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Vážení spoluobčané,
za uplynulé období proběhla v naší obci celá řada událostí. Než jsme se nadáli,
máme tu letní čas. Přejeme všem hezké prázdninové léto a věříme, že si
nadcházející dovolenkové dny náležitě užijete. Tak hodně prosluněných dnů a
samou radost do Vašich rodin. Děkujeme za každý příspěvek a po prázdninách na
shledanou.
Redakční rada

Aktuality
Zpětný odběr elektrozařízení
Občané mají možnost každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 10:00 hodin
odevzdat nepotřebné elektrospotřebiče v bývalém lihovaru.

Kdo dnes zaváhá, neušetří
Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první
pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s pomocí
dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou potřeba
vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane. A přitom je stejně bude
muset vyměnit – ale už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold Benda, obchodní ředitel
českého výrobce kotlů Benekovthermu z Horního Benešova, a dodává: „při výši
dotace kupříkladu 120 tisíc na kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí jen 30 tisíc. A
tahle investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ Nízkoemisní automatické
kotle Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí splňovat ty nejpřísnější
emisní limity. Smyslem dotace ministerstva životního prostředí je totiž právě dopad
na životní prostředí a ovzduší. „Například, Česká obchodní inspekce teď řeší kotel se
zahraničním certifikátem, který ale v české státní zkušebně neprošel testy,“
upozorňuje ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký, „proč by
měli lidé požadovat certifikát od nezávislé zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel
nebude splňovat limity, buď nemusíte dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete
muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní se testuje dron, který bude
z kouře z komína schopen přesně určit, jaké spaliny vypouští domácnost do ovzduší.
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„Nasaje kouř, vyhodnotí prachové částice, jejich velikost a koncentraci. Laboratorní
rozbor pak určí, co člověk přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi technik Petr
Sejkora, který takové drony testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký certifikát kotel má.
Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se stát, že mnohem víc pak zaplatí na
pokutách,“ připomíná k tomu Mojmír Krátký z asociace.
A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby od podání žádosti po
vyplacení dotace, musí si zajistit překlenovací financování. My tohle všechno za něj
uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu přednosti tohoto
největšího českého výrobce automatických kotlů. „Lidé většinou podávají jednu
žádost o dotaci za život a mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“ vysvětluje
Leopold Benda, proč se rozhodli poskytovat klientům veškerý servis. Další věcí je
financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik peněz, aby překlenul dobu, než
ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou ProBydlení lze výhodně financovat celou
výměnu kotle. S 5% úrokem splátky úvěru lze výhodně překlenout období, než dotaci
dostane. Zároveň si může podle svých možností zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje
Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické spolupráce společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše dotace ale
bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno na začátku, kdo dnes zaváhá,
přijde ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno topit jen v kotlích,
které splňují přísné emisní limity. Tedy, kdo dnes nepodá žádost o dotaci, stejně
bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za své. A pokud to neudělá, hrozí mu
pokuta až 50 tisíc. „Lidé si to ale uvědomují. Naše partnery, servisní centra a
montážní firmy, oslovují a dohadují s nimi vyřízení dotace a montáž nového kotle,“
doplňuje inženýr Benda ze společnosti Benekovtherm.
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz

Střípky z Obecního úřadu
Dotace





6. 6. byla v obci dokončena akce ,,Výsadba zeleně v obci Nová Ves u Světlé"
v částce 175 746 Kč, na kterou jsme získali dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 80%
NOVOVESKÁ BRAMBORIÁDA 2016 - ,,Jednorázová akce 2016" z Fondu
Vysočiny ve výši 30 000 Kč
výměna oken ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé - v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny ve výši 110 000 Kč
oprava komunikace (připravuje se na září nebo říjen 2016, až budou dokončeny
práce na dosud probíhajících uzavírkách v okolí, jedná se o úseky směr k
vodárně a k lavičce na Ředkovák)

Bylo zakoupeno pět košů s držáky na sáčky na psí exkrementy, v nejbližší době budou
umístěny po obci.
Připravuje se oprava komína v lihovaře, z nabídek byl jako zhotovitel vybrán pan Špreňar
- cena 149 000 Kč bez DPH - zahájení konec srpna - září.

Vítání občánků
Noví občánci naší obce byli přivítáni dne 16. 4. a 11. 6. Celkem bylo přivítáno šest
dětí, z toho 4 chlapci a dvě děvčata. Děkujeme za pěkná vystoupení místní mateřské

2

a základní škole. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky obdržely květinu a
děti certifikát k dětskému kontu Beruška u KB se vkladem 5 000 Kč.

Reflexní prvky
Víte, že dne 20. února 2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb. o silničním
provozu. Chodci mají nově povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené
viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením. V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta v
rozmezí od nuly do 2000 Kč blokově, od 1500 do 2500 Kč ve správním řízení.
Z počátku řešily policejní hlídky porušení této povinnosti domluvou, ale nyní již začaly
občany pokutovat. Cílem je především prevence vážných a smrtelných nehod,
způsobených tím, že chodec nebyl na silnici dostatečně viditelný.

Okénko školy
Co bylo v naší školce…
Protože se nám školní rok pomalu, ale jistě blíží ke konci, chtěla bych vás seznámit
alespoň s některými školními akcemi, které se u nás konaly.
Dne 28. 1. jsme uspořádali ve školce karneval. Pro děti jsme připravili soutěže,
taneční hry a diskotéku. Každé z dětí také představilo svou masku. Tancovali tu
princezny, piráti, strašidla, rytíři, zvířátka, čarodějnice, čerti a dokonce přišel i
Křemílek a Vochomůrka. Na konci karnevalu dostaly odměny a diplom. Všichni jsme
si to naplno užili.
V termínu 2. 2. - 12. 4. jezdily některé děti na kurz plavání. Zde se postupně formou
hry seznamovaly s vodou, naučily se potápět, splývat a později i plavat. Na konci
kurzu dostaly děti vysvědčení.
3. 3. 2016 k nám zavítalo loutkové divadlo. Zahráli nám své tři pohádky „Učili jsme se
písmenka“, „Prosím x děkuji“, „Nebýt líný“.
29. 4. k nám přiletěli čarodějové a čarodějnice. Školní děti si připravily pro školkové
děti různé soutěže a úkoly. Za splnění úkolu byli všichni odměněni. Na ohništi byla již
připravená čarodějka, kterou jsme poté spálili a nakonec jsme opékali buřtíky. Bylo to
hezké zakončení týdne.
11. 5. jsme přichystali pro maminky besídku ke Dni matek spojenou s dílničkami. Děti
měly připravené krátké pásmo písniček, básniček a tanečků. Poté jsme měli pro
maminky jako překvapení video, kde děti odpovídaly na otázky o maminkách.
Nakonec si mohly s dětmi vytvořit papírového šnečka na špejli a slepovaly
rozstříhanou fotku. Doufáme, že si den maminky s dětmi náležitě užily.
18.5. proběhlo fotografování.
24.5. proběhl zápis do MŠ. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty dvě děti.
31.5. jsme vyrazili na výlet do vesničky řemesel v Ostré nad Labem.
3. 6. jsme se vydali do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, kde jsme shlédli příběh o
jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen
Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která
utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěšila i ty nejmenší diváky.
Lucie Petrová, učitelka MŠ
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Životní prostředí
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém,
jako 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
téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude 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“ www.jsemzpet.cz 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.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé republice.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
4
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Historie
Tělocvičná jednota Sokol v Nové Vsi (2. část)
V roce 1926 se konal další Všesokolský slet, na který se vypravilo 20 novoveských
cvičenců.
Většina kulturních akcí Sokola byla organizována jeho zábavním odborem, který též
začal pořádat taneční hodiny. Vstup na ně byl jednu korunu a těšily se obrovskému
zájmu.
V polovině roku 1928 se místnímu Sokolu dostalo cti pořádat okresní cvičení.
Lihovarské družstvo propůjčilo k cvičení své nádvoří a všichni místní Sokoli měli
mnoho práce s organizací celé akce. Nakoupilo se 60 kg párků, 300 pohledů,
zhotovovily se plakáty a pozvánky pro nejširší okolí. Za chladného, nestálého počasí
17. 6. se uskutečnilo cvičení, kterého se zúčastnilo asi 1000 osob! I přes určité
nedostatky v organizaci (občerstvení bylo připraveno až odpoledne, takže ti, co přijeli
ranním vlakem, mohli pouze žvýkat syrovou kávu), byl celkový výtěžek z akce 2 302
koruny!
Místnímu Sokolu ale postupně ubývalo členů, například v roce 1932, kdy se konal
další slet, jich bylo pouze 18. Úbytek členů se projevoval ve snížené činnosti celé
tělocvičné jednoty. Na divadlo nezbýval čas a odebíralo se mnohem méně časopisů.
Činnost novoveských Sokolů se redukovala pouze na cvičení a každoroční
organizování slavnostního plesu.
Poslední předválečný Všesokolský slet, v roce 1938, byl novoveskými zastoupen jen
velmi málo.
Válečné období a s ním spojená změna poměrů v českém státě byly pro Sokoly
velmi nepříznivé. Ještě 5. 5. 1940 uzavřela místní tělocvičná jednota smlouvu se
školou o bezplatném půjčování nářadí, poté se ale sokolské kroniky odmlčely.
Organizace Sokol byla nacisty zakázána 8. 10. 1941 a veškerý její majetek byl
zkonfiskován.
Nedlouho po konci druhé světové války, 17. 6. 1945, byla ale činnost Sokola v Nové
Vsi znovu obnovena. Starostou se stal Antonín Vála, který při svém projevu prohlásil:
„Po šestiletém válečném utrpení a šikování všeho českého lidu, sešli jsme se opět ku
pokračování naší tělocviční a výchovné činnosti“.
Dalšímu rozvoji sokolského hnutí v Nové Vsi ale učinily přítrž změny poměrů v
československém státě. Všechny dosavadní tělovýchovné organizace byly sloučeny
v jednu, v jejímž čele byl Ústřední národní tělovýchovný výbor. Sokol však stále
oficiálně fungoval. V Nové Vsi se například v lednu 1946 konal tradiční ples (vstup
byl tenkrát 2 koruny a účastníci měli souhrnnou útratu 2 264 korun). Již v roce 1947
probíhaly přípravy na Všesokolský slet v Praze, který se měl konat v dalším roce.
Tento slet se uskutečnil až po únorovém puči a stal se obrovskou protivládní
demonstrací. Účastnilo se ho skoro 60 000 cvičenců.
Z Nové Vsi se účastnila družstva dorostenců, dorostenek, mužů a žen a dva žáci.
Všichni cvičenci do Prahy na slet přijeli v dobytčích vagonech a byli ubytováni v
místních školách. Po celý týden nacvičovali a o víkendu měli samotné vystoupení.
Celý slet trval tři týdny – první týden cvičili žáci, další dorostenci a nakonec dospělí.
Protivládní demonstrace se samozřejmě nelíbily komunistům, kteří se rozhodli Sokol
zničit. Byly vydány oběžníky, v nichž se lze dočíst toto: „provokační události o XI.
všesokolském sletě ukázaly, že v Sokole jsou reakční skupiny, nepřátelské lidově
demokratickému režimu a proto…je nutno v Sokole provést očistu... očista sokola od
reakčních živlů musí být provedena ihned“. Ze Sokola bylo v krátké době vyloučeno
přes 11 000 členů. Od této doby se mluví o faktickém zániku Sokola.
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V roce 1952 se ustanovil nový úřad ve vedení tělovýchovy, Státní výbor pro
Tělovýchovný Svaz. Ten se v roce 1957 přetransformoval Československý svaz
tělesné výchovy a sportu a jako takový fungoval až do roku 1990. Po sametové
revoluci se řada sokolských jednot znovu obnovila, z našeho okolí namátkou vybírám
například TJ Sokol ve Světlé nad Sázavou, Okrouhlici či v Lipnici nad Sázavou.
V Nové Vsi však myšlenka znovuobnovení Sokola nepadla na úrodnou půdu, a tak
se dějiny místního spolku, založeného v roce 1910, uzavřely posledním zápisem v
kronice 15. 4. 1949.
Jiří Tejkal

Kultura
Proběhlé akce:
2. 4. – muzikál Mýdlový princ a muzeum voskových figurín Grévin
9. 4. - Čistá řeka Sázava
16. 4. - vítání občánků
30. 4. - tradiční pálení čarodějnic (počasí přálo, děti si zaběhaly po hřišti, plnily
čarodějnické úkoly, kolem osmé hodiny jsme zapálili hranici)
14. 5. - výlet pro děti na hrad Pernštejn a do centra Eden
4. 6. - dětský den ve spolupráci s Metropolitní s.r.o.

Mýdlový princ
Dne 2. dubna se parta kulturních nadšenců z naší obce vydala na výlet do Prahy. V
pravé poledne jsme se sešli na autobusové zastávce a vyrazili jsme s panem
Červenkou směr hlavní město. Do cíle jsme přijeli kolem druhé hodiny odpoledne.
Někteří navštívili muzeum voskových figurín Grévin, ve kterém byly k vidění různé
světy (magická laboratoř, staropražská kavárna, svatyně sportu, historie, divadlo,
plesový sál, dílna plná objevů…). Mohli jsme se vyfotit se zpěvačkou Lucií Bílou,
přisednout a chvilku posedět s Bohumilem Hrabalem, hned vedle pozdravit Vladimíra
Menšíka, sáhnout si na Karla IV., nasadit si paruku panovnice Marie Terezie, setkat
se s herečkou Dagmar Veškrnovou. Novodobé dějiny nám připomněl tatíček českého
národa, prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk. Na závěr si každý mohl
vytvořit pomocí chytrého počítače vlastní 3D portrét a poslat výtvor e-mailem domů.
Ostatní se rozhodli vydat se prozkoumat historické jádro stověžaté Prahy. Cesta
mnohých z nás vedla přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most a
možná někdo došel až k Pražskému hradu.
Poslední skupina lidí vzala útokem nákupní střediska, kavárny a pražské hospůdky.
Každý si našel prostě to své.
Před 18. hodinou jsme se všichni sešli v hale Divadla Brodway a netrpělivě jsme
čekali, až nás vpustí na naše místa. Shlédli jsme muzikálovou komedii Mýdlový princ,
která je založena na písních Václava Neckáře. V hlavních rolích se nám představili
známí herci jako Martin Dejdar, Tereza Kostková, Aleš Háma, Olga Lounová…
Představení se nám moc líbilo a obci děkujeme za bohatý kulturní zážitek.
Veronika Vávrová
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Čistá řeka Sázava na Vysočině
V sobotu 9. dubna jsme se už podruhé účastnili akce Čistá řeka Sázava na
Vysočině.
Krátce po čtvrt na devět jsme se sešli před místním obchodem. Rozdali jsme si
rukavice a pytle na odpad a vyrazili směr Dobrá nad Sázavou, na místo srazu s
organizátory. Během cesty jsme sbírali odpadky kolem silnice (bohužel se nám je
nepodařilo sebrat zdaleka všechny).
Na parkovišti vedle továrny v Dobré jsme převzali lodě. Všichni účastníci dostali
kromě ochranných pomůcek také drobné občerstvení a tričko nebo šátek s logem
akce. Pak už jsme mohli začít. Menší skupinka jela na lodičkách a sbírala odpadky
přímo z vody, větší skupina čistila břeh řeky.
Letos nebyla nouze ani o adrenalinové zážitky. Jedna posádka lodi totiž skončila v
řece. Oblečení sice bylo mokré, ale loď neuplavala a batohy a mobily skončily bez
újmy. Následovala rychlá akce. Voda i vzduch byly hodně studené, takže jsme volali
"záchranné" vozidlo. Plavbu lodí a čištění břehu do Světlé dokončil odvážný
náhradník. Nikomu se totiž do loďky už moc nechtělo.
Protože jsme byli vymrzlí a namoklí všichni, rádi jsme se nakonec nechali od
bývalého brodu do Nové Vsi všichni odvézt. Skvělou zprávou je, že letos bylo na
našem úseku Dobrá - Světlá n. S, odpadků oproti loňskému roku méně.
Děkuji všem devatenácti dobrovolníkům, kteří i přes zimu a déšť přišli a doufám, že
se příští rok zase sejdeme.
Jana Koukalová
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Výlet na hrad Pernštejn a do centra Eden
Dne 14. 5 jsme vyrazili na dlouho plánovaný výlet. Samým očekáváním jsme se
nemohli dočkat, až nastoupíme do autobusu a zažijeme den plný dobrodružství a
zážitků. Ráno jsme odjížděli v 7.30, děti i rodiče byli nadšení, ale zároveň i zvědaví,
co je čeká.
Když jsme přijeli na hrad Pernštejn, první dojem z hradu byl úžasný, počasí se nám
nakonec umoudřilo a začalo svítit sluníčko. Mohli jsme si vybrat ze dvou okruhů.
První okruh byl pro menší děti, které plnily jednoduché úkoly, a za odměnu se jim na
konci prohlídky zjevila bílá paní.
Druhý okruh byl pro starší děti. Byli jsme ve skupině s průvodkyní, která nás po celou
dobu prohlídky prováděla po hradě a vyprávěla, co se na hradu odehrálo (historii
hradu).
Po prohlídce hradu jsme v okolí navštívili obchůdek se suvenýry. Po obědě jsme se
pomalu vraceli k autobusu, který nás odvezl do centra Eden. Když jsme vystoupili,
tak se všechny děti rozutekly na hřiště.
Poté nás rodiče zavolali a šli jsme si koupit vstupenky do centra. První návštěva v
centru byla ve stájích, kde jsme se mohli projet na koních. Dále následovala horácká
vesnice, ve které byly chaloupky. V každé nás čekalo překvapení. V chaloupce u
včelaře jsme si mohli vyrobit svíčku z včelího vosku. V chaloupce u hrnčíře jsme si
mohli vybrat výrobek z keramiky a ozdobit ho. Dále jsme navštívili panský dvůr, kde
jsme objevili koutek pro děti (krteček). Po prozkoumání centra nastal čas k odjezdu.
Na cestě zpět nám pan Červenka pustil pohádku Ledové království. Výlet se všem
moc líbil. Těšíme se na další.
Anetka Teclová, žákyně 4. třídy ZŠ

Z Nové Vsi až do „Ráje“
V sobotu 14. května jsme jeli na výlet na hrad Perštejn a do Edenu. Ráno nás pan
Červenka naložil do svého autobusu u zastávky a zavezl nás pod hrad Perštejn.
Zbytek cesty jsme šli pěšky. Když jsme dorazili až na hrad a vstoupili do brány, tak
jsme se rozdělili na dvě skupiny: první skupina šla na klasickou prohlídku a ta druhá
hledala bílou paní (pro menší děti). Po prohlídkách byl rozchod. Návštěvníci se mohli
podívat do prodejny se suvenýry, nebo zajít do hospody, také si mohli projít krásnou
zahradu na skále. Po nějakém čase jsme se museli s hradem rozloučit. Sešli jsme na
parkoviště, kde už čekal autobus, nasedli jsme a vyjeli do Edenu.
Eden je panský dvůr poblíž Bystřice nad Pernštejnem a jinak je to také název pro
Rajskou zahradu. V Edenu jsme viděli dílny s expozicemi různých řemesel, malé
starodávné domečky, kde jsme si zkoušeli např. malovat na keramiku, odlévat
ozdůbky z včelího vosku nebo svíčky a mohli jsme ochutnat domácí buchtu a čaj.
Byla tam také moderní expozice zaměřená na ekologii a úsporné domy. Viděli jsme
panský byt s krásným starým nábytkem.
Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a vrátili jsme se v pořádku do Nové Vsi. Výlet
byl krásný!
Jindřiška Váverková, žákyně 4. třídy ZŠ
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Den dětí
Tak jako v jiných obcích a městech se slavil svátek dětí, tak i v Nové Vsi u Světlé
jsme na naše nejmenší nezapomněli. U příležitosti oslavy Dne dětí se na fotbalovém
hřišti konalo v sobotu 4. června Speedyho zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Akce se konala ve spolupráci s firmou Metropolitní. Pro všechny byl připraven
zajímavý program. Po celé odpoledne mohly děti soutěžit o sladkosti, nechat si
namalovat obrázek na obličej, zastřílet si ze vzduchovky, odvažní si vyzkoušeli
aquazorbing a mnoho dalšího. Pro všechny přítomné byl nachystán popcorn. Ze
záchranné stanice Pavlov se k nám na hřiště přijely podívat sovičky. Děti si zvířátka
mohly pohladit.
Pro dospělé byla připravena soutěž o tablet. Každý, kdo vyplnil dotazník, byl zařazen
do slosování. V závěru odpoledne proběhlo vyhlášení vítěze. Šťastnou majitelkou
nového tabletu se stala Iva Hrochová. V závěru odpoledne si děti mohly opéct buřty,
které jim věnovala obec.
Děkujeme firmě Metropolitní, že u nás akci uspořádala. Další poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří s organizací dětského dne pomáhali.
Žaneta Slezáková

Připravované akce:
20. 8. - Novoveská Bramboriáda (akci spolufinancuje Kraj Vysočina) - hlavním
hostem bude Pavel Vohnout (bývalý člen skupiny Maxim Turbulenc) se skupinou
Maxíci

27. 8. - letní kino - od 20.30 hod. v parku u kulturního domu, v případě nepříznivého
počasí na sále
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Výsledky ankety
Na základě výsledků ankety připravujeme na sobotu 26. 11. 2016 zájezd do Prahy
na muzikál Sibyla (www.muzikalsibyla.cz).
Odjezd do Prahy je předběžně naplánován na poledne. Návrat bude ve večerních
hodinách. Představení začne v Divadle Hybernia v 18:00 hodin. Cena zájezdu je
stanovena na 550 Kč (zahrnuje vstupenku a dopravu). Zájemci, hlaste se na
Obecním úřadě do 31. 7 . Zájezd je určen přednostně občanům Nové Vsi u Světlé.
Věříme, že jste vybrali správně a příběh o velké lásce královny Sibyly a krále
Šalamouna se bude líbit.

Anketa – Zájezd do Prahy
Muzikál
Sibyla
Sněhová královna
Dvanáct rozhněvaných mužů

Zpravodaj Web Celkem
9
3
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4
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24
7
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Sport
Hasiči
Pro nás dospělé odstartovala sezóna v pátek 27. 5. 2016 noční soutěží v Květinově.
Úderem dvaadvacáté hodiny se na úvodní nástup postavilo 24 družstev mužů a
8 družstev žen. Muži obsadili 7. místo s časem 18,52 s. Druhé kolo proběhlo
v Podmoklanech, kde muži obsadili krásné čtvrté místo s časem 17,92 s.

Lvíčata
V sobotu 7. května proběhlo oblastní kolo HRY PLAMEN v Herálci. Soutěže se
účastnilo 11 družstev starších a 10 družstev mladších dětí.
Děti zde soutěžily v disciplínách: štafeta 4x60metrů, štafeta požárních družstev a
požární útok.
Za Novou Ves soutěžilo 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších dětí. V mladší
kategorii se Nová Ves umístila na úžasném 3. místě a starší svou kategorii vyhráli.
Obě družstva si tak zajistila postup na okresní kolo HRY PLAMEN do Havlíčkova
Brodu.
O týden později, v neděli 22. května, se dětem rozeběhl seriál soutěží
Havlíčkobrodského turné v požárním útoku. Pořadatelství se ujalo SDH Libice nad
Doubravou. Na úvodní nástup se postavilo 37 družstev mladších a 33 družstev
starších dětí. Za Novou Ves nastoupila 2 družstva starších a 1 družstvo mladších.
V kategorii mladších se Nová Ves umístila na 28. místě s časem 33,86s. Starší
družstvo B se umístilo s časem 26,90s na 24. místě a Nová Ves starší A obsadilo 12.
místo s časem 19,34s. V pořadí 2. kolo HB turné proběhne 12. června v Chotěboři.
Další soutěž, která nás čekala, bylo okresní kolo HRY PLAMEN, které proběhlo
v sobotu 28. května v Havlíčkově Brodě. Zde se opět soutěžilo v disciplínách 4x60
metrů, štafetě požárních družstev, požárním útoku a starší kategorii přibyly ještě
disciplíny štafeta CTIF a útok CTIF. V celkovém pořadí se Nová Ves mladší umístili
na 11. místě a starší obsadili úžasné 4. místo.
Hned druhý den v neděli se konalo okresní kolo dorostu. Novou Ves reprezentovali:
Lucka Krupauerová, Mája Hartová a Jirka Pavlíček. V celkovém pořadí se Lucka
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umístila na 2. místě, Jirka svou kategorii vyhrál a Mája obsadila 4. místo. Výsledky
Jirky a Lucky znamenají postup na krajské kolo dorostu, které proběhne 5. června
v Pacově.
Tereza Kubíčková

Výsledky fotbalového mužstva Nová Ves u Světlé
Dolní Město
Nová Ves u Sv.
Věžnice B
Nová Ves u Sv.
Sobíňov
Nová Ves u Sv.
Leština B
Nová Ves u Sv.
Havl. Borová B
Nová Ves u Sv.
Česká Bělá
Nová Ves u Sv.
Keřkov

Nová Ves u Sv.
Hněvkovice
Nová Ves u Sv.
Maleč
Nová Ves u Sv.
Šlapanov
Nová Ves u Sv.
Chotěboř C
Nová Ves u Sv.
Pohled B
Nová Ves u Sv.
Lípa B
Nová Ves u Sv.

26. březen 2016
03. duben 2016
09. duben 2016
17. duben 2016
23. duben 2016
01. květen 2016
07. květen 2016
15. květen 2016
22. květen 2016
29. květen 2016
04. červen 2016
12. červen 2016
18. červen 2016

1:1
0:2
1:3
1:3
7:2
5:2
3:3
2:2
0:1
3:0
2:3

Děti
Milé děti,
jsem ráda, že jste ve velkém počtu navštěvovaly kroužek Cvičení pro děti, který
probíhal do konce dubna. Cvičit začneme zase v říjnu. Těšit se můžete na nové
pomůcky, básničky, hry a kamarády.
Přeji Vám krásné a pohodové léto plné slunce a školákům krásné prázdniny.
Žaneta Slezáková
Školáci, určitě jste v hodinách dějepisu slyšeli o Karlu IV. Letos uplynulo 700 let od
narození Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské. Na jeho počest paní
Lenka Petrová napsala pohádku. Ať se Vám líbí.
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Pavouček Melichar a korunovační klenoty
Pavouček Melichar byl pavouk světem zběhlý a také rozuměl lidské řeči a tuto řeč
ovládal. Melichar se ke svému stáří usadil v jednou domě na starém městě u
potulného rádoby šlechtice. Jednoho dne na své pavučince slyšel šlechtice a jeho
kumpány, jak se baví o korunovačních klenotech, jejich odcizení a následnému
prodání do ciziny.
Pavouček si pomyslel, co to asi je za korunovační klenoty? Jelikož se jednalo o
pavoučka zvídavého, nedalo mu to a rozhodl se, že záležitost prověří.
Melichar si zabalil batůžek s mapou a vyrazil na cestu. Naplánoval si cestu přes
Juditin most na Karlovu univerzitu, kterou založil Karel IV. listinou dne 7. 4. 1348. Na
univerzitě si vyhledal spis o korunovačních klenotech a dozvěděl se, že je tím
myšleno: SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNA, KRÁLOVSKÉ ŽEZLO, KRÁLOVSKÉ
JABLKO, KORUNOVAČNÍ PLÁŠŤ A DALŠÍ KORUNOVAČNÍ PŘEDMĚTY. Když si
vše řádně přečetl, rozhodl se, že to tak nenechá a loupež překazí.
Pavouček se na univerzitní knihovně také dočetl, že majitelem klenotů je samotný
císař Karel IV. Rozhodl se ho tedy vyhledat na hradě a o loupeži mu říci. Jelikož byl
Melichar malý pavouček, přelezl hradbu a klíčovou dírkou se dostal do hradu a
rovnou do císařovy ložnice.
Karel IV. zrovna usedal ke svému stolu, kde se chtěl zabývat vladařskými
záležitostmi. Melichárek chvilku váhal ze strachu při pohledu na tak mocného
panovníka, kterým byl císař. V tu chvíli se mu ale vybavil rozhovor šlechtice a
kumpánu a rozhodl se, že musí panovníka vyrušit a říci mu o všem.
Přes svou pavučinku se zhoupl rovnou na dokument, který Karel IV. zrovna studoval.
Panovník se lekl, ale Melichar byl na úlek připraven a hned spustil pozdrav lidskou
řečí. Císař byl překvapen a začal se s Melichárkem bavit. Po krátkých zdvořilostních
frázích panovník pochopil, že se jedná o pavoučka bystrého a vzdělaného, a tak se
ho zeptal, s čím může on pomoci malému pavoučkovi. Melichárek byl velice potěšen
a vylíčil císaři, jak se šlechtic s kumpány chystá ukrást a prodat korunovační klenoty.
Císaře to velice polekalo a začal jednat.
Chtěl vědět, jak by jednal pavouček. Po krátké debatě a úvahách se pavouček a
panovník dohodli, že nechají přemístit korunovační klenoty. No ale kam je přemístit,
vždyť na hradě jsou v největším bezpečí a pod dohledem stráží. V tu chvíli napadlo
císaře, že uvažoval o založení hradu v okolí Berounky. Vydal tedy listinu o založení
hradu Karlštejn, po dostavění sem byly přesunuty korunovační klenoty.
No a jak to dopadlo s Melichárkem, milé děti? Byl odměněn přízní samotného císaře
a střežil korunovační klenoty ze své pavučinky na stropě místnosti.
Lenka Petrová
Novoveské zvěsti vydává jako obecní zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku)
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