Novoveské zvěsti IV. /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,
po roce tu opět máme Vánoce! Období, kdy bychom měli zapomenout na běžné
problémy a užívat si vánoční atmosféru plnými doušky. Rodinná setkání, vánoční
cukroví a samozřejmě vánoční pohádky, to vše nás během Vánoc doprovází. Ta
neopakovatelná atmosféra, která k
Vánocům patří, se nedá zapomenout.
Proto se radujme z maličkostí a z
každého upřímného úsměvu, a to
nejen během vánočních svátků, ale
během celého roku. Rád bych
poděkoval
všem
zastupitelům,
spoluobčanům, vedoucím organizací
za spolupráci a vám všem jménem
obecního
úřadu
a
celého
zastupitelstva popřál krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2018 hlavně hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Václav Kopic, starosta obce

Aktuality
 V září a říjnu byly natřeny střechy na místní základní škole a na budově
bývalého lihovaru. Akce byla podpořena Krajem Vysočina z Programu obnovy
venkova Vysočiny v roce 2017.
 V listopadu byla v obci Nová Ves u Světlé a v místní části Dobrá nad Sázavou
provedena deratizace kanalizace a bylo nainstalováno nové osvětlení
vánočního stromu.
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Střípky z Obecního úřadu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech
20. 10. – 21. 10. 2017. Níže přinášíme výsledky voleb v naší obci.

Vítání občánků
Dne 11. 11. a 25. 11. 2017 byli
přivítáni nově narození občánci.
Celkem bylo přivítáno 7 dětí.
Do naší obce vítáme Amálii,
Anežku,
Sáru,
Štěpánku,
Jaroslava, Václava a Patrika
Nicolase. Děkujeme za pěkná
vystoupení místní Základní a
Mateřské škole.
Kam to ten čáp asi letí,
kdo se zase dočkal dětí.
- počkej, tyhle já znám…
velkou radost z toho mám…
Maminko a tatínku,
blahopřeji k miminku.
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Okénko školy
EU – peníze do škol
Od začátku školního roku 2017/2018 se naše škola zapojila do projektu Moderní
formy výuky, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je
zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků Základní školy a
Mateřské školy Nová Ves u Světlé. Naší škole tyto tzv. „šablony“ přinesly několik
vylepšení. V mateřské škole jsme mohli zaměstnat tzv. školního asistenta, který
pomáhá paní učitelkám při sebeobsluze dětí i při organizování tzv. řízené činnosti,
což se v letošním školním roce, kdy do MŠ nastoupilo hodně malých dětí, opravdu
hodí. Dále mají paní učitelky ze školky možnost stáže a sdílení zkušeností na jiné
mateřské škole dle vlastního výběru. V základní škole fungují pro žáky dva nové
zájmové útvary - čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Dále mají
žáci základní školy možnost docházet na doučování českého jazyka, matematiky a
anglického jazyka. Zbylé finanční prostředky z tohoto projektu bude škola moci využít
na nákup knih, různých deskových her, hraček a dalšího vybavení ZŠ i MŠ.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Vánoční besídka školy
Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, tetičky, strýčky, známé, bývalé žáky
školy i ostatní obyvatele Nové Vsi u Světlé na již tradiční vánoční besídku školy.
Letošní vánoční besídka se koná v úterý 19. prosince 2017 od 15.30 h v sále
místního kulturního domu. Kromě kulturního programu, ve kterém vystoupí děti z
mateřské školy i žáci základní školy (letos přijde možná i kouzelník), pro Vás bude
jako každý rok zdarma připraveno občerstvení ve formě cukroví a vánočního punče v
alko i nealko variantě a vánoční jarmark, na kterém si budete moci zakoupit různé
vánoční dárkové a dekorační předměty, na jejichž výrobě se podíleli žáci naší školy.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Podzim ve školce
Podzim ve školce byl pro nás velmi pestrý. Učili jsme se poznávat geometrické tvary
a barvičky. Pomocí encyklopedií jsme zkoumali vesmír, planety a hvězdy. Pozorovali
jsme počasí a s ním spojené změny v přírodě. Popřáli jsme šťastnou cestu ptáčkům,
co letí do teplých krajin a dobrou noc zvířátkům, chystajícím se k zimnímu spánku.
Ani letos jsme nezapomněli na
BAREVNÝ TÝDEN. V pondělí nás
čekala barvička zelená. Při cvičení
jsme se proměnili v žabičky a
zatancovali žabí tanec. Určovali
jsme, která zvířátka jsou zelená. Poté
jsme si obtiskli zeleně lístečky.
V úterý byla barva oranžová. Po
žirafím tanci jsme se naučili písničku
o dýni. Když nastala červená středa,
zacvičili jsme si jako hasiči. Obtiskli
jsme červená jablíčka a hledali
červenou barvičku ve školce. Ve
čtvrtek jsme školku rozzářili žlutou
barvičkou. Zazpívali jsme písničku a vyrobili žlutá zářivá sluníčka. Týden jsme
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zakončili modrým pátkem. Nakonec jsme si zopakovali barvičky celého týdne. Cílem
celého projektu bylo osvojit si a poznávat barvy.
Také nás navštívila zvířátka. Formou krásného vyprávění jsme se naučili něco o
životě ježka, sovy pálené, výra velkého, sýčka a poštolky.
27. 12. proběhlo vánoční fotografování.
1. 12. k nám přijelo maňáskové divadlo Šternberk a zahrálo 3 pohádky (Hrnečku
vař!, O Smolíčkovi a O zlaté rybce).
Také jsme pečlivě nacvičovali na vystoupení pro novoveské seniory a vánoční
besídkou zakončíme starý rok 2017 a popřejeme si krásné prožití vánočních svátků.
V novém roce 2018 se na vás budou opět těšit paní učitelky z MŠ.

Životní prostředí
Desatero správného vytápění
Jak správně topit v domácím kotli?
• Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva
neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě
zhoršuje.
• Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
• Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím
méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho
úsporný provoz.
• Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem.
• Nespalujte odpad!
Jak naopak za teplo ušetřit?
• Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte
se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.
• V zimě větrejte krátce a intenzivně.
• Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek
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před topným tělesem, kryty topných těles).
• Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty
pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou
teplotu.
• Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

Jak škodí spalování odpadů?
o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC
unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká
jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená
prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky
ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev
a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na
zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného
dvora.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i
sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního
prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z
oblasti ŽP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich
snižování“.

Z historie
Jak vznikla Stvořidla
Mezi městy Světlou a Ledčí se řeka Sázava prodírá v hlubokém zářezu mezi
Melechovem a Žebrákovským kopcem. V cestě jí stojí plno velikých balvanů, šumivý
proud je přeskakuje nebo obchází a svými stříbrnými vlnkami omývá a krásně
ohlazuje.
Stráně po obou březích, porostlé smrkovým lesem, jsou rovněž plné velikých balvanů
a přecházejí místy ve skalní srázy. Avšak i tam se vyšplhaly bílé břízky a dívají se
odtud na třpytivou hladinu. Tomuto překrásnému koutu přírody s peřejemi řeky
Sázavy dal náš lid již dávno jméno Stvořidla.
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Před mnoha a mnoha léty zde však peřeje nebyly a řeka tekla klidně pod
melechovskými stráněmi, lemována pásem vrb a olší. Ani svahy Melechova nebyly
prý tak kamenité a neúrodné a v okolních vesnicích žilo nemálo bohatých sedláků.
V jedné z nich, v Rejčkově, hospodařil zámožný sedlák. Nebyl zdejší. Přišel jako
vysloužilý voják, oženil se ve vsi se starší vdovou a vyženil pěkný grunt. Leč práce na
polích se mu příliš brzy znelíbila, a tak šlo hospodářství od deseti k pěti.
Když tak jednou s kravami u lesa oral, přišla na něho zase líná chvilka, nadával na
práci a posílal ji k čertu. Pak vypřáhl krávy, uvázal je ke stromu, lehl si na kraj lesa a
usnul.
Když se probudil, nechtěl ani zrakům věřit: pole je už skoro celé zorané, jen při
dolním konci zbývá ještě kousíček. Za pluhem s kravkami si vykračuje hezky urostlý
člověk, oblečený jako myslivec.
Neznámý dooral, přišel k sedlákovi a povídá: Já jsem čert. Před chvilkou jsi mě volal,
abych za tebe pole zoral. Přišel jsem a práci jsem udělal. Jsi spokojen? Chceš-li,
půjdu k tobě do služby, všechnu práci za tebe udělám, ale za deset let si vezmu tvou
duši. Líný sedlák se vším souhlasil a čertu se upsal.
Čert byl výborným čeledínem. Do práce opravdu jako čert a všechno se mu dařilo.
Vypěstoval nejlepší obilí z celé vesnice, brambor bylo jako smetí, hlávka zelí se sotva
vešla do košíku a stromy byly obsypány plody div se větve nelámaly. Takový život se
sedlákovi moc líbil. Stále jen odpočíval a poroučel.
Leč deset let uplynulo jako voda v Sázavě, a tak jednoho dne ráno mu čert oznámil:
Dnes v poledne je to už deset let, co ti sloužím. Lhůta vypršela, a tak se chystej platit
zase ty! Dnes v noci si pro tebe přijdu.
Sedlák stál jako opařený. V pohodlném živobytí na smlouvu úplně zapomněl a svět i
život na zemi se mu nesmírně zalíbil. I uvažoval, jak by čerta oklamal, nemohl však
na nic přijít, a tak se svěřil se svým trápením ženě. Dobře udělal, protože ta si hned
věděla rady. Doběhla do Loukova ke kostelníkovi pro svěcenou vodu a vykropila celý
dům i zápraží.
Když se začalo stmívat, usedli ve světnici a s obavou čekali, co se bude dít. Za
nějakou dobu uslyšeli zvenku vzteklé volání čerta: pekelník se nemohl dostat do
domu přes svěcenou vodu. Viděl, že ho sedlák podvedl. Rozhodl se proto zničit
alespoň všechna sedlákova pole. Vrátil se rychle do pekla, sebral veliký pytel a už s
ním letěl za řeku na Žebrákovský kopec, kde byl lom. Začal do pytle sbírat veliké
balvany, kterými chtěl zasypat sedlákovy pozemky.
Pytel se plnil, ale čert cpal do něho balvan za balvanem, a pořád jich neměl dost, jen
aby se pomstil co nejvíce. Když byl pytel tak přeplněn, že jej mohl sotva unést,
nechybělo už mnoho do rozednění.
Čert si hodil náklad na záda a letěl k Rejčkovu. Ale nedolétl ještě ani k řece, když se
u Pultarů ve smrčenském mlýně probudil první kohout a silně zakokrhal. To bylo
znamení, že končí síla a moc zlých duchů, a tu začal slábnout i náš čert. Musel
kamení stále víc a víc usypávat, a když dolétl k Rejčkovu, byl pytel poloprázdný.
Všude, kudy letěl, zůstaly ležet veliké i menší balvany, nejvíc v korytě a na březích
Sázavy, a zbytek roztrousil na svazích Melechova.
Tak vznikla Stvořidla i kamenité svahy melechovské. Čertova pomsta zničila někdejší
jejich úrodnost.
Eduard Doubek: Na Sázavě
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Kultura
Draci létali až k oblakům
Akce Drakiáda 2017 úspěšně ukončena. Pouštění draků patří v naší obci již
k tradičním událostem, na kterou se těší především ti nejmenší. Letos 28. 10. se
konal jubilejní desátý ročník. Soutěžilo se ve třech disciplínách: nejhezčí doma
vyrobený létající drak, nejoriginálnější recyklovaný drak (nemusel létat) a nejdéle
létající drak. Nad Novou Vsí létalo téměř 40 draků.
Všechny děti obdržely diplom, balíček se sladkostmi a dalšími drobnostmi, výherci
soutěžních disciplín si pochutnali na dortu. Krásného recyklovaného draka vyrobili
doma Martinek a Filípek Paďourkovi, nejdéle létal Vojta Růžička s drakem Kobrou.
Cena za nejhezčího doma vyrobeného létajícího draka putovala k Davídkovi a
Robinkovi Kábelovým.
Občerstvení (špekáčky a čaj) zajistila obec Nová Ves u Světlé. Poděkování patří také
Daně Krupauerové, která věnovala hlavní ceny pro vítěze jednotlivých kategorií - tři
dorty ve tvaru draka.
Mgr. Žaneta Slezáková

Lampionový průvod
Na letošní lampionový průvod, v pořadí třetím, jsme se v naší obci velice těšili. Letos
se konal v pátek 3. listopadu, jediné co jsme s jistotou věděli, byl start a cíl. Sraz byl
v 17:30 na fotbalovém hřišti a odtud se všichni zúčastnění vydali odtajnit směr
našeho průvodu. Nejprve jsme prošli novostavby a poté jsme se procházkou vydali
směrem k vodárně. Tam jsme ale nedošli všichni. U Šorčíků se naše různorodá
skupina rozdělila na dva tábory. Ti statečnější a starší se vydali do úplné tmy
směrem k vodárně, kde si naplno užili světla lampionů. A menší děti se pomalu
vydaly k cíli našeho průvodu.
Závěrem tohoto večera bylo posezení v místním kulturním domě, kde bylo připravené
občerstvení od našich šikovných maminek. Touto cestou chceme poděkovat všem,
kteří se na přípravě podíleli. Těšíme se na další ročník v následujícím roce.
Bc. Šárka Slezáková

Adventní čas v obci
V sobotu 2. 12. se konaly vánoční dílny pro dospělé, kde si místní ženy mohly vyrobit
adventní věnce a jiné vánoční dekorace.
Letošní advent začal až 3. prosince. Tradicí v naší obci je každoroční rozsvěcení
vánočního stromu před obecním úřadem. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti z místní
ZŠ a MŠ nám předvedly pásmo básniček a písniček. Na sále kulturního domu
v odpoledních hodinách probíhaly vánoční dílny pro děti, kde si naši nejmenší mohli
vyrobit skleněné svícny, nazdobit perníčky, namalovat sádrové odlitky…
V předvečer svátku sv. Mikuláše obcházel Mikuláš ve společnosti anděla a čerta
rodiny s dětmi.
Obec uspořádala 6. prosince v sále kulturního domu předvánoční posezení pro
seniory. Starším spoluobčanům zazpívaly a zatančily děti z místní ZŠ a MŠ.
K poslechu a tanci zahrála kapela ČAS. Občerstvení zajistila obec Nová Ves u
Světlé.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Plánované akce
 16. 12. – dětský vánoční bál od 14:30
 březen - dětský maškarní bál, hasičský ples (hasiči)
 Připravujeme zájezd na muzikál do Prahy.

Sport
Cvičení s Kristýnou
Jedná se cvičení určené pro ženy, při kterém si procvičíme všechny svalové partie
(hlavně ty problémové ) a společně se zapotíme.
Neváhejte a přijďte si zlepšit kondici, odreagovat se
od každodenního stresu!
Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu, která se
uskuteční v pátek 5. ledna 2018 v 17:00 hodin na sále
místního kulturního domu. Dále se bude cvičit vždy ve
stejném čase.
Co s sebou? Pohodlné oblečení, tenisky, karimatku nebo jinou podložku na cvičení.
Předpokládaná cena 500 Kč za 10 lekcí (počet lekcí bude záležet na počtu
přihlášených).

Jóga
Přijďte si protáhnout tělo a zklidnit mysl. Začínáme v pondělí
8. ledna 2018
v 18:30 hodin na sále kulturního domu
v Nové Vsi u Světlé.
Na cvičení si s sebou vezměte: pohodlný cvičební úbor,
teplé ponožky, karimatku nebo deku.
Cena 500 Kč za 8 – 10 lekcí (počet lekcí bude záležet na
počtu přihlášených cvičenců).

Stolní tenis
Od 10. 10. 2017 probíhá každé úterý od 19.00 na sále KD v Nové
Vsi stolní tenis. Přezutí s sebou. Přijďte si „zapinkat“.

Florbal
Od října probíhá každou neděli od 19.00 na sále KD v Nové Vsi
florbal. Přezutí a sportovní oblečení s sebou. Přijďte si zahrát.
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Fotbal
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
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. 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“
Ledeč n. S. „B“ - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Havlíčkova Borová „B“
Rozsochatec „B“ - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Věžnice „B“
Česká Bělá - Nová Ves u Sv.
Lípa „B“ - Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. - Šlapanov

3:2
3:1
3:2
5:1
0:4
3:0
6:1
4:1
5:2
10:1
1:1
1:2
6:2

Po ukončení podzimní části sezóny je fotbalový klub TJ Jiskra Nová Ves u Světlé na
3. místě tabulky.
Jménem TJ Jiskra Nová Ves u Světlé přeji všem klidné Vánoce a do roku 2018
hodně zdraví, štěstí a úspěchy nejen na fotbalovém hřišti.
Vlastimil Šimek

Hasiči
Lvíčata
V sobotu 7. 10. 2017 proběhlo nedaleko České Bělé podzimní kolo HRY PLAMEN,
Závod požární všestrannosti. Celkem se této soutěže účastnilo 53 hlídek v kategorii
mladších dětí, 54 hlídek v kategorii starších dětí, 29 dorostenek, 24 dorostenců a 6
družstev dorostu. Za Novou Ves nastoupily 2 pětičlenné hlídky mladších dětí, 2
hlídky starších dětí a 6 dorostenců.
Děti zde závodily ve střelbě ze vzduchovky, základech topografie a určování mapy a
azimutu, požární ochraně, uzlování, základech zdravovědy a přelezu po vodorovném
laně.
V kategorii mladší se Nová Ves A umístila na 19. místě a nasbírala 24 trestných
bodů, Nová Ves C obsadila 50. místo a nasbírala 57 trestných bodů.
Ve starší kategorii obsadila Nová Ves A 2. místo a nasbírala 11 trestných bodů a
Nová Ves C obsadila 33. místo a posbírala 28 trestných bodů.
Dorost
V dorostenecké kategorii dívek závodu nás reprezentovala Marie Hartová, která
obsadila celkové 18. místo a posbírala 1 trestný bod, dále Olga Říhová, která se
umístila na 13. místě s 1 trestným bodem, Martina Podaná, která se umístila na 3.
místě s 0 trestnými body, Anička Pavlíčková, která se umístila na 22. místě s 0
trestnými body, Adéla Pelcová obsadila 17. místo s 1 trestným bodem a Eliška
Řezníková, která se umístila na 9. místě s 0 trestnými body.
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V současné době se na schůzkách věnujeme různým hrám, s dětmi jsme se také
vydali bruslit na zimní stadion do Světlé nad Sázavou a pomalu začneme trénovat na
jarní oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne pravděpodobně začátkem května.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát vše nejlepší do nového roku, mnoho zdraví,
štěstí, lásky, pohody a splněných přání.
Tereza Kubíčková

Děti
Ahoj děti,
přijďte si společně s kamarády zacvičit. Po vánočních prázdninách začínáme zase
3. 1. 2018 v 16:30 na sále kulturního
domu v Nové Vsi u Světlé, dále každou
středu ve stejný čas tamtéž.
Doporučený věk dětí: 2 – 8 let
S sebou: pití, boty na cvičení
Náplň: jednoduché pohybové aktivity
doplněné krátkými říkankami, hry v
kolektivu, zdokonalování dovedností na
nářadí, míčky, míče, tunel, overbally,
švédská bedna, žíněnky, žebřiny,
lavičky, trampolína, padák, obruče,
motorické
dráhy,
zpěv
lidových
písniček…
Cena: 20 Kč/dítě (u sourozenců platí pouze nejstarší)
Těší se na vás Žaneta Slezáková
Sněhuláčkovi je na obrázku samotnému smutno.
Dokreslete do obrázku nějaké děti, abyste mu udělali
radost.

Novoveské zvěsti vydává jako obecní zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku)
Obec Nová Ves u Světlé, čp. 5, PSČ 58291, IČ: 65197887, tel. 569456658. Redakce: Mgr. Žaneta
Slezáková, Mgr. Jana Koukalová, Ing. Iva Beránková, Tereza Kubíčková, email:
slezakova.zaneta@seznam.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 22560. Vychází čtyřikrát ročně.
Otištěné příspěvky jsou stanovisky autorů a nemusí vždy vyjadřovat postoje obce. Vychází v nákladu
200 ks. Číslo IV. /2017 vydáno dne 8. 12. 2017 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla I. /2018 je
1. 3. 2017.
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