, kovy)
Barevně potištěný papír
Uhynulá zvířata
Chemicky ošetřené zbytky (jídla)

Možná se Vám na první pohled zdá kompostování složité, ale věřte, že takové není.
Chce to jen trochu zkušeností a výsledky se brzy dostaví. Možná Váš první kompost
nebude hned „super“, ale časem se to budu zlepšovat. Hlavní je začít a zkoušet.
Kompost se nám za naši snahu odmění.
Ve střední Evropě každoročně výrazně roste zájem o kompostéry. To znamená, že si
i v České republice stále více uvědomujeme zodpovědnost za hospodaření s
vlastním odpadem, což je pokrok v rámci hospodaření s odpady v Česku.
Více informací naleznete na www.zahradni-kompostery.cz.

Z historie
Spolky v Nové Vsi u Světlé (1. část)
Sdružení dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším spolkem v Nové Vsi. Byl založen v roce
1888, zejména díky řídícímu učiteli Františku Charvátovi. V době založení měl sbor
20 členů, kteří se scházeli v hostinci U Pechů.
Základní vybavení spolku pořídil za vlastní peníze František Charvát – koupil
dvoukolovou stříkačku a další vybavení v celkové hodnotě 700 zlatých.
V roce 1889 měli místní hasiči k dispozici výstroj pro 20 lezců, 12 stříkačů, 100 metrů
hadic, 16 žebříků, dva háky, lano a 10 přístrojů do kouře. Celková hodnota majetku
byla 1761 zlatých.
Již v únoru 1889 vyjel místní hasičský sbor na svůj první zásah: v Pohledi lokalizovali
požár na stavení pana Chládka. Do roku 1892 vyjel místní sbor k šesti požárům,
které (až na jeden) zlikvidoval. Osmkrát vyjel i mimo obec.
Již od roku 1889 se konaly v Nové Vsi pravidelné hasičské plesy a jiné zábavy
organizované místní hasičskou jednotou.
Spolek se v následujících letech potýkal s velkým nedostatkem financí. Jeho provoz
kromě členských příspěvků dotoval Obecní výbor, Velkostatek Světlá, továrna
v Dobré a hostinec U Křivských. I přes nedostatek financí byl sbor velmi platný –
několikrát za rok úspěšně hasil.
Stará dvoukolová stříkačka byla v roce 1911 vyměněna za novou a koupilo se též
100 metrů konopných hadic. Veškeré vybavení bylo uloženo v hasičské zbrojnici.
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První světová válka výrazně zasáhla do chodu místního hasičského spolku. Takřka
veškeré staré členstvo narukovalo, a tak se musel sbor znovu vybudovat. Činnost
spolku tak zůstala nepřerušena. Ve válečných letech se koupila nová stříkačka, která
byla nasazena při požáru v Kochánově v roce 1917.
Činnost sboru ale začala lehce upadat – několik let po sobě měl rozpočtový schodek,
ubývalo členů (v roce 1933 jich bylo pouze 19) a málo členů chodilo na schůze.
Druhá světová válka přinesla velké změny. Ze spolku museli odejít všichni Židé a do
úředního styku byla zavedena němčina. V roce 1942 byl všem hasičům znárodněn
veškerý majetek. Byly též zavedeny povinné denní i noční protipožární hlídky.
Po roce 1945 se plně obnovila činnost místního hasičského sboru. Majetek byl
slavnostně vrácen a 5. 1. 1946 byl znovu uspořádán hasičský ples s čistým výnosem
1586 Kč.
V roce 1951 došlo k přejmenování sboru na Hasičskou jednotu Nová Ves. V roce
1954 byl postaven nový sušák na hadice a opravena stříkačka, o rok později se
zakoupil automobil značky Štajer pro potřeby místních požárníků.
V roce 1973 došlo ke změně ve vedení a dlouholetého předsedu Františka Vincence
nahradil Oldřich Křivský. I jeho zásluhou bylo ustanoveno soutěžní družstvo, které se
začalo pravidelně zúčastňovat soutěžních klání.
V roce 1981 došlo k tragédii, když se při foukání vznítila sláma. Během likvidace
požáru místnímu požárníkovi, Miloslavu Špírovi, vypovědělo srdce a po převozu do
nemocnice zemřel.
Od roku 1999 působí novoveské družstvo v Havlíčkobrodské lize v požárním útoku.
SDH Nová Ves pravidelně pořádá soutěž spojenou s jedním kolem této ligy.
Novoveští hasiči Havlíčkobrodskou ligu v letech 2003 a 2005 vyhráli.
V roce 2001 bylo utvořeno družstvo Mladých hasičů a účastnilo se hry Plamen.
Činnost tohoto oddílu byla na čas přerušena, ale od roku 2007 znovu funguje.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 – 2008

Kultura
Bramboriáda
Obec Nová Ves u Světlé pořádala v sobotu 20. 8. 2016 již sedmý ročník
Bramboriády, letos s podporou Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
S přípravou se ale začínalo se značným předstihem. Velká část účinkujících byla
domluvena už koncem minulého roku. Kromě tradičních vystoupení dětí z naší
základní a mateřské školy a místních mladých hasičů, které patří mezi oporu a stálé
body programu, čekala na návštěvníky řada novinek.
Své dovednosti předvedli psí svěřenci pana Luboše Slavíka Astor a Letinka. Ukázali
nám řadu úsměvných triků i precizní zdolávání agility překážek. Publikum pak
rozpohybovaly mažoretky PINK. Nejprve se představily holčičky z týmu MINIPINK,
navnadily nás na vlnu ladných pohybů a připravily půdu pro svoje o trochu starší
kamarádky z týmu PINK.
Úsměv na tváři a úžas v očích dětí i dospělých vykouzlil kouzelník a iluzionista Aleš
Krejčí. Kouzlil se vším možným. V jeho rukách měnily svou barvu šátky, desky, různě
se objevovaly a ztrácely balonky, spojovaly a rozpojovaly provazy a kruhy. Velký
úspěch sklidil trik s mincemi. O pomocníky z publika nebyla nouze. Trochu přituhlo
při vystoupení s gilotinou. S napětím jsme čekali, zda o svou hlavu nepřijde jeden z
moderátorů. Iluze se povedla a hlava zůstala na svém místě. Zlatým hřebem
programu byla levitace, při které se se tajil dech.
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Po vystoupení dechové kapely Nová Lesanka následoval další adrenalin. Na řadě byl
blok soutěží. Jako první pojídaly brambory děti. Celkem soutěžilo 15 předškoláků a
21 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 bez
dotyku rukou sníst bramboru. Letos měly rekordní zastoupení ženy. Mezi jedenácti
soutěžícími byly ženy hned tři a jedné se podařilo zvítězit. Hlavní cenu - soudek piva
- vyhrála Petra Nováková z Nové Vsi u Světlé.
Dále se vyhlašoval vítěz kulinářské soutěže o nejlepší bramborák. Soutěž začala
hned po zahájení Bramboriády. Pětičlenná porota, ve které letos působil senátor
Jaromír Strnad, posuzovala šest soutěžních vzorků. Hodnotila se chuť, vzhled a
vůně. Titul nejlepší bramborák 2016 a hlavní cena vyhlídkový let letadlem putuje do
Ledče nad Sázavou, odkud je letošní vítězka Jiřina Fingerová.
Poslední vyhlášenou soutěží byla tipovací soutěž, kdy všichni mohli odhadnout, kolik
je ve vystaveném pytli brambor. Přesný počet 122 brambor neuhodl nikdo. Nejblíže
byla paní Příhodová, která na svůj lístek uvedla počet 121.
Hlavním hostem odpoledního bloku Bramboriády byla hudební skupina Maxíci
s Pavlem Vohnoutem Kyklopem. Nechyběly známé písničky jako Sluníčko, sluníčko
a Mašinka, ale i písně z nového repertoáru, např. Slůně. K velké spokojenosti všech
došlo na konci vystoupení i k několika přídavkům a autogramiádě, při které se mohli
fanoušci se zpěváky vyfotografovat.
Na večerním parketu hrála oblíbená domácí kapela Impuls.
O občerstvení se celý den starali členové Sboru dobrovolných hasičů.
Díky všem účinkujícím, sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům za hladký
průběh akce a těšíme se na další ročník.
Mgr. Jana Koukalová
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Zájezd do Horáckého divadla
Ve středu 14. 9. se konal zájezd do Horáckého divadla na představení Splašené
nůžky. Originální šílená komedie umožnila divákům zasáhnout do děje a rozhodnout
o dalším průběhu příběhu. Publikum se stalo přímým svědkem vraždy, o níž muselo
následně vypovídat a nakonec usvědčit vraha.

V obci se připravují následující kulturní akce:
28. 10. 2016 - drakiáda od 14:00 na louce u vodárny. Občerstvení zajištěno.
12. 11. 2016 - lampionový průvod od 17:30 na fotbalovém hřišti
26. 11. 2016 - zájezd na muzikál Sibyla
27. 11. 2016 - od 14:30 vánoční dílny pro děti na sále kulturního domu, v 16:30
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
30. 11. 2016 - posezení se seniory od 15:00
3. 12. 2016 - od 14:30 vánoční dílny pro dospělé
10. 12. 2016 adventní koncert dětského pěveckého sboru ZŠ Lánecká
Dále se v prosinci zapojíme do akce Česko zpívá koledy 2016.
Dobrovolní hasiči připravují vánoční bál pro děti - termíny budou upřesněny.
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Muzikál Sibyla
Máme ještě volná místa na muzikál Sibyla. Nenechte si ujít strhující příběh lásky
věštkyně Sibyly a krále Šalamouna a pojeďte s námi v sobotu 26. 11. 2016 do Prahy.
Cena zájezdu je 550 Kč a zahrnuje vstupenku na muzikál a dopravu. Odjezd ve 12.
hodin z autobusové zastávky. Představení začne v Divadle Hybernia v 18:00 hodin.
Zájemci, hlaste se na Obecním úřadě do 21. 10. 2016!

Sport
Novoveský Wimbledon 2016 zná vítěze
Dne 4. září proběhlo na novoveském kurtu tradiční tenisové ukončení s vyhlášením
vítězů. Letošního tenisového turnaje se zúčastnilo 24 hráčů, avšak dva pro nemoc
odstoupili. Turnaj probíhal celé léto a tenisté se podle svých výsledků postupně
zařazovali do výkonnostně stejných skupin, ve kterých pak hráli o vítězství.
Vítězem nejsilnější skupiny a zároveň celkovým vítězem se stal opět Milan Hart. Na
místě druhém se umístil Pavel Plaskoň a bronzový byl Martin Slezák. Bramborový
putovní pohár vybojovala Renata Kopřivová.
Tenisové ukončení opět probíhalo v duchu tenisové čtyřhry, kterou vyhrála dvojice
Jaroslav Beneš a Lucie Slezáková. Odměnou pro všechny vítěze se staly originální
skleněné tenisáky a tradiční tenisové diplomy.
Bc. Lucie Slezáková

Fotbal
Výsledky sezóny 2015-2016 Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
26. kolo
14. kolo

neděle 12. 6. 2016 Nová Ves u Sv. - Lípa B 2:1 (0:0)
sobota 18. 6. 2016 Keřkov – Nová Ves u Sv. 4:3 (2:1)

Celkově se Nová Ves u Světlé umístila na krásném 4. místě tabulky. Gratulujeme!
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Výsledky sezóny podzimní části sezóny 2016 – 2017
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

neděle 7. 8. 2016
sobota 13. 8. 2016
neděle 21. 8. 2016
neděle 28. 8. 2016
neděle 4. 9. 2016
neděle 11. 9. 2016
neděle 18. 9. 2016
neděle 25. 9. 2016
sobota 1. 10. 2016
neděle 9. 10. 2016
neděle 16. 10. 2016
neděle 23. 10. 2016
sobota 29. 10. 2016

Nová Ves u Sv. - Maleč
1:2 (0:1)
Lípa B – Nová Ves u Sv.
2:2 (0:1)
Nová Ves u Sv. – Leština B
3:2 (3:0)
Nová Ves u Sv. Sobíňov
6:1 (3:1)
Jeřišno – Nová Ves u Sv.
5:2 (4:2)
Nová Ves u Sv. – Věžnice B
5:1 (2:0)
Víska – Nová Ves u Sv.
4:2 (2:1)
Nová Ves u Sv. – Dolní Město 1:2 (0:1)
Havl. Borová B – Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. – Havl. Brod C
Hněvkovice – Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. – Česká Bělá
Šlapanov – Nová Ves u Sv.

Hasiči
Ročník 2016 je minulostí. V kategorii muži si pro celkové vítězství v České Bělé
doběhli kluci z Nové Vsi u Světlé, v kategorii ženy bere první místo Ždírec nad
Doubravou.
Letošní sezóna byla pro naše hasiče velice úspěšná. Z 12 kol, které letošní ročník
Rebel Havlíčkobrodské ligy měl, ani jednou nezklamali a pokaždé si nějaký ten bod
domů dovezli. V celkovém pořadí se tak kluci umístili na nejúžasnějším 1. místě se
158 body. Naposledy naši hasiči celý seriál soutěže vyhráli v roce 2005.
Klukům moc gratulujeme a do dalšího ročníku přejeme stále tak dobré výsledky jako
letos.
Lvíčata
V neděli 12. 6. 2016 odstartovalo 2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů v
požárním útoku. Pořadatelství se ujalo SDH Chotěboř. Na úvodní nástup se postavilo
40 družstev mladších a 35 družstev starších dětí. Nová Ves mladší A obsadili 25.
místo s časem 26.44s, mladší B bohužel skončili s neplatným pokusem. Starší áčko
obsadilo 4. místo s časem 16,63s a starší družstvo B obsadilo s časem 24,48s 28.
místo.
Třetí kolo HB turné mladých hasičů proběhlo 19. 6. 2016 u nás v Nové Vsi.
Zasoutěžit k nám dorazilo 32 družstev mladších a 28 družstev starších dětí. Na
domácí půdě se zadařilo především staršímu družstvu B, které s časem 17,01s
skončilo na úžasném 3. místě, Nová Ves starší A obsadilo 19. místo s časem 20,48s.
Mladším družstvům se domácí prostředí moc nevyplatilo, áčko obsadilo 19. místo s
časem 23,80s a béčko bohužel skončilo s neplatným pokusem.
Poslední kolo před prázdninami se konalo 26. 6. 2016 v Bezděkově. Zde se za
deštivého počasí postavilo na úvodní nástup 39 mladších a 34 starších družstev.
Nová Ves starší A obsadilo s časem 15,87s 1. místo, Nová Ves starší B skončilo na
15. místě s časem 18,80s. Mladší družstvo A skončilo na 24. místě s časem 24,34s a
mladší tým B skončil bohužel opět s neplatným pokusem.

11

Jelikož se v prázdninovém období dětské soutěže nepořádají, odjeli jsme s dětmi
třetí prázdninový týden na hasičský tábor do Janských Lázní.
5. kolo HB turné mladých hasičů v požárním útoku proběhlo 4.9.2016 v Kámeni. Zde
soutěžilo 28 družstev starších a 35 družstev mladších dětí. Nová Ves mladší A
obsadilo 23. místo s časem 25,70s, mladší tým B obsadil s časem 40,85s 30. místo.
Starší A vybojovali 11. místo s časem 19,72s a starší tým B obsadil 19. místo s
časem 22,93s.
Poslední kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů proběhlo 11. 9. 2016 v
Pohledu. Této soutěže se účastnilo 37 družstev mladších a 31 družstev starších dětí.
Nová Ves zde ale štěstí neměla. Starší A obsadili 25. místo s časem 29,38s, starší B
obsadili 27. místo s časem 44,52s, mladší A obsadili 33. místo s časem 45,96s a
mladší tým B obsadil 28. místo s časem 31,38s. V celkovém pořadí se v kategorii
starší umístila Nová Ves A na 8. místě a Nová Ves starší B na 12. místě.
Na naše malé hasiče ještě čeká podzimní kolo Hry PLAMEN Závod požární
všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 1. října v Habrech.
Dorost
V dorostenecké kategorii se Lucka Krupauerová a Jirka Pavlíček účastnili Krajského
kola Dorostu v Pacově. Tam Lucka obsadila 3. místo a Jirka 3. místo. Dále se
dorostenci účastní Českého poháru na 100m s překážkami a také
Havlíčkobrodského stovkování. I na naše dorostence teď čeká podzimní kolo Závodu
požární všestrannosti.
Tereza Kubíčková

Hasičský tábor
Hasičský tábor se stal pro mladé hasiče z Nové Vsi tradicí. Na první tábor jsme vyjeli
v roce 2012. Letos se uskutečnil tedy už popáté, zúčastnilo se ho 21dětí, 3
praktikanti a 6 vedoucích. Tábor se konal třetí červencový týden v Janských Lázních.
Celý pobyt nás provázelo téma Pevnost Boyard. Vedoucí se inspirovali
stejnojmennou televizní soutěží.
Cesta vlakem trvala dlouho. Kvůli zpoždění vlaku nám ujely všechny autobusy, a tak
jsme museli jít asi 3000 m pěšky. Na místo jsme dorazili až v sedm večer, poté jsme
si rozdělili pokoje a šli jsme se ubytovat. Po vybalení následovala večeře, kterou
jsme transportovali v našich batohách.
Druhý den jsme se rozdělili do týmů: Štístka, Hell tea a Draci. Vymysleli jsme si
pokřik a vlajku. Třetí den jsme začali hrát hry. Každé ráno začínalo rozcvičkou
(dlouhou). Vedoucí měli jako každý rok připravený bohatý program.
Nejlepší byla noční hra, při které jsme hledali ve čtyřech sklenicích klíč. V úterý jsme
jeli na výlet. Vyjeli jsme lanovkou na Černou horu (nahoře jsme měli hrozný hlad a
museli jsme vyndat svačiny) a pokračovali jsme pěšky do Pece pod Sněžkou.
Den před odjezdem se vyhlašoval vítěz Pevnosti Boyard. Po splnění všech indicií a
klíčů se otevřela brána k pokladnici. Celkovým vítězem se stalo družstvo Štístka, ale
oceněni byli všichni.
Týden utekl jako voda a my už přemýšlíme, jaké téma si pro nás vedoucí připraví na
příští tábor.
Olča, Eliška, Mája, Petr (žáci 8. a 9. třídy ZŠ)
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Redakce: „Holky, byly jste na táboře obě poprvé. Co se vám líbilo a co se vám
naopak na táboře nelíbilo?“
Natálka: „Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli po svíčkách a lovili jsme bobříka odvahy.
Nelíbilo se mi, že tam byla se mnou mamka. Příště pojedu sama.“
Bára: „Líbilo se mi, jak jsme se měli napít brčkem z hrnce a pak to vyplivnout.
Nejhorší bylo, jak jsme šli na tábor tou dlouhou cestou.“

Recepty našich čtenářů
Cheesecake s bílou čokoládou a jahodami podle Ivči
Základ:
2 balení BeBe sušenek
50 g másla
Krém:
2 bílé čokolády
250 g mascarpone
250 g zakysané smetany
250 g tvarohu
2 vanilkové cukry
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Poleva:
jahody, vanilkový cukr
Sušenky rozmačkáme na malé kousky, přidáme změklé máslo a promícháme. Takto
připravený základ navrstvíme na dno kulaté formy na pečení. Bílou čokoládu
rozpustíme ve vodní lázni. Necháme mírně vychladnout. Mascarpone utřeme se
zakysanou smetanou a tvarohem. Přidáme rozpuštěnou bílou čokoládu a vanilkové
cukry. Rozmixujeme a navrstvíme na základ. Dáme do chladničky, nejlépe na celou
noc.
Jahody nakrájíme na menší kousky, dáme do hrnce, přidáme cukr podle toho, jak
sladkou jahodovou hmotu chceme mít a vaříme.
Při podávání poléváme horkými jahodami povrch vychlazeného cheesecaku.

Děti
Milé děti,
prázdniny jsou nenávratně pryč, před námi je podzim a s ním spojené období dešťů,
létajících draků, lampiónových průvodů.
Pro mnohé z vás začal nový školní rok. Začátek školy přináší nové kamarády,
zábavné činnosti a mnoho zajímavých informací.
Pokud budete chtít, tak se přijďte za námi podívat na sál, kde potkáte ostatní děti,
naučíte se básničky a zacvičíte si s tradičními i trochu netradičními pomůckami.
Naším cílem nejsou opravdu žádné velké sportovní výkony, ale smysluplné strávení
volného času. Menší děti si zacvičí s rodiči, starší mohou mamku poslat domů.
Pojďte vyzkoušet nové pomůcky, které byly pro letošní rok pořízeny (kužele
s čísly…).

14

Pokud si s rodiči budete chtít udělat podzimní výlet, určitě navštivte Dýňový svět
v Nové Vsi u Leštiny. Čeká na vás velké množství dýní, dlabárna, strašidelná věž,
slámohrad, bludiště, vyhlídkové patro, občerstvení…
Na farmě se specializují na pěstování a prodej dýní a obilovin, nabízejí vlastní med,
chovají ovce. V nabídce mají dýně na Halloween (různé druhy, tvary, velikosti), dýně
ozdobné, malé i velké na dekoraci, dýně vhodné na dekoraci i na vaření. Letos bude
otevřeno od 24. září od 9 hodin. Dýňový svět můžete navštívit do konce října.
Více zde: http://www.dynovysvet.cz

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les, ale i naší Novou
Ves?
Pokud milé děti nevíte, odpověď naleznete v křížovce níže. Nebude to ale lehké.
Odpověď získáte opět jen z hádanek, kde jsou ukryta všechna možná zvířátka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.

Malý velký, bílý, černý,
svému pánu je vždy věrný.
Ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti.

2.

Heboučká je jako z vaty,
Kožíšek má mourovatý.

3.

Červeně mu svítí hlava.
Ťuky, ťuky, ťuk,
telegramy vyklepává na stoletý dub.
Pozor! Důležitá zpráva:
dřevo, které postonává,
slavný doktor bez řečí,
proklepe a vyléčí.

4.

Jako čerti rohy mívá,
přesto spíše bílá bývá.
Prapodivnou mluví řečí nemá meč, a přitom mečí.

5.

Když udělá ko-ko-ko,
načechrá si peří,
bude vejce na měkko,
pro mne na večeři.

6.

Ve zdi díra,
mlsám sýra,
to jsem celá já.
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