Novoveské zvěsti I. /2019
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,
zima je za námi, máme tu jaro. Příroda se probouzí ze zimního
spánku. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s několika akcemi,
které nás v nejbližší době čekají. Těšit se můžete například na
pohádkový les, Bramboriádu…
Také se společně ohlédneme zpět a v jarním čísle zpravodaje si
připomeneme události, které se v naší obci uskutečnily v prvních
měsících roku 2019.
Krásné velikonoční svátky, jaro jako z pohádky, moc pěkně se
mějte, sluníčka si užívejte.
Redakční rada

Aktuality
Svoz odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu se uskuteční v sobotu dne 4. 5. 2019 v době
od 8 – 12 hodin v areálu bývalého lihovaru.

Poplatky
Poplatky za odpad za rok 2019 se zvyšují z 540 Kč na 600 Kč, děti do 18 let 300 Kč (třetí a
každé další dítě zdarma), pes 200 Kč, splatnost poplatků do 30. 4. 2019, možno uhradit na
účet obce č. ú. 2823900287/0100, VS - číslo popisné.

Změna svozových dnů SKO
Z důvodu optimalizace svozových tras, přechodu na letní svoz směsného komunálního
odpadu (SKO) a z důvodu zahájení svozu bioodpadu (BIO) vás informuji o svozových dnech
odpadu od 1. 4. 2019:
Obec

Nová Ves u
Světlé

Svozový den
SKO v zimním
období (nyní):

Svozový den
SKO v letním
období

úterý - lichý
týden

pátek - lichý
týden

BIO

Poznámka
změna svozového dne
u SKO, pojede se v
úterý 26. 3. a pak až v
pátek 12.4. (vezmeme
pytle), následně 26. 4.
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Termín voleb do Evropského parlamentu
Volby do europarlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a v
sobotu. Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První den
je volební místnost otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 25. května mohou Češi volit od
osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne.
V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné
výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer.

Střípky z Obecního úřadu
Informace z OU:







V letošním roce chceme provést rekonstrukci a odbahnění rybníků Horní a Dolní, na
tuto akci již máme přislíbenou dotaci.
Dále máme podané žádosti o dotaci na opravu části místní komunikace směrem
k Babicím a Ředkovci, opravu lávky v Dobré, přístavbu MŠ.
Tříkrálová sbírka proběhla dne 4. 1. 2019 a bylo vybráno 7 107 Kč. Poděkování patří
koledníčkům a jejich doprovodu a všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli.
Bramboriáda dne 31. 8. 2019 od 13:30 hodin
- vystoupení ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé
- Štístko a Poupěnka
- dechová hudba v jednání
- vystoupení mladých hasičů
- soutěže v pojídání brambor, nejlepší bramborák
- Josef Vágner
- skákací hrady, fyzioterapeutičtí psi
- večer taneční zábava Impuls
23. 11. 2019 se uskuteční zájezd do Prahy na muzikál Galileo v Divadle Hybernia.
Cena včetně dopravy 600 Kč. Přihlášky do 15. 4. 2019 na OÚ.

Okénko školy
Poděkování nakupujícím
Vánoční a velikonoční jarmarky školy již mají svoji tradici a bezesporu i oblíbenost jak mezi
dětmi, které vyrábějí a prodávají, tak mezi nakupujícími. Peníze, které škola takto utrží, jsou
použity na různé školní i mimoškolní aktivity dětí a žáků z naší školy. Z těchto peněz je např.
přispíváno na dopravu na exkurze a výlety. Školáci jezdí na závěr školního roku na Stvořidla,
v loňském školním roce to byl již výlet dvoudenní. I tento školní rok se děti mohou těšit na
„výletování“, protože výtěžek z vánočního jarmarku činí rekordních 6744 Kč. Za toto bychom
chtěli moc poděkovat všem, kteří na našich jarmarcích nakupují. Zároveň bychom chtěli
pozvat všechny, kteří by si chtěli vyzdobit svůj dům nějakou milou velikonoční dekorací,
kterou vyráběli žáci naší základní školy, na velikonoční jarmark, který se koná ve dnech 15. 17. dubna 2019 v prostorách školy.
Na všechny se moc těší žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy
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Zápisy v naší škole
Nadcházející měsíce duben a květen jsou určené pro konání zápisů do 1. ročníku základní
školy i k předškolnímu vzdělávání. Nejinak tomu bude i v Základní škole a Mateřské škole
Nová Ves u Světlé.
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v úterý 9. 4. 2019 od 12 do 16.30 h.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v pátek 3. 5. 2019 od 9 do 12 h.
Bližší informace k oběma zápisům a kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněny na vývěsce
školy a na webových stránkách školy.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Ohlédnutí s mateřinkou …
V měsíci únoru jsme se seznámili s taji
lidského těla – s jeho částmi, smysly,
zdravou stravou a jak předcházet úrazu a
nemocem. Součástí našeho poznávání byla
i schůzka se zubním lékařem, který dětem
osvětlil příčiny vzniku zubních kazů a
správnou péči o chrup dočasný i stálý.
Březen jsme zahájili karnevalovou veselicí.
Všem děkujeme za přípravu krásných
kostýmů a parádní občerstvení pro děti.
Proletěli jsme se vesmírem a chystáme si
povídání o věcech kolem nás – o věcech
živých a neživých, o lidské práci a
povoláních, o strojích a přístrojích, lidských výrobcích a materiálech.
Opět jsme se hodně naučili a zároveň si užili spoustu legrace. Při příznivém počasí jsme si
hráli na školní zahradě a při procházkách se vydávali na průzkum blízkého okolí.
A nyní se všichni těšíme na příchod jara a oslavy velikonočních svátků.
Paní učitelky MŠ

3

Životní prostředí
Kam s nimi? Aneb zpětný odběr pneumatik...
Zima se blíží ke svému konci, pomalu přichází jaro a motoristy opět čeká přezouvání zimních
pneumatik na letní a nastává opět otázka, kam s nimi. Proto jsme vybrali informace z článku
„Zpětný odběr pneumatik“ zveřejněný na http://www.enviweb.cz/113139.
Zpětný odběr pneumatik, tedy možnost odevzdat pneumatiku po jejím dosloužení prodejci
nebo pneuservisu, potažmo výrobci a dovozci, byl definován zákonem již v roce 2001.
Konečný uživatel má dle zákona možnost odevzdat pneumatiky bezplatně na místech
zpětného odběru, a to bez ohledu, zda tam pneumatiky koupil nebo si je tam nechal
přezout. Je třeba pouze respektovat otevírací dobu a kapacitu místa. Výrobce nebo dovozce
je povinen vysbírat minimálně 35% pneumatik, které ten rok uvedl na trh, maximální hranice
je 100%. Pouze po dosažení maximální hranice je možné zpětný odběr ukončit, naopak do
dosažení této hranice nesmí výrobce zpětný odběr odmítnout.
Kolektivní systém
Kolektivní systém Eltma je nezisková právnická osoba, která uzavírá smlouvy s povinnými
osobami za nediskriminačních podmínek. Zároveň provozuje široce dostupnou síť míst
zpětného odběru a plní další povinnosti, které vyplývají ze zákona. Svoz a likvidace je pro
místa zpětného odběru bezplatná bez ohledu na nakoupené množství a značky. Místa
zpětného odběru pro kolektivní systém jsou definována z řad pneuservisů a prodejců
pneumatik. V roce 2018 bylo těchto míst přes 2800 a nadále narůstají. Místa zpětného
odběru individuálně plnících povinných osob najdou koneční uživatelé na stránkách MŽP a
vesměs se jedná také výhradně o pneuservisy a prodejny pneumatik.
,,Určitě doporučujeme si pneumatiky neodvážet domů a pokud je již nemůžete nebo
nebudete používat, tak je prosím nechte přímo v pneuservisu" doporučuje Ing. Filák
,,Pneuservis si smlouvou s výrobcem dohodne zpětný odběr a zajistí tím likvidaci Vašich
pneumatik, kterou máte ostatně předplacenu v ceně pneumatiky. Informace, že cena
produktu již obsahuje náklady na sběr a likvidaci, musí být uvedena na prodejním dokladu od
Vašeho prodejce. Ptejte se prodejců, jakým způsobem mají vyřešen zpětný odběr".
Pneuservisy, autoservisy a prodejci jsou místa zpětného odběru, pokud sami požadují
bezplatné odebírání pneumatik výrobcem. Dle zákona nesmí limitovat odběr nákupem zboží
nebo služeb. Zákon připouští sběr pneumatik buď v režimu zpětného odběru, nebo jako

odpadů. Obce tedy mohou i nadále odebírat pneumatiky od občanů v režimu odpadů, a pak
mohou za tento sběr požadovat i určitý poplatek. Takto odebranou pneumatiku pak musí ale
dále předat v režimu odpadů, oprávněné osobě, resp. zpracovateli. Nesmí docházet k tomu,
že obce takto přijaté pneumatiky odvezou na místa zpětného odběru. Tím by došlo k předání
odpadu neoprávněné osobě, a tedy k přestupku ze strany obce. Samozřejmě ale obec může
uzavřít smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s jakýmkoliv existujícím výrobcem povinnou osobou, a pak může sbírat pneumatiky v neodpadovém režimu např. na svém
sběrném dvoře, a daný výrobce by se měl o dané pneumatiky náležitě (finančně) postarat.
K tomuto tématu se dá ještě uvést, že jsou pneumatiky, které do zpětného odběru vyloženě
nepatří, resp. které jsou odpadem, ve chvíli, kdy se jich chce jejich majitel zbavit. Zde jde
např. o pneumatiky ze silážních jam. Tyto pneumatiky jsou ve chvíli, kdy se jich zemědělské
družstvo zbavuje odpadem, neboť je dlouhodobě užívaly jinak, než byl jejich primární účel.
Jejich odvoz by mělo tedy řešit dané družstvo na své náklady - např. se dohodnout s nějakou
místní svozovou společností.
Pokud jsou pneumatiky špinavé, nebo jejich množství převyšuje obvyklou manipulační nebo
skladovací kapacitu místa, může provozovatel místa zpětného odběru pneumatiky
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samozřejmě odmítnout. Je třeba si uvědomit, že nepředáváte pneumatiky někomu, kdo
běžně nakládá s odpadem, ale na běžnou provozovnu či obchod. Místo zpětného odběru má
právo odmítnout pneumatiky, které mohou kontaminovat či nějak ohrozit zdraví pracovníků.
Pneuservisům a prodejcům je ponechána možnost si likvidovat pneumatiky na své náklady a
vést si odpadovou evidenci. Nebo pneumatiky nesbírat vůbec, což ovšem není pro klienty
komfortní.
Zdroj: www.eltma.cz
Mgr. Jana Koukalová

Z historie
Majitelé Nové Vsi u Světlé do roku 1918
1378
1379 – 1417
1417 – 1425
1425 – 1436
1436 – ?
? – 1530
1530 – 1549
1550 – 1569
1569 – 1577
1577 – 1634
1636 – 1638
1638 – ?
1651
? – 1661
1661 – 1760
1760 – 1771
1771 – ?
? – 1777
1777 – 1809
1809 – 1817
1817 – 1821
1821 – 1887
1887 – 1914
1914 – 1918

pánové z Kunštátu
pánové z Landštejna
Čeněk z Vartenberka
Oldřich z Rožmberka
Trčkové z Lípy
Hynek Slavíkovec ze Slavíkova
obec Čáslavská
Trčkové z Lípy
Bořivoj Damín
Trčkové z Lípy
královská komora
hrabata z Valdštejna
Adam Matyáš z Trautmanndorfu
hrabata z Valdštejna
hrabata z Thun-Hohensteinu
svobodný pán František Václav Haugvitz
hrabata z Thun-Hohensteinu
hrabata z Pöttingu
hrabata Kolovrat Krakovských
nucená správa
František Josef Zichy
hrabata ze Salmu-Reifferscheidtu
hrabata z Thun-Hohensteinu
Richard Morawetz

Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 – 2008

Kultura
V prvních měsících roku 2019 se v naší obci konala řada kulturní akcí.





16. 2. Dětský karneval
9. 3. Masopustní průvod
16. 3. Hasičský ples – zahrála skupina Starý Klády
21. 3. Přednáška s Robertem Pospíchalem Proč je dobré se hýbat a jak si pomoci
při bolesti
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Dětský karneval
Po roce se v naší obci uskutečnil opět dětský maškarní
bál. Několikahodinový sobotní program připravili pro
naše nejmenší 16. 2. místní hasiči. Při karnevalovém
dovádění tentokrát nechyběli princezny, vodníci, piráti,
indická tanečnice, Marfuša, jednorožec a mnoho
dalších. Masky tančily a soutěžily o sladké odměny.
Výběr nejhezčích masek nebyl vůbec jednoduchý, ale
nakonec porota vyhlásila vítěze. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích. Máša (Liliana Závorková) vyhrála
kategorii nejmladších dětí. Za předškoláky bodoval
krteček v podání Kristýnky Appeltové, školní kategorii
vyhrálo auto s řidičkou Aničkou Koukalovou a první
příčku skupin obsadili David a Robin Kábelovi jako
tanečnice. Na závěr si děti zahrály židličkovanou.
Účast byla opravdu velká. Maškarního veselí se
zúčastnilo kolem osmdesáti dětí. Každé dítě obdrželo
pexeso, balíček s ovocem a sladkostmi. Těšíme se na
vás zase za rok.
Mgr. Žaneta Slezáková

Masopustní rej
Masopust je období veselení se, hodování a pití. Někde se masopustu říká fašank, fašinek,
šibřinky, končiny, vostatke, vostatky nebo ostatky a znamená, že se hoduje v dnech, které
ještě ostaly před obdobím půstu. Období masopustu začíná od svátku Tří králů 6. 1. do
popeleční středy. Záleží tedy na tom, kdy jsou Velikonoce.
Masopustní, karnevalové průvody masek chodí nejméně od 13. století, původ ale sahá až
před náš letopočet. Název karneval pochází z Itálie a znamená sbohem maso.
V dnešní době je masopust hlavně o víkendu, ale dříve trval od čtvrtka do úterý. Držel se
hlavně tučný čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. Od tučného čtvrtka do úterý začínaly
oslavy časně ráno buď zabíjením prasete, smažením koblih nebo převlékáním za maškary,
které na vsi obcházely v průvodech dům od domu. Říkávalo se, že o tučném čtvrtku mají lidi
jíst a pít co nejvíce, aby byli celý rok při síle.
Masopustní průvod plný masek a doprovázený živou hudbou se po dlouhé době (cca 10 let)
vrátil i k nám do Nové Vsi.
V sobotu 9. 3. 2019, krátce po osmé hodině ranní, se masky scházely u místního kulturního
domu. Po seřazení se masopustní průvod vydal za doprovodu kapely od domu k domu a na
většině míst byl vřele vítán. Někdo napekl koblížky, jiný nabídl chlebíčky, nechyběly panáky
na zahřátí. Kdo měl chuť, mohl si zatančit třeba s klaunem, Obelixem či Pandou. Mimo jiné
mohli i místní obyvatelé potkat Teletubbies, policii, čarodějnici, Pata a Mata a mnoho jiných.
Zúčastnili se zájemci v maskách i bez, děti, dospělí.
Mnoho lidí přispělo drobnou korunou. Tyto peníze budou použity na podporu pohádkového
lesa, který se bude konat 1. 6. 2019. Touto cestou bych chtěla všechny pozvat, aby se přišli
podívat.
Tímto bych také chtěla všem moc poděkovat za účast na průvodu, ale také hospodyňkám za
upečení všech dobrot. A budu se těšit na příští rok, až se masky všeho druhu budou opět
procházet po naší obci.
Bc. Šárka Slezáková
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NADCHÁZEJÍCÍ KULTURNÍ AKCE
V sobotu 6. 4. nás čeká „ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA“. Budeme rádi za všechny dobrovolníky,
malé i velké, kteří nám pomohou vyčistit naši řeku Sázavu a její okolí.
V neděli 7. 4. se uskuteční „JARNÍ DÍLNIČKY“. Blíží se Velikonoce, tak si něco hezkého
vyrobíme.
13. 4. jedeme do divadla BROADWAY na muzikál „KVÍTEK MANDRAGORY“.
4. 5. zveme všechny děti, rodiče, babičky, dědečky i všechny ostatní na letošní výlet do
„FAJNPARKU“ v Chlumci nad Cidlinou. Těšit se můžete na Hopsálkov se spoustou
trampolín, vodní a vzduchová děla, Zvířátkov, Dinoprales, opičí dráhy a další zábavu. Můžete
se podívat na stránky parku: www.fajnpark.cz.
Za nepříznivého počasí bychom se jeli podívat do LUMPÁRIA v Pardubicích.
1. 6. POHÁDKOVÝ LES - čeká na vás cesta plná pohádkových bytostí, úkolů, dárků a
zábavy. Začínat budeme na místním fotbalovém hřišti, kde bude zajištěno občerstvení. Tímto
všechny srdečně zveme a těšíme se na vás.
Kateřina Rutterová
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I letos čistíme úsek Dobrá n. S. - Světlá n. S.
Sraz v sobotu 6. 4. 2019 v 8:10 před místním obchodem!
Dobrovolníci, hlaste se prosím do 31. 3. 2019 Katce Rutterové
(katerinarutterova@seznam.cz).

Občerstvení a ochranné pomůcky
pro přihlášené jsou zajištěny.

Nabídka fotografování
Dobrý den,
předem bych se Vám chtěl hlavně představit. Mé jméno je Michal Šimek a jsem fotograf.
Fotím různé portréty, ať už jde třeba o klasický portrét jednoho člověka anebo celou rodinu,
domluvit se můžeme i na glamour fotografiích. Je možnost si mě zamluvit na svatby, rodinné
oslavy i třeba klidně na focení vašich mazlíčků. Já osobně mám moc rád focení v přírodě, ať
už jde o jakékoliv počasí. Když bude venku déšť anebo třeba bouřka, tak pro zákazníky bude
postupem času vybudován ateliér. Při domluvě na focení se vždycky hlavně řeší místo, kde
budeme fotit, zhruba jaký styl bude chtít zákazník fotit, můžu přijet já za Vámi, ale klidně i Vy
za mnou. Vše se domlouvá předem.
Navštívit a podpořit mě můžete jak na Facebooku - Michal Šimek Shia Photography, tak i na
instagramu i.am_michal. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím těchto stránek anebo
můžete psát na email: mishuge.shiakan@email.cz.
Základní ceník je 500 Kč za hodinu focení a zhruba nějakých 7-10 fotek. Pokud bych jel já za
Vámi, tak si ještě počítám cestovné. Ale domluvit se můžeme klidně i formou jen nějaké
reklamy. Budu se na Vás těšit. Ukázku mé práce můžete vidět pod textem.
Michal Šimek
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Nabídka divadel a muzikálů (pořádá paní Iva Obselková)
V pátek 5. 4. muzikál „GALILEO“ v Divadle Hybernia v Praze od 18.00 hod.
Cena vstupenky: 790,- Kč (6. až 8. řada přízemí)
690,- Kč (18. řada)
Cena dopravy: 220,- Kč na osobu
nebo muzikál „KVÍTEK MANDRAGORY“ Divadlo Broadway od 18.00
Cena vstupenky: 699,- Kč (1. a 2. řada balkon)
599,- Kč (3. řada balkon)
Cena dopravy: 220,- Kč na osobu
Odjezd ve 14.45 hod. z Okrouhlice, v 15.00 ze Světlé n.S.,15.15 hod. Ledeč n.S.
Ve středu 10. 4. činoherní představení „JEJÍ PASTORKYŇA“ v Divadle na Vinohradech od
19.00 hod.
Cena vstupenky: 430,- Kč (3. - 6. řada přízemí)
Cena dopravy: 200,- Kč na osobu
Odjezd: 15.45 hod. z Okrouhlice, v 16.00 hod. ze Světlé n.S., v 16.15 hod. z Ledče
V pátek 7. 6. muzikál „LEGENDA JMÉNEM HOLMES“ Hudební divadlo Karlín od 19.00 hod.
Cena vstupenky: 990,- Kč (4. - 10. řada přízemí)
850,- Kč (11. - 12. řada přízemí vlevo)
690,- Kč (3. - 7. řada bok přízemí)
Cena dopravy: 200,- Kč na osobu
Odjezd v 15.45 hod. z Okrouhlice, v 16.00 hod. ze Světlé a v 16.15 hod. z Ledče
V sobotu 15. 6. muzikál „STARCI NA CHMELU“- Letní scéna Vyšehrad od 20.00 hod.
Cena vstupenky: 699,- Kč (12. - 15. řada)
Cena dopravy: 200,- Kč na osobu
Odjezd v 15.45 hod. z Okrouhlice, v 16.00 hod. ze Světlé n.S.,v 16.15 hod. z Ledče
Ve čtvrtek 25. 7. muzikál „NOC NA KARLŠTEJNĚ“ státní hrad Karlštejn od 20.30 hod.
Cena vstupenky: 495,- Kč (11. a 12. řada)
395,- Kč (14. a 15. řada)
Cena dopravy: 270,- Kč na osobu
Odjezd v 15.45 hod. z Lučice, v 16.00 hod. ze Světlé n.S., v 16.15 hod. z Ledče n.S.
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Budete-li mít zájem se některého ze zájezdů zúčastnit, můžete kontaktovat p.Ivu Obselkovou
na email:iva.obselkova@seznam.cz nebo na tel.:604 662 240. Pokud možno co nejdřívekapacita míst je omezená.

CENA 200,- Kč ZA DOPRAVU JE POUZE V PŘÍPADĚ PLNĚ OBSAZENÉHO
AUTOBUSU. PŘI MENŠÍM POČTU ZÁJEMCŮ SE MŮŽE CENA NAVÝŠIT
PODLE POČTU OSOB.

Sport
Hasiči
Sezóna 2019 bude rozdělena do 12 soutěží:
31. 5. Květinov (noc)
6. 7. Žižkovo Pole
15. 6. Nová Ves u Světlé
13. 7. Květinov
22. 6. Vepříkov (noc)
10. 8. Podmoklany
29. 6. Kynice
24. 8. Smilov
30. 6. Olešná
14. 9. Herálec
5. 7. Kámen
28. 9. Česká Bělá
16. 11. Slavnostní zakončení Česká Bělá

Lvíčata
V zimním období jsme s našimi malými hasiči nezaháleli a trénovali jsme na sále na jarní
Oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne 11. 5. 2019 v Dolním Městě. Lvíčata také čeká
seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním útoku. Doufáme, že se nám povede alespoň
stejně dobře jako v loňské sezóně.
Kalendář soutěží
17. března
11. května
25. května
2. června
8. června
16. června
3. 8. - 10. 8.
31. srpna
1. září
15. září
5. října

Zkoušky z odborností od 16:00
Oblastní kolo hry PLAMEN - Dolní Město
Okresní kolo hry PLAMEN - Havlíčkův Brod (když se zadaří na
oblastním kole)
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 1. kolo - Ždírec nad
Doubravou
Krajské kolo hry PLAMEN - Chotěboř - (když se zadaří na
okresním kole)
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 2. kolo - Nová Ves u
Světlé
8. ročník soustředění - Zdobnice v Orlických horách
ukázka na Bramboriádě v Nové Vsi
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo - Habry
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo - Herálec
Závod požárnické všestrannosti - Nová Ves u Světlé

+ ještě se na podzim zúčastníme halových štafet
Více zde: http://sdhnovaves-mh.webnode.cz
Tereza Kubíčková
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Fotbal
Rozpis utkání jarní části fotbalové sezóny 2018 – 2019
Havlíčkův Brod A1A – Okresní přebor mužů
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

Víska
Nová Ves u Sv.
Věžnice
Nová Ves u Sv.
Světlá n. S. B
Nová Ves u Sv.
Ledeč n. S. B
Nová Ves u Sv.
Dolní Město
Nová Ves u Sv.
Kožlí
Nová Ves u Sv.
Dlouhá Ves

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.

23. 3. 2019
31. 3. 2019
7. 4. 2019
14. 4. 2019
20. 4. 2019
28. 4. 2019
4. 5. 2019
12. 5. 2019
19. 5. 2019
26. 5. 2019
2. 6. 2019
9. 6. 2019
15. 6. 2019

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

Podpořte náš tým a přijďte fandit!

Cvičení jógy
Každé pondělí se od 18:30 do 20:00 cvičí jóga s Jiřím Havlem. Přijďte si protáhnout tělo a
zklidnit mysl. Pro nově příchozí je první hodina zdarma.

Děti
Ahoj děti,
na následující stránce je připraven rébus z obrázku a slova. Spojením právě daného obrázku
a zbytku písmenek vznikne slovo. Dokážete to?

OPAD

L

100 NOŽKA

MOTIVA

PETR
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V nadcházejícím období nás čekají Velikonoce. Pojďme si o nich něco říci. Základní
podstatou těchto svátků bylo již v dobách předkřesťanských vítání jara a nového vegetačního
období. Pro křesťany jsou tyto svátky spojeny se vzkříšením Ježíše Krista.
Tyto svátky jsou pohyblivé křesťanské svátky. Velikonoce se tradičně slaví vždy první pondělí
po prvním jarním úplňku.
Nyní se podívejme podrobněji na takzvaný „Svatý týden“:
Květná neděle (14. dubna 2019)
Tento den je připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma a začíná tedy svatý týden.
Modré pondělí (15. dubna 2019)
Podle dávné tradice by se tento den nemělo chodit pracovat a hospodyně by se měly
tradičně věnovat jarnímu úklidu domácnosti.
Žluté úterý (16. dubna 2019)
Na žluté úterý kdysi hospodyně uklízely jako na modré pondělí, ale navíc k tomu vymetaly
pavučiny.
Škaredá středa (17. dubna 2019)
Ve středu by hospodyně měla vymést saze z příbytků (očistit domov před svátky).
Zelený čtvrtek (18. dubna 2019)
Dnes by se měly jíst pouze zelené pokrmy. Zelený čtvrtek je brán také jako památka poslední
večeře Ježíše.
Velký pátek (19. dubna 2019)
Tento den byl ukřižován Ježíš. Jedná se o den smutku. Nemělo by se prát prádlo (pralo by
se jinak v krvi Ježíše) ani hýbat se zemí.
Bílá sobota (20. dubna 2019)
V sobotu se z ohořelých dřívek vytváří kříže a uklízí se obydlí a vše se připravuje na
zmrtvýchvstání.
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Boží hod velikonoční (21. dubna 2019)
Tento den vstal Ježíš z mrtvých. Dle tradice se provádí svěcení velikonočních pokrmů či se
pečou velikonoční beránci.
Červené (Velikonoční) pondělí (22. dubna 2019)
V pondělí je pomlázka. Chlapci chodí za děvčaty s pomlázkou a šlehají dívky. Za to dostanou
malovaná vajíčka.
Zdroj:
https://www.novinky.cz/zena/styl/82588-velikonocni-svatky-a-tradice.html
https://www.cb.cz/deti/clanky/ke-stazeni/velikonoce-popis-vyznam-jednotlivychvelikonocnich-dnu
Ing. Lenka Petrová

Cvičení pro děti
Do konce dubna cvičíme s dětmi každou středu od 16:30 na sále místního kulturního domu.
Pohyb spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují, zvyknou si, že je součástí
každodenních činností. Pohyb pak budou samy vyhledávat. Přijďte mezi nás. Cena: 20 Kč.
Mgr. Žaneta Slezáková

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, Tereza Kubíčková, Ing. Lenka Petrová, 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 I. /2019 vydáno dne 20. 3. 2019 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla II. /2019 je 10. 6. 2019.
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