Novoveské zvěsti IV. /2018
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,
Vánoce jsou obdobím, které nám dává možnost strávit více času s našimi blízkými.
V tomto svátečním čase si můžeme společně vychutnat chvíle radosti, klidu.
Věřím, že je všichni prožijete v pohodě a podle Vašich představ. Dovolte mi, abych
Vám jménem obce a všech členů jejího zastupitelstva popřál hezké prožití vánočních
svátků, v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho osobních
úspěchů.
Václav Kopic, starosta obce

Aktuality
Svoz odpadů
O svátečním dnu 1. ledna 2019 neproběhne svoz odpadů. Odpad bude vyvezen až
následující den 2. ledna 2019.

Knihovna
V místní knihovně se nachází staré knihy, které jsou vyřazené z databáze knihovny.
Pokud by měl někdo o knihy zájem, jsou k dispozici k nahlédnutí v knihovně
v pondělí v čase 16:00 – 17:00. Knihy budou prodané zájemcům za symbolickou
cenu.
Marie Čapková (knihovnice)

Střípky z Obecního úřadu
Volby
Ve volbách do zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé konaných ve dnech 5. – 6. 10.
2018 byli zvoleni následující zastupitelé.

Zastupitelstvo
Jméno
Kopic Václav
Beneš Josef, Ing.
Kopřivová Renata, Mgr.
Rutterová Kateřina
Říha Zdeněk

Funkce
starosta
místostarosta
zastupitel
zastupitel
zastupitel
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Slezák Martin
Slezák Pavel, Ing.
Vávra Miroslav, Ing.
Vávra Zdeněk, Ing.

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

Finanční výbor
Jméno
Říha Zdeněk
Kopřivová Renata, Mgr.
Vávra Miroslav, Ing.

Funkce
předseda
člen
člen

Kontrolní výbor
Jméno
Vávra Zdeněk, Ing.
Slezák Martin
Slezák Pavel, Ing.

Funkce
předseda
člen
člen

Hlavní cíle nového zastupitelstva






Vybudování nové splaškové kanalizace
Stavební parcely
Rekonstrukce rybníků, komunikací, lávky přes řeku Sázavu, kapliček
Přístavba MŠ
Výkup pozemků

Vítání občánků
Dne 17. a 24. 11. 2018 byli přivítáni nově narození občánci. Celkem bylo přivítáno 9
dětí (6 děvčat a 3 chlapci). Děkujeme za pěkná vystoupení místní základní a
mateřské škole.

Okénko školy
Oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa
Týden od 22. října do 26. října byl i v naší škole ve znamení oslav narozenin naší
republiky. Celý tento týden jsme chodili do školy i do školky oblečeni v národních
barvách – pondělí bylo bílé, úterý červené, čtvrtek modrý a v pátek jsme na sobě měli
všechny tři barvy naší vlajky bílou, červenou i modrou.
Výročí vzniku naší samostatné republiky bylo i tématem některých vyučovacích
hodin. V rámci slohu psali a zdobili žáci druhého až pátého ročníku přáníčka
republice k narozeninám. V hodině výtvarné výchovy si školáci nakreslili papírové
draky v barvách naší trikolory. Děti ze školky zase kreslily státní vlajku a znak,
vyráběly koruny a věnovaly se i dalším pracovním listům, které je učily poznávat
Českou republiku.
V pátek vše vyvrcholilo projektovým dnem školáků s názvem „Sto let republiky“.
Hned ráno se rozdělili do třech družstev – bílí, červení a modří. Tato družstva plnila
úkoly z českého jazyka, matematiky i dalších oblastí, které se všechny týkaly naší
země i její historie. Konečné pořadí družstev přinesl závěrečný kvíz, kde žáci
odpovídali na otázky z oblasti historie, památek, významných osobností a přírodních
zajímavostí naší země. Podobný kvíz absolvovali školáci i v hodině hudební výchovy,
jenom zaměřený na naši hudbu klasickou, lidovou i populární.
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Oslavy výročí republiky jsme zakončili v pátek 3. listopadu návštěvou muzea
v Havlíčkově Brodě. Zde školáci shlédli loutkovou pohádku „Jak pejsek s kočičkou
slavili 28. říjen“, vyrobili si vlajku České republiky a prohlédli si výstavu mapující naši
stoletou historii.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Pozvánka na vánoční besídku a vánoční jarmark
Vánoční besídka naší školy a vánoční jarmark se už staly tradicí. Pokračovat v této
tradici budeme i v letošním roce, proto srdečně zveme všechny maminky, tatínky,
babičky, dědečky, sourozence, tetičky, strýčky, známé i neznámé na vánoční
besídku školy. Vánoční besídka se uskuteční v úterý 18. prosince od 15.30 h v sále
kulturního domu v Nové Vsi u Světlé. Kromě vystoupení dětí ze školy i školky se
můžete těšit na vánoční punč v alko i nealko variantě, vánoční cukroví a prodej
různých milých vánočních dekorací a dárečků na našem vánočním jarmarku. Výtěžek
z prodeje na vánočním jarmarku využíváme na hrazení různých školních i
mimoškolních aktivit školy i školky.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Ohlédnutí s mateřinkou …
V měsíci listopadu jsme úspěšně ukončili plavecký
výcvik, kde si děti osvojily základní plavecké
dovednosti a užily si i spoustu legrace.
Seznámili jsme se s výtvarnou technikou, zvanou
enkaustika. Někteří si ji vyzkoušeli i v praxi.
Vznikla tak krásná výtvarná díla, která jistě potěšila i
dospěláky.
S pomocí pohádek jsme uspávali broučky, vyprávěli si
o místě, kde
žijeme,
pojmenovávali
si členy rodiny, zjistili jsme, jaké máme
domácí mazlíčky a jaké oslavy si užíváme
s rodinou v průběhu celého roku.
Hodně jsme se naučili a zároveň se pobavili.
Při venkovních procházkách a hrách na
školní zahradě jsme objevovali a pozorovali
změny v přírodě, připravující se na příchod
zimního období.
A nyní se všichni těšíme na Ježíška … a jak
jsme si to těšení užili, se dozvíte zase příště.
paní učitelky MŠ
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Životní prostředí
Bioodpad
Každý z nás jistě chce, aby naše generace nebo generace našich dětí či vnoučat
měla krásnou přírodu a zdravé životní prostředí. Většina domácností v naší zemi již
třídí automaticky odpad jako je plast, sklo a papír. Ale sáhněme si do svědomí, kdo
z nás třídí také bioodpad a pak s ním správně nakládá?
Co si pod pojmem bioodpad představit?
Pod tímto druhem odpadu si představte téměř vše, co se v přírodě samo rozloží.
Jedná se hlavně o kuchyňské zbytky nebo odpad ze zahrádky.
Kam s bioodpadem?
Na bioodpad lze koupit speciální popelnici, která je jako v případě plastů či skla
odlišena barvou. Barva pro bioodpad je hnědá. V naší obci je však pro bioodpad ze
zahrádky přistaven kontejner za fotbalovým hřištěm – jeden je na trávu a druhý na
větve. Většina z nás asi nemá speciální popelnici, ale jistě má kompost na zahrádce,
kam lze tento odpad uložit.
Co je bioodpad a co ne?
Do bioodpadu lze zahrnout veškeré rostlinné zbytky, které vyprodukujete
v domácnosti. Patří sem ale i třeba pytlík s čajem či lógr z kávy. Do kompostu můžete
také dát pečivo, lepenku nebo papírové kapesníky. Dále ho můžete proložit popelem
ze dřeva či peřím. Nazmar nepřijdou ani skořápky, díky jejichž rozkladu nebudete
muset kompost vápnit.
Do kompostu však v žádném případě nepatří zbytky masa či mastné výrobky a kosti.
Nesmí se sem dávat ani rostliny, které jsou napadené škůdci. Nepatří sem ani popel
z uhlí či cigaret.

Co pak se vzniklým kompostem?
V první řadě velmi ušetříte svoji peněženku od výdajů za kvalitní pěstební substrát.
Hlavní výhodou kompostu je to, že vložený „materiál“ se kompostováním přetváří na
kvalitní úrodnou půdu, která obsahuje humus. Humus je pro půdu velmi důležitý
z důvodu zadržování vody či škodlivých látek.
Pevně věřím, že budete svůj kompost na zahradě „krmit“ a chránit naše prostředí a
vytvoříte si tak vlastní velmi kvalitní úrodnou půdu.
Ing. Lenka Petrová
Zdroj:
http://urad.mesto-milovice.cz/file_manager.php?fid=1897
https://www.jakvkuchyni.cz/bioodpad-kam-s-nim-tridte-a-kompostujte/
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Z historie
Nemoce a epidemie
Lékařská péče nebývala v minulosti z finančních důvodů dostupná pro každého.
Léčilo se hodně pomocí bylinek. To spolu s nedostatečnými hygienickými
podmínkami mělo velký vliv na šíření infekčních onemocnění. Ne každé stavení mělo
vlastní studnu. Pro vodu se chodilo ke studánkám, později k obecním studnám.
Pokud nemělo stavení svoji studnu, znamenalo to nanosit všechnu vodu na vaření,
mytí, praní i pro dobytek. Na dvorcích byly suché záchody. Častěji se jednoduše
chodilo na hnojiště. Místo vany se používaly necky či koryta.
Obytné domy byly přeplněné, vždyť většinou měly jen jednu nebo dvě místnosti.
Jednu místnost obývalo mnoho osob, což šíření infekčních chorob jen usnadňovalo.
Svou roli hrála také nedostatečná výživa a přesuny obyvatelstva.
Kronikářské zápisy nejčastěji zaznamenávaly epidemie moru a cholery. Morová
epidemie se nazývala „černá smrt“. Jako mor se ovšem ve středověku označovaly
všechny epidemie.
V letech 1431 – 1434 způsobila neúrodná pole doprovázená hladomorem obrovskou
epidemii tyfu a dalších nemocí z podvýživy.
V červnu 1832 onemocnělo v Nové Vsi mnoho lidí neštovicemi. Podle zápisů rodiny
Tejkalových zde vymřely i celé rodiny. V listopadu 1832 do vsi dorazila také epidemie
asijské cholery. V letech 1836 – 1839 řádila na Světelsku úplavice s dávením. V roce
1842 a v červnu a červenci 1843 proběhla další epidemie neštovic.
Poslední velká epidemie cholery sem byla zavlečena na podzim válečného roku
1866.
Pře koncem první světové války vypukla epidemie španělské chřipky, která ochromila
svým dopadem celou vyčerpanou Evropu. Ve vsi se španělská chřipka objevila na
přelomu let 1918 – 1919 a naštěstí si vyžádala jen jednu oběť. V tomto období se ve
Vsi objevila tzv. spavá chřipka (nesprávný název pro epidemický zánět mozku).
Spavou nemocí onemocněli dva chlapci a dvě děvčata a na všech zanechala trvalé
následky „známky všeobecné zmalátnělosti a netečnosti ku svému okolí se zřejmým
zestárnutím a úbytkem činnosti mozkové“.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 – 2008

Kultura
Kulturní výbor
Kateřina Rutterová, předseda
Mgr. Jana Koukalová
Bc. Šárka Slezáková
Tereza Formanová
Miroslav Šimek
Bc. Lukáš Nedoma

Drakiáda 2018
Letošní pouštění draků se konalo v
Nové Vsi u Světlé už po jedenácté.
Výjimečné bylo hned z několika
důvodů. Kvůli nepřízni počasí a
5

vytrvalému dešti jsme museli drakiádu přesunout z neděle na pondělí 29. 10. 2018.
Naštěstí měly děti podzimní prázdniny a řada z nich zůstala doma. I přes změnu
termínu se nebe u vodárny draky nakonec zaplnilo.
Protože jsme si v letošním roce připomínali 100 let od vzniku Československa, byla
drakiáda spojena i s oslavou tohoto výročí. Pro děti byla vypsána speciální soutěžní
kategorie „drak v národních barvách“ a všichni si pochutnali na narozeninovém dortu
s mapou naší republiky, který upekla paní Dana Krupauerová. Ti, kdo doma vyrobili
červeno-modro-bílého draka, dostali od obce krásnou mapu České republiky.
Kategorii drak v národních barvách nakonec vyhrála Terezka Kovářová. Její drak se
porotě líbil nejvíce.
Vítězní draci v jednotlivých kategoriích získali nového kamaráda v podobě draka
dortového. Ty jako sponzorský dar věnovala paní Dana Krupauerová. Za to jí patří
velký dík. Dorty nakonec putovaly k Terezce Kovářové, Adélce Krepčíkové, Filípkovi
a Martínkovi Paďourkovým.
Nikdo ale nemusel být smutný, jako každý rok byly pro všechny děti nachystány
diplomy, dárkové balíčky. Všichni přítomní se mohli zahřát teplým čajem a pochutnat
si na opečených buřtech.
Mgr. Jana Koukalová

Lampionový průvod
Dne 17. listopadu se v naší obci konal již čtvrtý ročník lampionového průvodu a opět
si ho pro nás připravila kulturní komise. Letošní rok byl zvláštní tím, že nás celým
průvodem doprovázeli trpaslíci. Někteří dokonce měli v rukách svůj poklad, který se
v podobě čokoládových penízků rozdělil mezi přítomné děti.
Sraz byl opět na fotbalovém hřišti, kde už na nás čekal první skřítek. Odtud jsme se
všichni s lampiony vydali hledat ostatní skřítky, kteří se před námi po cestě schovali.
Našli jsme je u horního rybníka, kde kromě trpaslíků bylo i další překvapení. Hladina
vody už z dálky zářila množstvím zapálených svíček.
Poté nás skřítkové zavedli směrem k vodárně a zpátky ke kulturnímu domu. Zde bylo
po náročné cestě přichystáno posezení a občerstvení, o které se postaralo několik
našich maminek. Sobotní podvečer jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další
ročník. Tímto moc děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli.
Bc. Šárka Slezáková

Adventní čas v obci
V sobotu 1. 12. se konaly vánoční dílny pro dospělé,
kde si místní ženy mohly vyrobit adventní věnce a
jiné vánoční dekorace.
Letošní advent začal 2. 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 vánoční přáníčka, zápichy,
nazdobit perníčky, udělat věnec… Dospělí si
pochutnali na svařeném víně.
V předvečer svátku sv. Mikuláše obcházel Mikuláš ve
společnosti anděla a čertů rodiny s dětmi.
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Obec chystá na 12. prosince v sále kulturního domu předvánoční posezení pro
seniory. Starším spoluobčanům zazpívají a zatančí děti z místní ZŠ a MŠ.
Mgr. Žaneta Slezáková

Plánované akce












15. 12. – Dětský vánoční bál
31. 12. – Silvestr na sále – živá hudba, pořádá Broněk Petrovič – 732 805 007
16. 2. – Dětský maškarní bál
16. 3. – Hasičský bál
masopustní průvod
velikonoční dílny
13. 4. – Muzikál Kvítek mandragory (lístky jsou k vyzvednutí na OÚ)
květen – Výlet s dětmi
1. 6. – Pohádkový les
31. 8. – Bramboriáda – vystoupí Štístko a Poupěnka (pro děti), Josef Vágner

Sport
Přehled sportovního vyžití na sále
název
Atletika s Kristýnou

čas
pondělí
17:15 – 18:15

popis
kontakt
základy atletiky formou Kristýna Roučková
her pro děti
608 422 416
rouckova.kristyna@seznam.cz

Cvičení jógy s Jiřím pondělí
Havlem
18:30 – 20:00

Fotbalová přípravka

úterý, čtvrtek
16:00 – 17:00

Stolní tenis

úterý
19:00

Objevte
kouzlo jógy,
která učí vyrovnanosti
a správnému držení
těla. Jejím cílem je
harmonizace těla a
mysli.
základy fotbalu,
cvičení s míčem,
kondiční trénink

Přijďte si zapinkat.

Jana Koukalová
608 283 182
koukalavaja@seznam.cz

Josef Beneš ml.
739 320 891
Michal Vávra
731 894 640
Roman Závorka
731 948 617
Eduard Kocman
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Cvičení pro děti

středa
16:30 – 17:30

Cvičení pro ženy s středa
Kristýnou
19:00 – 20:00

Mladí hasiči - Lvíčata

neděle
16:30 – 18:30

Florbal

neděle
19:00 – 21:00

básničky, pohyb,
legrace, obruče,
míčky…
Jedná se o cvičení
určené pro ženy, při
kterém si procvičíme
všechny svalové partie
(hlavně ty problémové
😊) a společně se
zapotíme.

Žaneta Slezáková
606 490 821
slezakova.zaneta@seznam.cz

Kristýna Roučková
608 422 416
rouckova.kristyna@seznam.cz

Tereza Kubíčková
721 555 879
terikp@centrum.cz

Jedná se o kolektivní Zdeněk Vávra
sport, který tě vtáhne 733 100 029
z.vavra@bohemia-machine.cz
do hry.

Hasiči
V konečném pořadí Rebel Havlíčkobrodské ligy pro rok 2018 se muži umístili na 4.
místě se 119 body. V ženské kategorii se Nová Ves u Světlé umístila na 5. místě
s 28 body a v kategorii dorost obsadil náš tým 9. místo.
Lvíčata
V sobotu 6. 10. 2018 proběhlo v areálu u svaté Anny v Pohledu podzimní kolo HRY
PLAMEN, Závod požární všestrannosti. Celkem se této soutěže účastnilo 48 hlídek
v kategorii mladších, 60 hlídek v kategorii starších dětí, 39 dorostenek, 32 dorostenců
a 5 družstev dorostu. Za Novou Ves nastoupily 2 pětičlenné hlídky mladších dětí, 2
hlídky starších dětí a 5 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 6. místě a nasbírala 12 trestných bodů,
Nová Ves C obsadila 32. místo a nasbírala 25 trestných bodů.
Ve starší kategorii obsadila Nová Ves A 4. místo a nasbírala 7 trestných bodů a Nová
Ves B obsadila 20. místo a posbírala 12 trestných bodů.
V dorostenecké kategorii dívek se závodu účastnila Marie Hartová, která obsadila
celkové 6. místo a posbírala 1 trestný bod, dále pak Olga Říhová, která se umístila
na 10. místě s 3 trestnými body, Martina Podaná, která se umístila na 1. místě s 1
trestným bodem, Anička Pavlíčková, která se umístila na 14. místě s 6 trestnými
body. V dorostenecké kategorii chlapců se závodu účastnil za naši obec Petr Stojan,
který obsadil 8. místo a nasbíral 7 trestných bodů.
V současné době se na schůzkách věnujeme různým hrám, s dětmi jsme se také
vydali na výlet do zábavného rodinného centra Robinson v Jihlavě, dále jsme se
zapojili do brigády (hrabání listí) a účastnili jsme se soutěže Štafety 4x60 metrů
s překážkami v Ledči nad Sázavou ve sportovní hale. Tady jsme se umístili na 16.
místě (mladší tým), 14. místo obsadili starší a dorostenky se umístily také na 14.
místě. Další soutěž v halové disciplíně 4x60 metrů na nás čeká 9. 12. 2018 v Třebíči.
Také pomalu začneme trénovat na jarní oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne
pravděpodobně začátkem května v Dolním Městě.
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Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na chodu SDH podílejí. A také za finanční podporu
Obecnímu úřadu a všem sponzorům.

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát vše nejlepší do nového roku, mnoho zdraví,
štěstí, lásky, pohody a splněných přání.
Tereza Kubíčková

Fotbal
Havlíčkův Brod › 2018 A1A - Okresní přebor mužů
Tabulka výsledků po podzimní části soutěže
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Kožlí
Světlá n. S. B
Staré Ransko
Herálec
Nová Ves u
Sv.
Ledeč n. S. B
Golčův
Jeníkov
Věžnice
Dlouhá Ves
Víska
Dolní Město
Přibyslav B
Lipnice n. S.
Okrouhlice

Počet
zápasů
13
13
13
13

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

9
8
8
8

2
4
3
0

2
1
2
5

39:21
50:22
42:14
32:29

29
28
27
24

13
13

7
7

2
2

4
4

43:27
43:33

23
23

13
13
13
13
13
13
13
13

5
4
4
4
3
2
3
2

4
4
2
2
3
4
0
2

4
5
7
7
7
7
10
9

33:29
20:22
41:45
29:47
19:40
23:38
14:42
24:43

19
16
14
14
12
10
9
8

Havlíčkův Brod › 2018 A1A - Okresní přebor mužů
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

Nová Ves u Sv.
Herálec
Nová Ves u Sv.
Přibyslav B
Nová Ves u Sv.
Staré Ransko
Nová Ves u Sv.
Okrouhlice
Nová Ves u Sv.
Lipnice n. S.
Nová Ves u Sv.
Golčův Jeníkov
Nová Ves u Sv.

Výsledky zápasů
Víska
12. srpen 2018
Nová Ves u Sv. 17. srpen 2018
Věžnice
26. srpen 2018
Nová Ves u Sv.
2. září 2018
Světlá n. S.
9. září 2018
Nová Ves u Sv.
15. září 2018
Ledeč n. S. B
23. září 2018
Nová Ves u Sv.
30. září 2018
Dolní Město
7. říjen 2018
Nová Ves u Sv.
13. říjen 2018
Kožlí
21. říjen 2018
Nová Ves u Sv.
28. říjen 2018
Dlouhá Ves
3. listopad 2018

0:0
4:3
1:1
4:8
3:4
5:3
8:3
0:3
0:1
2:4
2:1
1:4
4:1
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Jménem TJ Jiskra Nová Ves u Světlé bych chtěl poděkovat za přízeň a podporu Obci
Nová Ves u Světlé, všem našim sponzorům, fanouškům a hlavně našim rodinám.
Bez jejich pochopení pro naše nadšení pro černobílý míč by novoveský fotbal nikdy
nebyl na takové úrovni, jako je dnes. Jsem hrdý na náš tým, na všechny naše hráče
a na výsledky, kterých jsme letos v okresním přeboru dosáhli. Kluci, děkuji.
Do roku 2019 pak přeji všem občanům Nové Vsi u Světlé hodně štěstí, pevné zdraví
a dobrý tah na bránu (i branku).
Vlastimil Šimek

Vánoční recepty našich občanů
Zapomenuté cukroví podle Jany
Vyšleháme z bílků sníh jako na pusinky, do sněhu zamícháme nasekanou čokoládu,
přidáme vanilku a na pečící papír uděláme čajovou lžičkou hromádky.
Nahřejeme troubu na 190 stupňů Celsia, vložíme plech s pusinkami, troubu vypneme
a do rána na plech zapomeneme. Neotvíráme, necháme být. Přes noc se pusinky
krásně usuší.
Postup je jednoduchý, krásně zpracujeme nevyužité bílky.
Recept pochází z Vánoční kuchařky pro dceru.
Marcipánové mušličky podle Katky
Těsto: 300g sušeného mléka, 300g moučkového cukru, 200g másla, 2 bílky, 2
polévkové lžíce mléka, 80g kokosu, 1-2 pol. lžíce citronové šťávy
Ze všech surovin vypracujeme těsto, které vtlačíme do formiček ve tvaru mušliček
vysypaných moučkovým cukrem. Vyklopíme a necháme do druhého dne zaschnout.
Spojíme máslovým krémem dvě mušličky k sobě. Můžeme dovnitř vložit perličku.
Krém: 200g másla, 150ml mléka, 150g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 pol.
lžíce polohrubé mouky
Mléko promícháme s moukou a na mírném ohni za stálého míchání přivedeme k
varu. Povaříme asi 2 minuty, odstavíme a necháme vychladnout. Změklé máslo
utřeme s cukrem do pěny. Po lžičkách do něho za občasného tření vmícháme
vychladlou kaši z mouky.

Děti
Ahoj děti,
přijďte si společně s kamarády zacvičit.
Po vánočních prázdninách začínáme
zase 9. 1. 2019 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
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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
Všichni z nás se jistě těší na nadcházející období vánočních svátků. Víte ale, co se
traduje o štědrovečerní večeři a o dni, kdy chodí Ježíšek? Následující text by Vám
měl objasnit, čemu byste se měli vyhnout a čemu naopak věnovat pozornost, aby
Vám přineslo štěstí a úrodu v následujícím roce.
Co Vám přinese štěstí a co smůlu na Štědrý den?
 dříve se na Štědrý den nesměly čistit chlévy a stáje, jinak by dobytek kulhal
 na Štědrý den se nesmí prát prádlo z důvodu, že by to přineslo smůlu a
neštěstí do domu
 nepište svému protějšku zamilované smsky, jinak by to znamenalo rozchod
 když je Štědrý den v pondělí, jako letos, tak bude dobrá úroda a hodně medu
 když upečete čerstvý chléb 25. 12., tak bude mít kouzelnou moc
Pověry, které se váží ke štědrovečerní večeři:
 na štědrovečerní tabuli by mělo být devatero pokrmů
 zbytky jídla by měly být zakopány do země, aby byla následující rok dobrá
úroda
 pokud při pečení připálíte vánočku, budete o Vánocích stonat
 když naleznete pod talířem minci při štědrovečerní večeři, tak to znamená
přísun peněz
 pokud před večeří sníte ždibec okoralého chleba, tak se Vás bude držet štěstí
 stůl by měl být prostřen pro sudý počet osob, jelikož kolem domů prochází
smrt a nahlíží do oken a pokud vidí lichý počet, tak se pro jednoho následující
rok vrátí.
Zdroj:
http://www.azrodina.cz/2013-stare-vanocni-zvyky-kouzla-a-povery
https://www.kafe.cz/rodina-a-domov/poeticky-navrat-do-minulosti-stare-vanocnizvyky-26070.html
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